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magyar elbeszélők



Amikor útjára bocsátjuk a ju 
goszláviai magyar elbeszélők el
ső háború utáni antológiáját, 
mely három évtized termését 
tekinti át, érdemes emlékeztet
nünk arra, hogy az első ehhez 
hasonló jellegű kiadvány több 
mint négy évtizeddel ezelőtt 
jelent meg: az Akácok alatt — 
Délszlávországi magyar írók 
novellái alcímmel Szenteleky 
Kornél szerkesztésében. Ez volt 
elbeszélő irodalmunk első sereg
szemléje, míg a Különös ajándék 
irodalmunk új korszakát jelzi, 
ennek eredményeiről ad számot.

A jugoszláviai magyar novella- 
irodalom egészéről szeretnénk 
képet adni kötetünkkel. Itt van
nak azoknak az írásai, akik már 
Szenteleky antológiájában he
lyet kaptak — Herceg János, 
Majtényi Mihály - ,  továbbá 
azok, akik azokban az években 
kisgyermekként az első szavakat 
tanulták, első mondataikat állít- 
gatták össze — Major Nándor, 
Németh István - ,  de megtalál
hatók gyűjteményünkben azok
nak a művei is, akik az Akácok 
alatt idejét csak mesékből és 
könyvekből ismerik (Brasnyó 
István, Gion Nándor, Gobby 
Fehér Gyula)
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MÁR NEM JÖN SENKI

Ólmos novemberi délután. A gubancos felhők mint nagy, 
piszkosszürke vattacsomók lógnak az égbolton. Komor, 
reménytelen hangulat borong a táj fölött.

Benn, a délre néző, tágas, meleg szobában két öreg 
fekszik ágyában. Egy férfi s egy asszony. Férj és feleség. 
Nyugalmas egyetértésben, mindketten leélték életük javát. 
Ami még hátra van, rőfnyi. Legalábbis a férfinak. Min
den további éve kegyes ajándék. M ert az utóbbi időben 
több figyelmeztetés éri, hogy készülődjék. Készülődjék 
ő is a nagy útra  az utolsó vándormadarakkal, a távoli 
északi jeges tájakról útra kelt s a nagy légi mezőt fájdal
mas sikongással szelő vadludakkal. Egy-egy orvul tá
madó betegség s az azt követő gyöngeség figyelmezteti. 
Egy féléber -  félálom állapotba átváltó gyöngeség. M int
ha súlytalanná válva máris távoli, ismeretlen tájakon 
bolyongana. Míg szeme újra föl nem nyitódik. Milyen 
jó, hogy olyankor ott van közelében a felesége. A gyön
géden gondoskodó, kitartó élettárs, aki maga is fáradtan, 
félbetegen ellátjá. Ha ő nem volna... De mi lesz vele, 
ha ő is elmegy, és senkije se marad? Senkije. Hisz lassan, 
sorra mind elmentek. A régi ismerősök, közelebbiek, 
távolabbiak. Akikkel összejártak s akikkel csak néha 
jöttek össze. De akik valamennyien mégis hozzátartoztak 
az ő életükhöz, s akik többé nem fognak bekopogtatni. 
Pedig hogy igyekeztek életüket odakötni néhány család
hoz, emberhez. Többször mondogatva: kell, hogy az 
embernek barátai legyenek, öregségére hozzátartozzék 
valakihez. Nem sokakhoz, csupán néhányhoz. Hogy



foghassák kezüket, hallhassák hangjukat, örüljenek ott
létüknek s annak, hogy újra meglátogatják őket. Vala
mennyien fiatalabbak voltak, s mégis elmentek.

Hogy túlestek a rövid, kis igényű ebéden, s az asszony 
mosogatás után visszafeküdt az ágyába, erről beszélgettek.

-  Emma is meghalt, Julis, a bejárónő jött reggel a hír
rel -  újságolta az asszony. Bár gondolkozott rajta, hogy 
megmondja-e. Mert hátha rossz hatással lesz amúgyis 
levert férjére. De ha nem jelentkezik, úgysem titkolhatja, 
így hát mégis rászánta magát, hogy közölje.

-  M a délután lesz a temetése -  tette hozzá.
Utána elhallgattak. Beszéd közben többször hallgattak 

el. Rágódva, emésztődve az elhangzottakon.
Most már senkijük. Két férjnél levő leányuk messze. 

Szétverte, széthajigálta őket a második világháború s ami 
utána jö tt. Szétrágva kötelékeiket, összevissza dobálta. 
Távoli, öregeknek elérhetetlen világtájakra, ahonnan nem 
jönnek vissza. Még koporsójukhoz sem. Hiába hangnál 
gyorsabb repülőgép, hiába százszor sebesebb rakéta. 
A messzi: sokaknak mégis fájdalmasan messzi marad. 
Amikor mindentől elszakadtál, s nem vagy se itt, se ott, 
csak hontalan számkivetett.

Tudomásul vették, hogy reájuk is a teljes el hagyatottság 
vár. Legnehezebb óráikban nem lesz mellettük senki. Nem 
lesz, aki kezüket megfogja, ágyukra vigasztaló szót ejtsen, 
s megerősítse őket indulásukban a nagy útra. Csak ide
genek. Akik alig várják, hogy szemük fönnakadjon, el
takaríthassák hulláikat, kiszellőztessék szobájukból az 
enyészetszagot.

Ilyen sors vár reájuk is. Mert ha betegség, tehetetlenség 
végképp leteríti őket, nekik is el kell magukat adniuk a 
gondoskodásért valamely családnak, mely azt mellék- 
foglalkozásként űzi, s mégis abból gyarapszik, vagyono- 
sodik, s nem keresetéből.



A reájuk maradó bútorok, szőnyegek, képek csupán 
használati vagy berendezést kiegészítő, díszítő tárgyakat 
fognak nekik jelenteni. Becsüket, hacsak nem tartják meg, 
pusztán kereskedelmi értékük határozza meg. Ellentétben 
velük, kiket egy élet korokat váltó eseményei és hangulatai 
fűznek hozzájuk. Szóval mindaz, amiben éltek, s amiért 
élni érdemes volt. Ezért rosszul esett arra gondolniuk, 
hogy minden, amit életük során harmonikus ízléssel 
összeválogattak, haláluk után nem marad egyben, hanem 
széthullik, kótyavetye sorsra jut.

Csupán levelezésük mentesül e kilátástól. Mert mióta 
magukra maradtak, az öregasszony kiterjedt levelezést 
folytatott távolba szakadt gyermekeivel s valamikori is
merőseivel, lelki messzire nyújtott csápjain érintkezve 
azokkal, akiket többé nem láthatott, akikkel többé nem 
beszélhetett. Könyveken s újságokon kívül e levelek tártak 
időnként ablakot s hoztak híreket a nagyvilágból. Az 
öregasszony elolvasás után egymásra rakta őket, mert 
nem volt lelke hozzá, hogy a kedvesei keze írását viselő 
lapokat tűzbe vetve azonnal megsemmisítse. Pedig csak 
nagy ritkán történt meg, hogy valamelyiket valami okból 
előkereste. De ha megroskadva, csapzott üstökkel be
állított az óesztendő utolsó napja, elővette az összerakott 
leveleket, s kitárva a cserépkályha ajtaját, rűzbe vetette. 
Úgy nézte, mint hamvadnak el szeretteik hozzájuk írt so
rai. Csak az enyhített lehangoltságán, hogy az új esztendő 
új leveleket ejt ablakpárkányukra, s ő ismét megkezdheti 
gyűjtésüket.

Volt azonban valami, ami aznap délután nem hagyta 
nyugton. Legszemélyesebb tárgyaik, úgyszólván erek
lyéik: a fényképek. Leányaikról, családjukról, életük 
különféle időszakából. Legtöbbjüket egy kiskulcsos, sima, 
fehér dobozban tartotta. Néhány azonban, ízléses keretbe 
foglalva a falon függött. De évek során már annyira meg



szokták őket, hogy észre se vették. Mintha ott se lettek 
volna a falakon. A dobozban őrzőiteket is csak akkor 
szedegette elő, ha egy-egy ismerősük látogatóba jö tt, és 
kíváncsi volt reájuk. Különben nem nyúltak hozzájuk. 
Kielégítette őket a tudat, hogy ott vannak.

Aznap nyugtalanította először a sorsuk. Mi lesz velük, 
ha ők is meghalnak? Mert csak nekik becsesek, másoknak 
nem.

Kislány korában néhány ismerősüknél még az volt a 
szokás, hogy a halott mellé betették a koporsóba ked
vencei fényképét is, egy-egy ereklyeként őrzött, megsár
gult levéllel, hogy a lassan munkáló enyészet tetemükkel 
együtt semmisítse meg. Ő, mint művelt nő, ebben valami 
régi halotti szertartás csökevényét érezte, s távol állt tőle, 
hogy utánozza. De hát akkor mi történjék a fényképekkel? 
A hosszú csendet megszakítva, s hogy férje is értesüljön 
szándékáról, megszólalt:

-  A fényképeket pedig el fogjuk égetni.
Az öregember csöppet fölemelte a fejét, majd fáradtan 

visszaejtette.
-  Miért mondod ezt? -  kérdezte bágyadtan.
-  M ert nem akarom, hogy halálunk után a padlóra 

hányják s a szemétdombra kerüljenek.
-  Értem -  válaszolta halkan az öregember, s fáradt 

tekintete mozdulatlanul függött a levegőben.
Igen, bizonyára ez lenne a sorsuk. A betegség utáni le- 

gyöngültség minden-mindegyes hangulatában m ár ez sem 
bántotta különösebben. Egyetlen vágya volt: szabadulni 
a fekvéstől, az ágy nyomasztó koporsójától, és ismét úgy 
járni az utcán, az emberek közt, mint hetekkel azelőtt: 
korát meghazudtoló szálfaegyenes testtartással.

Betegsége óta a rádiót is ritkán hallgatta. Bántotta, 
nem érdekelte, idegesítette. Egy jó  színdarab vagy egy 
élvezetes előadás még igen. De a zene... Különösen a



vásári, rikoltozó dzsessz. De a cigánymuzsika is régi 
dalaival. Akár halottak támadtak volna föl egy elmúlt 
világból, szükségtelenül emlékeztetve őt visszahozhatatlan 
fiatalságára. Nem, nem akarta őket hallgatni.

-  Zárd el, kérlek, a rádiót -  szólt oda feleségének.
így teltek-múltak vontatottan novemberi délutánjaik.

Még az egyforma, lámpavilágos estéknél is olykor ne
hezebben. Különösen, ha a piszkos, füsttarajos felhők 
mélyen leereszkedtek, s odanyomva homlokukat az ab
lakhoz, bebámultak. Mint aznap is, mikor utolsó ismerő
süket temették, s amikor három óra tájban megszólaltak 
a harangok, és hangjuk süllyedve-emelkedve, nehéz him
bálózással szállt tova a gyászdrapériás ég alatt.

-  Hallod? -  kérdezte a felesége.
-  Hallom -  válaszolta.
S miközben a gyászmenetet kísérő harangszó utolsót 

kondulva elhalt a távolban, mindketten arra gondoltak, 
hogy többé m ár nem jön hozzájuk senki.



BENŐTTE A FŰ

A vándor messziről jött, léptei fáradtak voltak, cipőjét 
vastagon lepte a por, nadrágja alját ugyanúgy, görcscso
mós botja megkopott a hosszú országútjárásban.

A vándor úgy merült föl az utak messzeségéből, mint 
valami régi ember az idők kanyarulatából. Szikáran, 
lobogó ősz hajjal, arca hosszúkás volt, homloka magas, 
értelmes, tekintete elgondolkozó.

Látszott rajta, hogy valamikor jobb napokat élhetett, 
erre vallott kopott, de jó szabású ruhája, valamint cipője, 
mely valamelyik jobb műhelyből kerülhetett ki. Egyéb
ként kisebb csomagon kívül semmi poggyásza, minden 
rajta s kezében.

Késő őszi délután volt, mikor a vándor a félreeső, 
Duna menti szlovák faluhoz ért, bágyadt sugaras, távolba 
merengő őszi délután, legfeljebb két óra. A fénysugár 
fáradtan verdeste a megszőkült partokat, a hang megállt 
a levegőben, a nefelejcskék égbolton, szeszélyes cikcakk
ban, krúgató darvak vonultak délnek.

A vándor megállt a faluszélen, zsebkendőjével megtöröl
te verejtékező homlokát, s tájékozódva széjjelnézett. Az
után folytatta útját az eléje nyíló utcán, lassan ballagva, 
bandukolva az egymáshoz búvó, unott arcú, tarkára fes
tett házak közt.

Ment, ballagott, míg a következő utcakereszteződéshez 
nem ért, ott átvágott a túlsó oldalra, s nézegetni kezdte 
az útjába kerülő házakat. S amelyiknél egy vén, terebé
lyes eperfa koronájával kihajolt a járdára, megállt, és 
benyitott.



Odabenn csend s elhagyatottság fogadta. Csak akkor 
kezdett valahol hátul egy kutya rekedten ugatni, mikor 
a vándor a folyosóra lépett.

Erre kinyílt az ajtó, s cseppet sem sietve, megjelent 
egy idősebb, magas, fekete ruhás szlovák asszony.

-  Kit keres? -  kérdezte kutató nézéssel.
-  Téged, Ancsa -  lépett közelebb a vándor.
A még öregségben is szép vonású, barna szemű asszony 

egy pillanatig meghökkenve nézett a vándorra, azután 
még mindig csengő hangján, meglepődve kiáltott föl:

-  Te vagy az, Sándor?
-  Mint látod, én vagyok -  válaszolta a vándor.
-  Nem ismertelek meg, egészen megváltoztál -  mérte 

végig tekintetével az asszony.
-  Tudom. Harminc év nagy id ő ... Bizonyára kol

dusnak néztél.
-  Mi történt veled? Gyere, mondd el, ne álljunk itt 

a folyosón. Közben ennivalót is hoznék, biztosan meg
éheztél.

-  Nem, nem megyek be, sietős az utam. Azért jö t
tem, hogy elkísérj a temetőbe. Látni akarom még egy
szer a sírjukat. Én már nem találnék rájuk, nem tudom, 
hol feküsznek, keresztjük is bizonyára rég elkorhadt.

-  Elkorhadt, rég elkorhadt. Néhányszor újat csinál
tattam, aztán abbahagytam. Nem érdemes, nem marad 
itt meg semmi. De mit beszélek, majd magad is meg
látod. Mégis gyere be, Sándor, s egyél valamit.

-  Nem, nem, késő lesz, mire kiérünk.
-  Hisz holnap is itt leszel, azután is, miért oly sür

gős hát?
-  Akkor már nem leszek itt, még ma tovább akarok 

menni.
-  Miért mennél tovább? Nem lehet annyira sietős az 

utad, mi dolga lehet még egy öregembernek?



-  Jól mondod, Ancsa, mi dolga lehet még egy öreg
embernek? S látod, mégis úgy van, nincs maradásom, 
mennem kell, folyton tovább mennem -  hová, merre, 
mit tudom én - , az út végét sohasem látom.

-  Akárcsak Gábort hallanám, de te még furcsábban 
beszélsz.

-  Az életem is furcsábban, szeszélyesebben alakult. 
De te az övét megkötötted, nem engedted, hogy elsza
kadjon a földtől, a valóságtól, az enyém viszont... De 
hagyjuk inkább, és induljunk, napsütésben akarok ki
érni látni akarom még egyszer, mint ömlik végig az 
utolsó őszi napsugár a temetőn.

-  Hát ha már ennyire sürgetsz, gyerünk. Azután 
ne lepjen meg, Sándor -  jegyezte meg - , ha másként 
találsz mindent, mint ahogy emlékezetedben él.

-  Én már csak arra emlékszem, hol van a temető. 
De a sírokra, csak ahogy a pusztulás képét mutatták. 
Mert már akkor is alig élt valaki a faluban, aki gondjukat 
viselte. Gábor volt az utolsó.

-  S mégis annyi esztendőn keresztül sohasem keres
ted föl halottaidat, én voltam az egyedüli sírőrző.

-  Mindig visszariasztott valami a halál közelségétől.
-  S most mégis eljöttél?
-  Az idő megérlelt reá, napot is jó t választottam. 

A késő őszi napsugár, bágyadt haldoklásával, csökkenti 
a viszontlátás és búcsú szomorúságát. Ami utána marad, 
csak méla emlékezés.

-  Jó ideje én is csak emlékeimből élek. M ár nem is 
tudom, mikor voltam utoljára a temetőben. Talán esz
tendeje is elmúlt, vagy még annál is több. Őszintén 
szólva, nem is vágyakozom utána. Gábor alakja itt él 
körülöttem. Sokkal érezhetőbben, mint azelőtt. Gyak
ran álmodom vele, és álmom összefolyik a valósággal. 
Többször úgy érzem, hogy a valóságban is itt ül az asztal



nál, és csendesen beszélgetünk. Arról, amit kedvenc 
könyveiben olvasott. Messzi világokról, különös emberek
ről. Vagy néha rágyújt cigarettájára, s a füstöt maga 
elé fújva, a levegőbe néz. Midőn fölébredek, s kidör
zsölöm szememből az álmot, szinte nem akarom el
hinni, hogy üres a szoba. De nézd, itt vagyunk a teme
tőnél. Ráismersz-e még?

-  Bizony nem nagyon. Alig látok az árokparton 
egy-két akácot, csak bokrot vagy dudvát, márvány- 
keresztet csak itt-ott, pedig ha jól emlékszem, lehetett 
harminc is.

-  Jól emlékszel. De gyere utánam -  szólt hátra Ancsa, 
s kurta szoknyás, gyapjúharisnyás lábával belegázolt 
az elsárgult fűbe. -  Nézd, itt feküsznek. Némelyik már
ványkereszt kidőlt, a többit összetörték, és szertedobál
ták. Itt is, ott is találsz belőlük egy-egy darabot. Tele
pes pásztorgyerekek jártak itt, erre terelték a nyájat, 
erre is legeltettek. Azért mondtam odahaza, hogy nem 
érdemes semmit se csinálni. Nem marad meg itt semmi, 
ember és állat mindent elpusztít, összetapos. Nézd, a 
sírok már egészen egy szintűek a földdel -  nem látod, 
hol az egyik, hol a másik - ,  már én se ismerem ki maga
mat, nem tudom, hol fekszik anyád, hol Gábor -  a 
fákat, melyek után tájékozódtam, kivágták, azóta min
dent elborított és benőtt a fű . Talán itt feküsznek, de 
éppúgy lehet, hogy valamivel odébb, semmi jel se maradt, 
ami után igazodhatnék.

És sarkon fordulva még egyszer szemügyre vette a 
helyet, ahol álltak.

-  Hiába, no, nem tudom megmutatni -  mondta. 
-  Az is baj volt, hogy amikor a fákat kiszedték, a föl
det összevissza hányták, rádobálták a sírokra, s az utolsó 
nyomot is eltüntették. így találtam múlt ősszel, mikor



kijöttem, hogy széjjelnézzek. Azért mondtam, hogy nem 
szeretek kijárni.

Elhallgatott. S csak álltak némán, mozdulatlanul, 
a késő őszdélutáni napsütésben, kezüket egymásra 
téve, s halottaikra gondolva, a magas, fekete ruhás, 
sokszoknyás szlovák asszony, ki már csak emlékeiben 
élt, és sógora, ki megkésett az utolsó istenhozzáddal. 
Álltak és hallgattak, míg föl nem ocsúdtak az emléke
zet kábulatából. Akkor fáradtan egymásra néztek.

-  Gyerünk -  mondta az asszony, s csikorgó papucsá
ban a falu felé fordult.

De az öregember még elnézett messzire, a Duna felé, 
ahonnan kékesen szállt föl a pára, s ahol aranylón lán
goltak az utolsó nyárfák, melyek a nagy, régi erdőből 
megmaradtak. Azután ő is megfordult.

-  Gyerünk -  válaszolta.
S elindultak a falu felé, de midőn az első házakhoz 

értek, az öregember megállóit.
-  Itt elválnak az útjaink, te hazamész, én meg me

gyek tovább -  szólt az asszonyhoz, s búcsúzóul kezét 
nyújtotta.

De az mosolyogva eltolta.
-  Csak nem képzeled, hogy elhiszem, amit mondtál. 

Itt maradsz nálam, míg jólesik, vagy akár egészen. Ugyan 
hová is mennél? Úgy látom, senkid sincs. Majd elle
szünk ...

-  Én pedig komolyan beszéltem -  válaszolta az öreg
ember.

-  Nem hiszem el. Bizonyára azt gondoltad, hogy 
terhemre lennél. De emiatt sose fájjon a fejed. Unni 
se fogod magadat. Gábor sok könyve mind megvan.

És rátette marasztalón kezét sógora karjára.
-  No gyere, Sándor.
De az gyengén lefejtette kezét.



-  Nézd, Ancsa! Én már nem tudnék azokban a szo
bákban élni, ahol Gábor haldokolt és feküdt kiterítve. 
Mindig reá gondolnék, s arra a szomorú, esős novem
beri estére, mikor odabenn, lángjukkal magasra nyúlva, 
sápadtan égtek a gyertyák, s jajgató-szeles hideg eső 
verte a zsalugátereket. Folyton érezném, hogy rám 
öregedett az idő, s föltartóztathatatlanul közeledik az 
én novemberi estém is. Mint ahogy nem tudnám újra 
kezembe venni azokat a könyveket sem, melyeket fiatal 
koromban olvastam, mert doh és kriptahangulat 
csapna ki belőlük, hiszen azok az emberek, akikről 
szólnak, réges-rég meghaltak. Azért nem maradhatok 
sehol, ahol emlékek kísértenek, azért rovom az ország
utakat, hogy soha ugyanarra a helyre vissza ne kerül
jek, míg egyszer föl nem tartóztat egy leeresztett sorompó.

-  Hát akkor nem maradsz, Sándor?
-  Nem.
-  Látni foglak-e még valaha az életben?
-  Nem hiszem. Sokáig cipelt kínzó adósságomat 

leróttam, téged is láttalak.
-  Hát így mész el, Sándor? Én is megöregedtem, 

én is magamra maradtam -  leányom, unokám messze, 
idegenek - , családunkból te vagy az utolsó. Nekem is 
egyre nehezebb így élni.

-  Még mindig jobb, ha így maradunk meg egymás 
emlékezetében, mint enyészettől eltorzítva.

-  Akkor hát menj, Sándor, nem marasztallak. De 
ha úgy érzed, hogy belefáradtál, gyere vissza, Gábor 
hajléka mindig hazavár.

így búcsúztak el egymástól. Ancsa lehajtott fejjel 
hazafelé indult, Sándor az előbbi úton a régi temető 
felé. Ott levágott, s még egyszer belegázolt a száraz, 
sárga fűbe, mely mindent benőtt.



Percekig tűnődve nézte a helyet, ahol talán övéi pi
hennek, azután búcsúpillantást vetve a tájra visszafor
dult, s elindult ellenkező irányban az országúton. Nagy 
messzeségből felé integetett egy jegenyenyárfa, azt vette 
iránynak.



GYŰJT SÁ TO K FÖL AZ  
ÉJSZAKÁKAT!

A villanyvilágítás hirtelen kialudt, s a nagyváros fölött 
összecsapott a sötétség. Sehol egyetlen fénypont, a leg
távolabbi épületek is belevesztek a leszakadt éjszakába.

Az emberek képtelenek voltak helyükről elmozdulni. 
Csak álltak, és néztek kifelé. Még beszélni se volt ked
vük, oly orvul, váratlanul rontott rájuk a sötétség s oly 
nyugtalanítóan.

Meddig tart még, mikor ér véget? Mert a lámpák még 
kilenckor sem gyúltak ki. Tehetetlenül tovább álldogál
tak az ablakoknál, közelükben vagy valamely bútor
darabhoz támaszkodva.

Már az sem bántotta őket, hogy a rádióban, tele
vízióban véget ért az előadásközvetítés, s nem láthatták, 
nem hallhatták. Csak kigyúlnának végre a lámpák, 
hogy szorongató nyugtalanságuktól szabadulva, lel
kendezve kiálthatnák egymás felé:

-  Testvérek! Világosság!
Amiben a kicsordult örömön kívül annyi minden 

lenne, az is:
-  Testvérek! Élünk!
De karórájuk világító számlapján elmúlt tíz, tizenegy, 

tizenkettő, és sehol egyetlen biztatással kecsegtető, szét
csapó villanás.

De hát mi történhetett, miért nem gyulladnak ki a 
lámpák?

S bár ott volt kezük ügyében a távbeszélő, áram- 
hiány miatt senkit sem hívhattak föl, hogy megkérdez
zék. Csak álltak helyükön, alig szólva egymáshoz, ak



kor is valami rossz, nyugtalanító előérzettel, várako
zón tekintve ki az áthatolhatatlan sötétségbe.

S noha már három óra is elmúlt, egyikük sem gondolt 
arra, hogy lefeküdjék, egyikük sem volt izgatott álla
potában álmos, valemennyiüket az foglalkoztatta, hogy 
meddig tart még a sötétség.

Ó, bár már megpillanthatnák a hátráló éjszaka nyo
mában a keleti égaljra fölkönyöklő, tűzvörös napot!

Ám hiába volt itt az ideje, csak nem tudott megvir
radni, a sötétség továbbra is mozdulatlanul terpeszkedett 
fölöttük.

Ha eddig még tartotta bennük a lelket a reménykedés, 
most mintha a pánik bombáját hajították volna közéjük, 
valamennyiükön fejetlenség vált úrrá, elkezdtek össze
vissza futkosni, szaladgálni, kétségbeesetten kiáltozva:

-  Emberek! Mi lesz velünk? -  egymástól várva, hogy 
a biztatás szövétnekével valamelyikük bevilágítson a rájuk 
szakadt, véget nem érő éjszakába, de nem akadt senki, 
mind a másiktól várta. S csak futkostak, rohangáltak, 
amikor valaki elkiáltotta m agát:

-  Emberek! Gyerünk le az utcára!
-  Gyerünk! -  kiáltozták innen is, onnan is, s az eme

letes és toronyházakból megindult a sötétben a lépcső
kön lefelé az emberek özönlése, áramlása.

Odalenn csoportokba verődve, izgatottan vitatkozni 
kezdtek. Mert most már valamennyien sejtették, hogy 
a világ rendje ismeretlen okból fölborult, s talán az 
örök sötétség korszaka szakadt rájuk, melyben az em
ber nem élhet, melybe bele kell pusztulnia, hacsak hir
telen föl nem szakad az éjszaka, és újra el nem árasztja 
a földet a napsütés. Néhányuk ugyanis még mindig 
reménykedett, hogy amilyen váratlanul tört rájuk a 
hosszan tartó elsötétedés, ugyanolyan váratlanul érhet



véget, helyet adva a világ legnagyobb áldásának, az 
aranysugárontó, éltető napnak

Amikor azonban a feszült várakozásban az óramu
tató áthaladt a tizenkettőn, majd lekanyarodott a délu
tánba, utána pedig az alkonyatba, maradék reménykedé
sük is elhagyta őket. S bár előző este óta nem ettek, az 
étel most senkinek sem volt fontos, egyre az járt eszük
ben, hogy fognak élni a rájuk szakadt örök éjszakában.

S mintha gyötrelmes tépelődéseikre válaszolna, valaki 
hirtelen elkiáltotta magát:

-  Ezt nem lehet kibírni, ebbe bele kell őrülni, bele 
kell bolondulni!

Amire minden oldalról fergetegszerűen robbant ki a 
kiáltozás:

-  Ezt nem lehet kibírni, ebbe bele kell őrülni, bele 
kell bolondulni! Gyújtsátok föl az éjszakákat!

-  Gyújtsátok fö l! -  sodródott tova a kiáltozás.
-  Gyújtsátok föl! -  ragadta magával áradatként a 

hullámzó tömegeket.
-  Gyerünk az autókhoz!
-  Gyerünk a benzinkutakhoz, benzinállomásokhoz!
-  A gázcsapokhoz!
-  Ki kell ereszteni a benzint az utcára!
-  Föl kell gyújtani, hogy minden lángba boruljon!
-  Hogy nappali világosság árasszon el mindent!
-  Hogy megszűnjék az átkozott sötétség!
-  Hogy ne legyen többé éjszaka!
-  Gyerünk!
-  Induljunk!
-  Rajta, fogjatok hozzá!
-  A csapokat kinyitottuk!
A benzin szökőkútként lövellt föl mindenfelé, s hama

rosan elárasztotta a kutak környékét.
-  Fölgyújtani! -  kiáltotta valaki.



-  Fölgyújtani! -  sodródott tova a kiáltozás.
Amire tompa, kékes világítású robbanás csapott 

szét, elkapva több őrjöngve rohangáló, majd összeeső 
tűzembert, aki nem tudott idejében elugrani.

A tovahömpölygő tűztől nemsokára lángban álltak 
az utcák, égni kezdtek a házkapuk, ablakok, kiraka
tok -  a tűz behatolt a szobákba, helyiségekbe - ,  bele
kapott a bútorokba, berendezésekbe, a toronyházak ab
lakai lángoló négyszögekként világítottak a magasból az 
éjszakába.

Az őrjöngve sodródó tömegnek azonban ez sem volt 
elég.

-  Nappali világosságot! -  kiáltották követelőén. 
-  Nyissátok ki a gázcsapokat, és gyújtsátok m eg!

Amire többfelől hatalmas lángnyelvek csaptak föl, 
s az új tűzfészkekből elkezdett a lángláva szétfolyni, 
szerteáradni, úgyhogy a város egyetlen roppant tűz- 
katlanná változott, melyből magasba nyúló, messzire 
világító, óriás fáklyaként égtek a toronyházak, diadal
maskodva az emberre szakadt sötétségben.



M ENEKÜLÉS

Jobb oldalt választott, hosszú, gesztenyebarna haja úgy 
hullott homlokába, mint a múzsával eljegyzett bohé
meké a század elején. Kiáló, fekete szeme úgy csillo
gott, mint egy régi, híres költőé, aki annyi szép nőt 
igézett meg kobza pengetésével. Sovány, fekete baju
szos arcát finom an kiugró, nemes vágású orra tette 
jellegzetessé. Arca okos, fanyarkás mosolyán azonnal 
meglátszott, hogy poétaféle. Ilyen volt megjelenésében 
Kobzos Péter, halk szépségek, légies finomságok lant- 
pengetője. Többnyire kurta versei ellebent sóhajokra, 
álomrégiókba röppentő akkordokra vagy tűnődve leve
gőbe fújt füstkarikákra emlékeztettek. Egyébként is 
rokonságot tarto tt ama régmúlt idők lyukas zsebű, 
örökké szomjas torkú, bohémkedélyű poétáival, akik
nek könyörületes szívű bankárjuk a főúr volt, o ttho
nuk a sohabe-nem-csukó kávéház, fáradt derekuk meg- 
pihentetője pedig a zöld posztós biliárdasztal. M ert 
noha a közhiedelem ma azt tartja, hogy a költők nem 
ismerik az éhkopott -  nem úgy, mint a régi időkben - ,  
Kobzos Péter ritkán mondhatta, hogy igazán jóllakott, 
s keresetéből csurrant mindennap a szinte otthonává 
vált kávéházra.

Mindezt elöljáróban el kellett mondani, hogy kitűnjék, 
minő reménytelen tülekedései voltak Kobzos Péternek 
is a „Disznófejű Nagyúrral” , s miért szorult rá ő is a 
lyukas zsebű költők hagyományos pártfogójának,



a kávéházi főpincérnek támogatására. M ert itt kezdő
dött minden baj.

Amikor ugyanis az irodalmi monopolisták és becé
zett fenegyerekek miatt egyre kevesebb verse és tárcája 
jutott nyomdafestékhez, mind nagyobb gondpúp 
nőtt lelkében amiatt, hogy a főúri naplóba fölírt tarto
zásaira honnan kaparássza össze a pénzt. Kénytelen- 
ségből arra vetemedett, amire valaha hasonló sorsú 
költőtársai, egy fölényesen odalökött „majd jövök”- 
kel hozzáíratta újabb fogyasztását az időközben hosszú 
farkat eresztett többihez. Mindaddig, míg a mai idők 
kevésbé megértő s elnéző főura meg nem elégelte, s 
erélyesen azt nem mondta neki:

-  De most már elég volt, tessék fizetni!
Kobzos Péter a zord ultimátumra zavartan motyo

gott, mentegetőzött, egyre fogadkozva, hogy holnap 
mindent kiegyenlít. Mert dehogy is merte volna bevallani, 
hogy be nem látható időre csődbe került, fizetéskép
telenné vált. S mivel joggal tarthatott attól, hogy a fe
kete borostás, kemény, átható tekintetű főúr nyilváno
san megszégyenítheti, és ezzel költői trófeáját csúnyán 
megtépázhatja, másnap inkább elkerülte a kávéházat, 
ahol annyi meghitt estét töltött el néhány barátjával, 
s vacsorára egy távolabbi lebuj-kocsmát keresett föl.

Ettől kezdve csak a strandjárás maradt szórakozásul. 
Nem sejtette, hogy a főúr is szenvedélyes strandoló, 
s vörös Vespa motorkerékpárján időnként ő is ki-ki- 
ruccan. Megrökönyödött hát, amikor egy délután meg
pillantotta. Utána többször is. Szerencséjére a főpincér 
mindig távolabb volt, s őt nem vette észre. De azóta 
nyugalma föl volt dúlva, többé nem érezte magát biz
tonságban. Sohasem tudhatta, hogy nem botlik-e vélet
lenül útjába, s nem csap-e le rá számonkérően a strand



közönség füle hallatára. Micsoda megszégyenítés lett 
volna ez, kivált szép nőismerősei előtt!

Egy délután azonban, bárhogy is kerülte, amint le
fordult a strand homokos partjára, mintegy húsz lépés
nyire megpillantotta.

Szinte megdermedt a láttára. A kérlelhetetlen ember 
egyenesen feléje tartott, s fekete szemének kemény, á t
ható nézése a legrosszabbat sejtette.

Szorongatott helyzetében hirtelen oldalra fordult, s 
a homokos lejtőn belegázolt a vízbe. Mind tovább, mind 
mélyebbre, míg nem látszott már, csak a melle, a válla, 
a nyaka, a feje, barna hajkoszorús feje búbja, majd az 
sem, s Kobzos Péter végképp elmerült, eltűnt a rohanó, 
fehér tarajos víz sodrában, mintha ott sem lett volna pár 
pillanattal azelőtt. Eltűnt, nyoma veszett, s még csak 
egy fölszálló buborék se jelezte, hogy hol. A bozontos 
mellű, fekete borostás főúr pedig ott állt a parton, az 
ámulattól megigézetten, mégis szigorúan, rosszallóan, 
hogy Kobzos Péter, akit épp nyakon akart csípni, ily 
érthetetlenül és szemtelenül eltűnhetett.



LEVEGŐBE MEREDŐ  
LÉPCSŐK

Délután négy óra lehetett, amikor a nagyothalló, ősz 
hajú ember megszokott, mély álmából fölébredt. Le
túrta takaróját, fölült, ásított egyet, és kitekintett a széles 
folyóra nyíló, kitámasztott ablakon. A nap kifestett 
tűzrózsája még fönn parádézott az égbolton, de már 
nyugat felé.

A süket ember ilyenkor szokott fölébredni és lemenni 
a közeli kávéházba, hogy meguzsonnázzék. Fölállt hát, 
rendbe tette a pamlagot, s átöltözött utcai ruhájába. 
Közben elgondolkozott szokatlan, különös álmán. Mert 
először mintha hosszan, idegtépőén fölüvöltött volna 
valami, később pedig mintha többször veszettül be
dörömböltek volna, hogy csak úgy pufogott, s a pam- 
lag szinte táncra perdült alatta.

De nem töprengett tovább, rágyújtott egy szivarra, 
s bezárva maga után külön bejáratú szobája ajtaját, 
a rövid folyosón a kitámasztott ablakos lépcsőház felé 
indult. A főbérlő családhoz nem kopogtatott be, tudatva, 
hogy elmegy, máskor se tette. Süketsége miatt kerülte 
a velük való fölösleges érintkezést. Azok se törődtek 
vele többet a szükségesnél. Többnyire azt se tudták, 
odahaza van-e vagy sem.

így történt aznap délután is, amikor a szirénák az 
ellenséges röpülök közeledtére hosszan és idegtépőén 
fölüvöltöttek, s mindenki kapkodva, fejvesztetten ro
hant az óvóhelyre. Senkinek se jutott eszébe, hogy a 
nagyothalló albérlőhöz bekopogtasson, senki se tar
totta számon.



A magányosan éldegélő süket ember tehát semmit 
se tudott a várost végigpusztító bombázásról, mely 
óvóhelyeket temetett be, s a város egyik részét úgy le
tarolta, hogy szokatlan látványként csak a kémények 
meredtek az égnek. Semmire se gondolva, szivarral a 
szájában, nyugodtan lépkedett lefelé. Legfeljebb az tűnt 
föl némileg, hogy senkivel se találkozott.

De mikor a második emeletre ért, s gépiesen tovább 
akart menni, megtorpant. Mert a lépcsőháznak tíz-tizen- 
két fokkal lejjebb nem volt folytatása. Csonkán meredt 
a levegőbe, mint egy térdben lecsapott láb. Alatta tég
la- és vakolattörmelék. Oldalt pedig otromba tégla
fogait vicsorgatva, beszakított fal. És sehol egy lélek! 
Csak fülét betapasztó süketsége. Még soha ennyire 
terhes, nyomasztó. Barlangjába zártan, semerre se tájé
kozódhatott. Semerre, ahonnan segítséget remélhetett 
volna. Csak állt tehetetlenül a megszakadt lépcsőház
ban. Most már tudta, hogy a házban teljesen egyedül 
van, s hogy a nem hallott légiriadóra mindenki az óvó
helyre menekült. Mindenki, csak ő nem. Őt otthagy
ták, ottfelejtették. Rá nem gondolt senki. De tett-e ő 
valamit, hogy rágondoljanak? Nem ő maga közösí
tette-e ki magát, nem maga zárkózott-e el minden érint
kezés elől? M ert nem akart süketségével senkinek ter
hére lenni. M intha az ember meg lehetne önmagában. 
Különösen, ha úgy van, mint ő mostan. Ha ott áll a 
levegőbe meredő lépcső legfelső fokán, elvágva a szaba
dulás lehetőségétől. De hát mi van a ház lakóival? Hol 
maradnak oly soká? Miért nem jönnek elő az óvóhely
ről? Mi tartja őket még vissza?

-  Hé, emberek! -  kiáltotta el magát, kezével a lépcső
ház vaskorlátjára támaszkodva.

Pár pillanattal később még hangosabban:
-  Hé, emberek, segítség!



S feszülten figyelte, hogy nem tűnik-e föl valaki a 
földszinten. De odalenn nem jelentkezett senki.

Most már torkaszakadtából kiáltotta:
-  Emberek, segítség!
S a vaskorlát fölé hajolva, nyugtalanul lesett a mélybe. 

De hasztalanul.
Mi történhetett? Miért nem hallja kiáltozását senki? 

Miért nem jönnek már? Csak nem zárta el útjukat omla- 
déktorlasz? És nem is sejtik, hogy ő az épületben re
kedt? Akkor pedig hogy szabadul innen? Mert hogy így 
m aradjon... Míg a romokat átkutató osztag megérke
zik és rátalál. Mit tegyen, hogy tudomást szerezzenek 
ottlétéről? Ha talán dörömbölni kezdene. Percekig, 
hosszan, kitartóan. Nekiesett hát az egyik ajtónak, s 
öklével ütötte, verte. Majd cipőjével rugdosta. Meg
állva, újra nekiesve. Hogy csak úgy visszhangzott belé 
a lépcsőház. Ezt csak meg kellett hallaniuk. Ha ugyan 
volt valaki a közelben. Feszülten figyelt a földszintre, 
de hiába. Csüggedten visszaindult a szobájába. Lassan 
a vaskorlátba kapaszkodva. Mert már alkonyatszür- 
kület szitált. Villany pedig nem gyulladt a lépcsőház
ban. A bombázók szétszaggatták vezetékeiket. Város
szerte tépetten, földig ereszkedve lógtak.

Szobájába érve csak annyi ideje maradt, hogy harap
jon valamit, igyék, megágyazzon, levetkőzzék és le
feküdjék. A görfüggönyt nem eresztette le. Látni akart 
valamit a fekete kárpitos égből. Legalább egy-egy pi- 
hegő csillagot. Érezni, hogy nem befalazott pincében 
fekszik. Hogy kívülről szabadon áramlik be a levegő, 
s vele lélegzik ő is. S nem hallotta, hogy újra egy bom
bázóraj húz át a sötétségbe zuhant város fölött, kiol
dásra váró bombáit ezúttal egy másik városnak szánva.

Másnap első dolga volt, hogy kinézzen a folyosóra. 
De az életnek egyetlen jelével se találkozott.



Odament a folyosó ablakához és kihajolt. De míg 
máskor az egymásra kapaszkodó házak elfogták a ki
látást, most mintha őrjöngő óriás bunkózott volna 
közéjük egymásra zuhanva, legtöbbje romokban hevert, 
s csupán nyurga nyakú kéményeik meredtek az égnek 
az omladékokból, mint egy félbemaradt teremtés külö
nös, torz figurái. Embert hasztalan kutatott a közeli 
torlaszrengetegben. Csak távolabb fedezett föl rom o
kat bontó, csákányozó alakokat, akik fölágaskodva, 
viaskodó óriás szarvasbogarakra emlékeztették. Azok
nak ugyan hiába kiabált volna oda.

Megcsappant reménnyel indult a lépcsőház felé. De 
a földszinten senki, nyoma se, hogy ott járt volna valaki. 
Mi történhetett a ház lakóival, hogy eddig még senki 
sem jelentkezett? Csak nem temette be óvóhelyüket a 
bombázás?

Megkísérelte, hogy újból életjelt adjon magáról, és 
összeköttetést teremtsen a külvilággal. Ismét döröm
bölni kezdett az egyik ajtón, a döngetést rugdosással 
is fokozta, de eredménytelenül.

Egyetlen reménye a romokat átkutató osztag ma
radt. De míg az a házhoz é r ... Mert előbb bizonyára 
a lebombázottakat veszi sorra. Akkor is, míg a sebesül
teket kiemelik és elszállítják, ha ugyan lesz mivel és hová... 
Csupán akkor kerülhet a házra sor.

Ó, csak ki tudna addig tartani, lelke egyensúlyát 
megőrizni! Csak ne mondjanak föl idegei a próbára 
, ő várakozásban...

Valami élelmiszer-tartaléka ugyan volt, ivóvize is, 
ha lemond a megszokott tisztálkodásról. De hát mind
ez minő semmiség volt ahhoz képest, ha megérheti a 
romokat átkutató osztag odaérkezését, ha megmenekül
het, ha láthatja újra a napot, megfürösztheti tekintetét



áldott sugaraiban, s napimádó pogányként porba omol
hat előtte.

.. .Nem tudta, hány nap telt el magára maradása óta, 
mert elgyöngült emlékezetében a nappalok és éjjelek 
összemosódtak. Kezdetben ugyan lebotorkált a máso
dik emeletig, s a folyosóablakon kibámulva a folyón 
evező csónakosoknak le is integetett, le is kiáltott, de 
nem vették észre.

Aztán a vize is elfogyott, szája, torka kiszáradt, már 
kiáltani se tudott, egyre erőtlenebbé vált, mind jobban 
húzta az ágy, a fekvés -  csak ha még valaki mellette 
lehetne s kezét foghatná... Azután ez a vágya is elmúlt, 
már nem kívánt semmit, nem érzett szorongást, halál- 
félelmet -  megadással várta, mint jön, közeledik felé 
feltartóztathatatlanul az elmúlás, hogy hullámaira emelje, 
és csendesen tovaringassa.

Ekkor mintha öntudata fáradt szűrőjén hangokat 
hallott volna, kopogást, zörgést, kalapálást, csörömpö
lést, zagyva emberbeszédet. Majd mintha ráncigálták, 
keltegették volna -  vagy csak álmodta az egészet? Azu
tán nagy nehezen mégis kinyitotta szemét, és csodál
kozva nézte a körötte némán állongó, formaruhás embe
reket, a kutató osztag többnyire idős polgártagjait, akik, 
íme, mégis eljöttek, megtalálták és megmentették, s 
akiknek csordultig telt szívvel kezét szerette volna szo
rongatni, de erőtlenségében nem tudott mást, csak zokog
ni, sírni.



LÁZADÁS

A magányos özvegy asszonyok egy nagy, nyolcemeletes, 
régi, hamuszürke épületben laktak. Mindegyik külön, 
keskeny, cellaszerű szobában. A rideg, szerzetesi egy
szerűségű szobák hosszú, fehér, félhomályos folyosók 
két oldalán sorakoztak. A jobb oldaliak ablakai szűk, 
barátságtalan, sötét udvarra nyíltak, a bal oldaliaké: 
rideg külvárosi utcára. A folyosók csak a lépcsőföl- 
járat melletti és végükön levő tágas ablakokból kaptak 
világosságot. Ezért, ha felhős volt az égbolt, az emele
teken fölkattintották a villanylámpákat, hogy látni 
lehessen.

A cellaszerű szobák fehér ajtaja meg volt számozva. 
De hogy ki lakik odabenn, nem volt feltüntetve. A magá
nyos özvegyasszonyokat csak számukon tartották nyil
ván. Hogy eredetileg mi volt a nevük, csupán a fölvételi 
nyilvántartásban volt megtalálható. A hivatalos arcú, 
fekete ruhás tisztviselő a fölvételkor mindjárt meg is 
m ondta:

-  Ezentúl magát egyesnek hívják.
Vagy kettesnek, ötösnek, tízesnek, aszerint, hogy me

lyik szobát jelölték ki a számára. Csak nevén többé nem 
szólították. Hogy hogy hívták odakünn, az életben, a 
halál előszobájában nem fontos. Az özvegyasszonyok 
étkezés közti beszélgetéseik során is csak számukon 
szólították egymást. Föltéve, hogy megjegyezték 
egymás arcát, mert az épületben sokan laktak, s emiatt 
ritkán kerültek össze asztalszomszédnak.

Az özvegyasszonyoknak a reggeli, ebéd és vacsora



jelentette a várva várt fél órát. Ilyenkor elbeszélget
hettek, és harminc percre legalább megfeledkezhettek 
magányosságukról.

Az étkezés végén benyitott a termekbe a ház fekete 
hajú, fekete szemű, barátságtalan arcú felügyelője, és 
átható tekintettel végignézett rajtuk. Ez azt jelentette, 
hogy letelt az idő, és vissza kell térniük szobájukba.

A sötét ruhás öregasszonyok tehát sóhajtva fölálltak, 
s fekete kendős fejüket lehajtva, hosszú szoknyájukban, 
ügyetlenül botladozó járással visszabotorkáltak utá
nuk bezáruló cellájukba, ahol egész napjukat töltöt
ték. A ház személyzete ugyanis ritkán vitte ki őket a 
szabad levegőre sétálni. Akkor is többnyire a közeli, 
befásított, sétányos temetőbe, ahol márványemlékes, 
fejfás, fakeresztes vagy jeltelen sírokban övéik nyugod
tak. Ilyenkor sötét ruhás gyászmenetként páros sorban 
baktattak végig az elhanyagolt, piszkos külvárosi utcá
kon. Elöl a kis termetű, összeaszott anyókák, menet- 
zárónak a szikár, magas, koponyaarcú görnyedt hátúak.

A temetőbe érve elszéledhettek, és övéik sírját ke
resve, szabadon ődönghettek. H a ugyan rájuk találtak. 
Mert a fejfák és fakeresztek egyik részét a környékbeli 
szegények kiszedték és eltüzelték, sőt néhol a márvány 
síremlékeket is ledöntötték, hogy elvigyék és eladják.

Az özvegyek ilyenkor csüggedten és sóhajtva álltak 
meg az elhagyott és gizgazzal benőtt sírhalmok között, 
ahol övéik nyughelyét sejtették.

Később, egymással alig váltva szót, lehajtott fejjel, 
ismét páros sorban, visszaindultak a bealkonyodásban 
még barátságtalanabbul ható külvárosi utcákon az 
Özvegyek Házába.

így éltek éveken át magányosságban, míg meg nem 
szabadította őket a halál, s egyszerű, dísztelen kopor
sóban ki nem kerültek a közeli temető szegényparcellá



jába. Csak itt szerepelt újra a nevük a nyughelyükre 
szúrt fejfán vagy fakereszten, ha valamelyik jelentkező 
hozzátartozójuk mégis keresni találná sírjukat.

Amint egyik vagy másik szoba kiürült, a kitakarítás 
és kiszellőztetés után máris új lakót kapott. De erről 
az özvegyeknek nem volt tudomásuk. Miként a beköl- 
tözöttnek sem arról, hogy ágyában, az előző nap, egy 
halott asszony feküdt kiterítve.

Hogy egy-egy ismerősük hiányzik, arra csak később 
jöttek rá, midőn ugyanazzal a számmal más ült mellé
jük. Bizonyára meghalt, vélték, és sóhajtva gondoltak 
a napra, mikor rájuk is ugyanaz a sors vár. Akkor se 
tudatják senkivel, hogy eltávoztak az élők sorából. 
Mintha nem tartoztak volna lakótársaikhoz, és sorsuk 
hasonlósága nem utalta volna őket egymásra.

Szellemi táplálékuk ugyanis főképpen az volt, amit 
étkezés közben egymástól hallottak. Visszatérve szobá
jukba, az imádkozásba menekültek kivételével, ez fog
lalkoztatta őket. Ezért alig várták a következő napot, 
amikor étkezés közti beszélgetéseik során ismét hall
hatnak valamit vagy kiegészíthetik a tudottakat újabb 
részletekkel.

De mindez csak ideig-óráig terelte el nyomasztó gon
dolataikat. M ert ha rájuk terült puha, fekete leplével 
az este, a magányosságba való bezártság mind elvisel
hetetlenebbé vált számukra. Különösen télen, amikor 
korán rájuk sötétedett, s nem nézhettek ki az utcára 
vagy az udvar szemközti lakásaira. Ilyenkor akis asztal 
mellett kézimunkázva, rongyaikat foltozva vagy drót- 
keretes szemüvegükön egy-egy ritkán hozzájuk kerülő 
újságot betűzgetve, szorongással gondoltak az órára, 
midőn a portásfülkéből eloltják a szobák lámpáit, és 
hirtelen összecsap fölöttük a sötétség. Mert emiatt előbb



kellett lefeküdniük, bár nem voltak álmosak, és sokáig 
küszködtek az elalvással.

Miért is kellett öregségükre egyedül maradniuk? -  
sóhajtották. S a végtelenbe nyúló éjszakákon gyűlt, 
sűrűsödött bennük a kitörés, szabadulás vágya.

Ezt még csak erjesztette, hogy télutóján egyre keve
sebb ismerőssel találkoztak, s mind több és több idegen 
öregasszony került melléjük asztalszomszédnak, akikkel 
elölről kellett kezdeniük a nehezen induló és bemele
gedő ismerkedést, ami még nyomasztóbbá tette a szobá
jukban reájuk váró csendet és ürességet.

Ilyen hangulatban tört be hozzájuk a tavasz, s moz
dította ki őket szobájukból.

Mint legtöbbször, ezúttal is a temetőbe mentek sé
tálni. De ott váratlan látvány fogadta őket. A szegé
nyek parcellájában egész sor friss, fekete földes sírha
lomra bukkantak. Nem volt rajtuk egyetlen virág- vagy 
csokormaradvány sem, csupán egyszerű, névbetűs fejfa 
vagy fakereszt. Olyan temettethette le az alattuk nyug
vókat, vélték, akit teljesen közömbösen érintett haláluk.

Az új sírsor megállásra és elgondolkozásra késztette 
őket. Vajon nem azokat takarja-e, akik az Özvegyek 
Házából a télutóján eltűntek? Mintha csak egy titkolt 
járvány fektette volna őket egymás mellé. A sírok száma 
is majdnem egyezett nyomaveszett ismerőseikével.

Amikor a látogatás után, ismét páros sorban, ottho
nuk felé baktattak, egyik-másik ezt szóba is hozta, s 
ezzel a vele ballagót is töprengésre késztette. Valóban, 
hátha az új sírokban eltűnt lakótársaik feküsznének.

Ettől fogva nem volt nyugalmuk. Ha eddig csak magá
nyosságuk üressége tátongott reájuk éjszakánként szobá
jukban, ezentúl a halál is befurakodott gondolataik 
közé. A halál, mely egyik nap váratlanul hozzájuk is



beállít. S a cellaszerű szobák megteltek az elkerülhetet
lenség szorongató érzésével.

Kivált, mikor újra megjött az ősz, vele a napok rövi
dülése s az ismét átváltó elmúlás.

Hiába, nincs menekülés! Az ember azért születik, 
hogy egész életén át a halálra készülődjék.

És egyre-egyre közelebb 
megyek feléd, halál, 
s már ki sem ejtem a nevedet...

-  emlékezett vissza egyikük messzi fiatalsága éveiből a 
költő soraira.

-  Igen, nincs menekülés.
Nincs! -  ismételgette magában esténként, a semmibe 

bámulva.
Nincs! -  visszhangozta a csend, az üresség.
Nincs! -  verték vissza a falak, míg egy este nem bírta 

tovább, szabadulás vágyában fölugrott székéről, neki
esett öklével a zárt ajtónak, s elkezdte döngetni.

-  Nyissátok ki! Ki akarok menni! Nem akarok itt 
meghalni! Eresszetek ki! -  verte az ajtót, úgyhogy vissz
hangzott tőle a folyosó, átvették, továbbították szomszé
daihoz a falak, mire őket is elkapta a sorsuk elleni lázadás, 
nekiestek az ajtóknak, s kiabálva elkezdték döngetni.

-  Nyissátok ki! Ki akarunk menni! Nem akarunk itt 
meghalni! Eresszetek ki!

S a lázadás terjedt szobáról szobára, emeletről emeletre, 
s továbbharapózva mindenkit elkapott, magával ragadott, 
úgyhogy döngetésüktől és kiabálásuktól visszhangzott 
az egész ház, de nem jö tt senki, hogy ajtajukat kinyissa, és 
őket kieressze. így tovább állt az eszeveszett zenebona, 
fölverte az egész épületet, s ha időnként gyöngült, alább is



hagyott, nemsokára újra felerősödött, s a falakpn áthatol
va, követelőzőén szállt tova a süket éjszakában.

-  Nyissátok ki! Ki akarunk menni! Nem akarunk itt 
meghalni! Eresszetek ki!

S szabadulásvágyukban nekifeszültek az ajtóknak, hogy 
kivessék, sarkaikból kiszakítsák, még ha maguk is velük 
esnek, velük zuhannak. De az ajtók keményen állták az 
ostromot, nem engedtek.

A sikertelen támadás után egy időre csend lett, mintha 
az özvegyek, belefáradva, a pihenőben új erőt gyűjtöttek 
volna a következő rohamra, de az ismét meginduló dön- 
getés, kiabálás elmaradt az előbbiek mögött, s folyton 
gyöngülve, alábbhagyva, végül csak elhaló, füstként 
szétomló könyörgésként szüremlett ki az éjszakai világí
tásban fölmagasodó, komor, sötét ablakos, hamuszürke 
épületből:

-  Eresszetek k i... Ki akarunk menni... Nem akarunk 
itt meghalni...



SINKÓ ERVIN





ELŐJÁTÉK

Edvárd. Fellengzősen épp Edvárd. Mások fiát Jánosnak, 
Péternek vagy Istvánnak hívják. Neki azonban Edvárd- 
nak kellett lennie. Nyilván valami szülői nagyravágyás, 
valami bogaras, előlegezett remény volt az oka, hogy neki 
ezt a nevet adták. M ár az iskolában is nevették. S később 
másutt is, legalábbis furcsa meglepetést okozott, hogy ha 
vezetékneve, Feigenbaum után felhangzott az Ed várd.

A legtöbb ember balsorsának érezte volna, ha Feigen- 
baumnak és Edvárdnak nevezik. Ő azonban, ha bemutat
kozott, a faji jellegzetességgel görbülő, fejlett sasorra 
alatt nem mormolva, hanem a szótagokat világosan ta 
golva, sőt hangját felemelve -  mintha attól tartana, hogy 
nem egész jól értik - ,  nyomatékosan figyelmeztette a 
nevére: Feigenbaum Edvárd.

A német nyelvben kevéssé járatos vagy hanyag, esetleg 
rosszindulatú személyek ugyanis vezetéknevéből gyakran 
kifelejtették azt a n betűt, mely nélkül a fügefát jelentő 
családi név helyett jelzőként a „gyáva” fogalma került 
volna indokolatlanul előtérbe.

Az n betűnek ez a hangsúlyozása talán önérzetének, de 
talán nem is annyira önérzetének, mint mindenekelőtt 
sajátos, úgyszólván vele született rendszeretetének volt a 
megnyilvánulása. Nem tűrt hanyagságot, s iszonyodott 
mindennemű, még a legcsekélyebb rendetlenségtől is. 
Uralkodó jellemvonása volt az akkurátus pedantéria. 
Kezdve körmeinek makulátlan ápolásától, már iskolás
korában sem tudta elviselni még a legkisebb gyűrődést 
sem az irkáján. Neki sohasem kellett semmiféle saját



személyével vagy tevékenységével kapcsolatos legapróbb 
tárgyat keresgélnie; nála mindennek megvolt a maga 
pontosan kijelölt, elrendelt helye. Ha valami okból elő 
kellett volna teremtenie, nyugodt és biztos kézzel, azonnal 
megtalálta volna az évek előtt kelt postai feladóvevényt, 
éppúgy, mint az istenben boldogult édesanyja nagy fri- 
zurás leánykori fényképét vagy a tíz évvel ezelőtt kifizetett 
villanyszámlát. Egyforma gonddal őrzött meg mindent, és 
mindennek megvolt a maga helye. S még ha türelmetlenül 
várt levelet kapott is, borítékját nem tépte fel, hanem 
annak rendje és módja szerint még a nagyapjáról a család
ra maradt, Karlsbad látképével díszített, csontból készült 
papírvágóval hasította fel.

Ezt a pe dantériáját megőrizte akkor is, ha a magánéletét 
a közélet nyilvánosságával kellett felcserélnie; mielőtt 
elment hazulról, minden porszemet odaadó gonddal ke
félt le a ruhájáról. S a cipője a nap minden órájában úgy 
ragyogott, mintha frissen fényesítették volna. Rendesebb 
nem lehetett volna akkor sem, ha épp az imént vették 
volna ki valami skatulyából, melynek persze nagy 
méretűnek kellett volna lennie, mivelhogy Feigenbaum 
Edvárd sovány alakja szembetűnően magasra nőtt.

Lehet, hogy saját megjelenésére és mindenre kiterjedő, 
görcsösen gondos pedantériája volt az oka -  vagy követ
kezménye -  annak, hogy hiányzott belőle a legcsekélyebb 
érzék is a szellemnek ama különleges, viliózó és szeszélyes 
önkényeskedése iránt, amit humornak szoktak nevezni. 
A tréfára, a legártatlanabbra vagy a gonoszra egyformán 
elkomorodva ráncolódott a homloka, mint valami méltat
lan rendetlenség vagy éppen elítélendő rendbontás lát
ványára. Nem értette a tréfát, és csak akkor mosolygott, 
ha sikerült mindent rendben találnia.

Egyébként azonban sémikképp sem a morcos, inkább 
a nyájas lények közül való volt. Már a foglalkozása is



nyájasságra nevelte. Őneki tudniillik azzal kellett volna 
megkeresnie kenyerét, hogy tekintélyes vagy épp alakuló 
kereskedelmi és ipari vállalatoktól hirdetéseket szerezzen 
fővárosi és vidéki újságoknak, esetleg népszerű folyó
iratoknak.

Sajnos, hamarosan be kellett látnia: ahhoz, hogy valaki 
hirdetési ügynökként boldoguljon, nem elég, hogy szor
galmasan el-eljárogat az ügyfelekhez; a hirdetési ügynök
nek ötleteket, olyan szövegeket és rajzokat kell kieszelnie, 
amelyek ellenállhatatlan erővel vésődnek az olvasók tu 
datába. A reklámnak hatásosnak kell lenívj. Meglepő 
fordulatokkal, rikító, harsány esztelenséggel vagy lát- 
szatos tárgyilagossággal olyan bűverőt kell gyakorolnia, 
hogy az emberek önkéntelenül a reklámozott hajhullás 
elleni szert, a hirdetett sütőport, parkettafényesítőt, has
hajtót és kizárólag az egyetlen ajánlott poloskairtó mérget 
higgyék hatásosnak -  és vásárlandónak.

Feigenbaum Edvárd minden megnyerő nyájassága mel
lett is alkalmatlannak bizonyult a hirdetési ügynök pá
lyájára, mely leleményt és ötleteket bőven termő, merész, 
olykor bizarr képzelőtehetséget igényel. Alkalmatlansága 
egészen nyilvánvalóvá lett, amikor egy nagy befektetéssel 
újonnan alakult temetkezési vállalat azzal bízta meg, hogy 
eszeljen ki olyan hirdetést vagy hirdetési sorozatot, amely 
a nagyközönség szemében ezt a vállalatot a többieknél 
előnyösebb színben tünteti fel, sőt vonzóvá, úgyszólván 
közkedveltté teszi. Feigenbaum Edvárd ekkor tapasz
talta, hogy mit jelent, ha megáll az ember esze, megáll, és 
egyszerűen meg se moccan. Az ügyesen megszövegezendő 
és szép keresettel kecsegtető hirdetési szöveg helyett csupa 
komor kép rémlett föl előtte: betegség, szívettépő zokogás 
a ravatal körül, majd a rettenetes pillanat, amikor a ko
porsót kiviszik a megboldogult szokásaival és emlékeivel 
teli lakásból, hogy mint valami közömbös terhet kocsira



rakják, és vigyék, vigyék, míg aztán a temetőben leemelik 
a kocsiról, hogy leeresszék a már megásott sírgödörbe, 
majd a borzalom, amikor a sírásók lapátjáról tompán 
visszhangozva hullanak az első göröngyök és egyre több 
sötét föld a tegnap még kedvesei körében és kedves laká
sában járkáló vagy még ágyban fekvőként is a gyógyulás
ban reménykedő, a gyógyulás esetére terveket mérlegelő, 
egyszóval tegnap még az élők világához tartozó, az élők 
világához és a maga apró kis dolgaihoz ragaszkodó, egy
kori élő koporsójára. A koporsó, mint valami ledöntött 
telefonfülke, ahonnan azonban már nincs kapcsolat a 
földi világgal. A temetés egész ideje alatt nincs mozdulat, 
nincs zaj, nincs csend, semmi sincs, ami más volna, mint 
újabb és újabb könnyfacsaró iszonyat.

„Temettesse szeretteit a Nekropolisz Temetkezési 
Vállalattal” -  írta le szabályos, ez esetben valósággal 
kalligrafikusan rajzolt betűivel, de alig fejezte be a mon
datot, saját szavaitól elszörnyedve, mindjárt vastagon 
át is húzta.

Úgy látszik, ezúttal nem annyira a fantáziátlanság, 
hanem épp az egyszerre túlságosan megelevenedett érzel
mi képzelete akadályozta.

„A Nekropolisz Temetkezési Vállalat gyors, megbíz
ható, pontos, jutányos áron elégít ki minden igényt.” 
Ez a fogalmazás is, amint a szöveget papírra vetette és újra 
elolvasta, sértette, valósággal sebezte legjobb érzéseit. 
A nyári hőségben cikázó villámfényekhez hasonló apró 
vonalakkal húzta át és vetette el ezt a változatot is.

Egyszerűbben, kimért, száraz tárgyilagossággal kellene 
a hirdetést megfogalmaznia; egyszerűen közhírré tenni, 
hogy mibe kerül a Nekropolisz Temetkezési Vállalatnál 
a legfelsőbb kategóriájú gála, majd az első osztályú, a 
második és harmadik osztályú temetés. Ezzel a móddal 
még csak meg tudna békülni, hiszen sajnos, szükség van



temetkezési vállalatokra is. Ez a mód megfelelne neki. 
Neki igen, ámde a Nekropolisznak! Ez valóban nem az a 
módszer, mellyel diadalmas fogalommá, közismertté vagy 
éppen közkedveltté lehetne tenni a nagy befektetéssel 
újonnan alakult Nekropolisz Temetkezési Vállalatot.

Tehát?
Ha érzelmi okokból a Nekropolisz különösen kényes, 

megoldhatatlan problémát jelentett számára, az áruházak, 
a mulatóhelyek, a cipőmárkák, az intim fertőtlenítőszerek, 
az utazási irodák, a nadrágtartók és az építkezési vállala
tok, bármiféle árucikk vagy cég népszerűsítésének felada
ta, ha nem is annyira, mint a Nekropolisz, de szintén 
meghaladta Feigenbaum Edvárd képzeletének szerény 
alkotóerejét. Az ő reklámszövegei szürkék voltak, akár va
lami telekkönyvi kivonat; inkább pedáns hatósági ügyira
tokhoz hasonlítottak, mint ahhoz a harcos, kihívó, vibráló 
ötletességhez, amit a hirdetések verseny-világában a hiva
tását betöltő reklám megkövetel.

így történt, hogy Feigenbaum Edvárd fokról fokra, 
szinte észrevétlenül, nem mint hirdetési ügynök, hanem 
más hirdetési ügynökségek és lapvállalatok szolgálatában 
működő inkasszánsként találta meg helyét a társadalmi 
élet bonyolult bűvkörében.

Másoknak ez a rangvesztést, a lefokozás keserűségét 
jelentette volna, ő azonban nemcsak hogy nem búslako
dott ezen, hanem valójában inkább fellélegzett. Gyötrő 
és kilátástalan erőfeszítésektől, hajlamaival ellenkező 
feladatoktól, erejét felülmúló tehertől szabadult meg. Az 
volt az érzése, hogy belekerült a neki legmegfelelőbb, az 
úgyszólván neki rendelt kerékvágásba. Nem kellett többé 
tehetetlenül csapongnia és minduntalan kudarcot vallania 
a könyörtelen, egész természeti alkatával összeférhetetlen 
próbatételek között.

Lévén igényeiben szerfölött mérsékletes, beérte a sok



kai kevésbé izgalmas, a megélhetését azonban mégis 
biztosító, nyugodt inkasszánsi munkakörrel. Ebben a 
minőségben ő nem a szuszból egyre-másra kifogyó kon
tár, hanem elsőrangúan megfelelő személyiség volt. Teljes 
mértékben érvényre ju ttathatta választékos modorát, 
kifogyhatatlan türelmét, és mindenekfölött kielégíthette 
azt a legbensőbb szükségletét, hogy magánéletében iz
galommentes, egyenletes, kifogástalanul világos foly
tonosság és messziről is felismerhető teljes rend legyen. 
Teljes rend. Ez az, ami jó, sőt kellemes.

Minden áldott este -  kivéve a szombatot, mert vasárnap 
a vállalatok és üzletek zárva vannak -  maga elé tette a 
számlákat, melyekkel másnap útra kellett kelnie, s az 
utcák és terek sorrendjére ügyelve készítette el a másnapi 
munkája tervét. Akadt ugyan ideges, nemegyszer ingerült 
ügyfelekre is, de vele még ezek se gorombáskodtak, mert 
értett hozzá, hogy lekötelező, higgadt, nyájas mosollyal az 
ilyen ügyfeleket is megnyugtassa, mondván, hogy sebaj, 
három vagy esetleg öt nap múlva úgyis megint útba ejti 
a tisztelt ügyfelet, s akkor bátor lesz újra megkérdezni, 
hogy immár alkalmas-e a pillanat a számla kiegyenlítésére. 
S a megszelídült ügyféllel megállapodva, mindjárt a hely
színen feljegyezte, az ügyfél szeme láttára, legközelebbi 
látogatása napját, esetleg óráját is. Amint ő mondta: 
„Majd ekkor és ekkor bátorkodom tiszteletemet tenni. 
Semmi komplikáció.”

Ez az, ami jó, sőt kellemes.
Saját maga és megbízói kölcsönös elégedettségére nem 

volt más dolga, mint nap nap után beszolgáltatni a sike
resen inkasszált készpénzt vagy csekket, illetve referálni a 
késedelmeskedő ügyfelekről, továbbá átvenni, és miután 
gondosan összehajtogatta, sárga aktatáskájába tenni az 
újabb inkasszálandó számlákat. És semmi izgalom, hála 
istennek. És mindig újra azt mondta magában ez az, ami



jó, sőt kellemes. A nyugalom és a rend, mint a pont az 
egyszerű mondat végén.

Igaz, ez az ő közéleti vagy közgazdasági tevékenysége 
pillanatig se kecsegtethetett bármi kalandos szerencsével. 
Edvárdban azonban nem volt semmi kolumbuszi kedv; 
ahol viharok támadhatnak, hajótörést is kockáztat az 
ember. A nyugalom megbecsülhetetlen. Edvárdot nemcsak, 
hogy nem vonzották kalandos kísérletek, hanem szinte 
ijesztette az élete egyenletes rendjét megbontó lehetőség
nek még a gondolata is; szerette, hogy senkinek sem szúr 
szemet. Se kivételes sikerekkel és persze -  isten őrizz! -  
kivételes balsikerekkel sem. így van minden rendben.

Fejlett, túlzottan nagy és görbe orra miatt, mint ész
revette, sajnos, némi kellemetlen feltűnést keltett egy-egy 
új, a külsejétől még idegenkedő ügyfelénél; de idővel 
mintha általában még ezek is napirendre tértek volna 
Edvárd eme kiütköző testi tulajdonsága felett. Hiába, 
úgy látszik, hogy még az olyan nagyon rendszerető lé
nyeknél sem lehet minden egészen rendben, mint amilyen 
ő. Azzal nyugtatta magát, hogy hibáján kívül történt, és 
azzal, amit még kisiskolás korában, amikor a gyűrődéstől 
is óvott irkáját tanulótársai szörnyű tintapacákkal mocs
kolták össze, s ő sírva jö tt haza, egy elröppenő, de mély
ről jö tt sóhaj kíséretében az apja, Feigenbaum Ignác aj
káról hallott: ,,Mein Kind, das Leben ist nicht auf Rosen 
gebettet.”

Ha akkor nem is fogta még fel ennek a rezignált, de 
rnéj.is csitító metaforikus intelemnek az értelmét, emlé
kezete híven megőrizte. S ő, Feigenbaum Ed várd, meg
szívlelvén az apai figyelmeztetést, annál állhatatosabban 
igyekezett, hogy szerénysége, jó modora és kiegyensúlyo
zott életmódja elhatárolja és megvédje a nem rózsás, ha
nem kétségtelenül tüskés világtól.

Mert Edvárd nem esett a feje lágyára: tudott a világról.



Meghatározott időben, éspedig mindennap közvetlenül 
lefekvés előtt, ágya szélén ülve elővette az újságot, mely
nek az apja, Feigenbaum Ignác időtlen idők óta az elő
fizetője volt, s melyet az, mikor még nem volt annyi baj 
a szemével, mindjárt reggel, mihelyt a lapot meghozták, 
elolvasott. Edvárd pedig, amikor esténként kézbe vette, 
egyszer se mulasztotta el, hogy az apjánál nagyobb ala
possággal, kezdve a vezércikktől, oldalról oldalra, sőt 
sorról sorra végigolvassa, ha az ügyfelekkel esetleg vala
mi beszélgetésre kerül sor, akkor őneki, mint ahogy mon
dani szokták, au courant kell lennie; elolvasta tehát a bél
és külpolitikai eseményekről szóló jelentéseket, a második 
oldalon levő tárcát éppúgy, mint a napihíreket, az idő
járásjelentést, a különböző, szembeötlő nagybetűs címek
kel nyom tatott szenzációs bűnügyi, valamint a törvény- 
széki riportokat, s bár személy szerint színházra nem köl
tött, a színházi és a közgazdasági rovattól, valamint a tőzs
dei hírektől se vonta meg a figyelmét. Csak sporthírek mel
lett nem időzött, de annál nagyobb érdeklődéssel, lel
kiismeretes alapossággal tanulmányozta a különböző 
nagy- és apróbetűs hirdetéseket, minthogy ezek úgyszól
ván a szakmájába vágtak, és ezenkívül kedélyére, egész 
lelki egyensúlyára jó hatást gyakoroltak, mert arról 
tanúskodtak, hogy miképpen a Duna vize időtlen idők 
óta fölényesen hömpölyög, a nagybetűs hírek és az apró- 
hirdetések is, lám, változatlanul tartanak -  s amíg tarta
nak, addig természetszerűen továbbra is szükség lesz 
olyan megbízható, fáradhatatlan és udvarias inkasszánsra, 
mint amilyen -  például -  ő, Feigenbaum Edvárd.

Amit nap nap után katasztrófákról, tüntetésekről, ül
dözést szentesítő új törvényekről, pártokról, új kormá
nyokról, háborúval és felfordulással fenyegető események
ről olvasott, még ha benn az országban is történtek ilyes



mik, neki csak a távoli, nyughatatlan nagyvilág zűrzavaros 
viharainak látszottak, melyeket ő a maga rendezett in- 
kasszánsi partjáról csak el-elnézeget. Ez a nagyvilág 
annyira kívül esett az ő csendes és rendezett életén, akár
csak az újság szintén figyelmesen elolvasott színházi ro 
vatának szenzációi vagy még inkább azok a görög-perzsa 
háborúk, a tatárjárás Magyarországon vagy Árpád vezér 
honfoglalása, amelyekről egykor a tankönyvekből kellett 
tanulnia.

Szerencsére -  így kellett rágondolnia, noha ez egyál
talán nem megfelelő kifejezés -  ez időben az apja, Feigen
baum Ignác szeme már annyira megromlott, hogy volta
képp már magával tehetetlen vak volt, és Edvárdnak kel
lett felolvasnia, hogy mit ír az újság. S mert némely hírek 
túlságosan aggasztották, izgatták, sőt megrettentették az 
öreg embert, Edvárd tapintatosan siklott el a politikai 
fejleményekről szóló hírek fölött, s inkább a tárcát és a 
törvényszéki tárgyalásokat, a közvéleményt foglalkoztató 
botrányokról, párbajokról szóló és az „Innen-onnan” 
rovatban található tarka híreket olvasta fel fennhangon. 
Még a vezércikkeket is futólagosán cenzúra alá vetette 
felolvasás előtt; s csak amikor Feigenbaum Ignác m ár 
szunyókálni kezdett, és ő visszavezette a szobájába, s le
fektette az ágyba, mely fölött emberemlékezet óta díszí
tette a falat a korán elhunyt, tiroli népviseletbe öltözött 
Feigenbaum Ignácné ifjúkori, még a nászúton készült, 
aranyrámás, nagyított fényképe az ugyancsak tiroli nép
viseletbe öltözött, mosolygó ifjú férjjel, akkor, visszatérve 
a saját szobájába, Edvárd az ágy szélén ülve olvasta el 
a zűrzavaros nagyvilágnak azokat a híreit is, melyektől 
egy idő óta jobbnak látta megkímélni az ő amúgy is kesere
dett szívű és tehetetlensége érzetében mindinkább szo
rongó vak apját.

S néha hallotta is, hogy álmába az öreg ember a másik



szobában nyög, sőt rémülten kiáltozásba is kezd, míg 
csak hozzá siető fia nyugtató szóval fel nem ébreszti.

Magának Feigenbaum Edvárdnak is, talán, mert köz
vetlenül lefekvés előtt olvasta az újságot, mintha a nagy
világ eseményei, ha nem is kiegyensúlyozott nappali éle
tébe, de az álmaiba kellemetlenül izgalmas, sőt kínos 
rendetlenséget akartak volna becsempészni. Az ilyennemű 
álmok közvetlen előzménye egy-egy, az újságban olvasott 
esemény volt. Mint az a törvényszéki tárgyalás is, melyen 
egy pénzbeszédőről, név szerint Gottlieb Sámuelről volt 
szó. Az illetőt sikkasztáson kapták, és a bíróság ezért hat 
és fél évi börtönnel büntette. Edvárd, bár sose látta ezt a 
Gottlieb Sámuelt, valósággal a saját gonosz ellenségének 
érezte; ha valakinek, akkor -  tekintettel a tekintendőkre -  
mindenkinél inkább épp annak az inkasszánsnak, akit 
Gottlieb Sámuelnek hívnak, százszorosán kötelessége lett 
volna, hogy példásan korrekt maradjon; ebből a meg
győződésből kiindulva Edvárd nemcsak hogy szemernyi 
részvétet sem érzett iránta, hanem nagyon is helyeselte, 
hogy ennek a hűtlen és minden szempontból olyannyira 
felelőtlen inkasszánsnak lakolnia kell. H at és fél évi 
börtön? Az kétségtelenül nem kevés, sok, de úgy kell 
neki. S ezek után a megállapítások után hozzáfogott a 
vetkőzéshez, s annak a férfiúnak a nyugalmával, aki tud
ja, hogy feddhetetlen, és hogy vele semmi ilyen vagy ehhez 
hasonló nem eshet meg, feküdt le ágyába és hajtotta fe
jét nyugovóra.

S már el is felejtette Gottlieb Sámuel bűnét, megérde
melt és helyeselt bűnhödését, amikor néhány nappal ké
sőbb álmában -  szakasztott úgy, ahogy a valóságban 
szokott történni -  ott állt három pénzbeszedő kollegájá
val együtt egyik nagy munkaadójának, az Árgus Hirde
tési Vállalat számvevőségének pénztárfőnöke előtt. Ezzel 
a főnökkel sohasem rokonszenvezett; már őszülő, angol



bajuszos, kis kövér ember volt, s világos, hideg kék sze
mében mintha valami titkolatlan ellenséges indulat pa- 
rázslana. Nem általában, hanem éppen vele, Edvárddal 
szemben. Egyébként kedélyes embernek látszott, és az volt 
a szokása, hogy vékony alsó ajkát a felső fogsora alá 
szívta, és úgy szopogatta, mint a cukrot. Ez a pénztár
főnök, hogy kedvezzen a másik három kollégának, őrá 
rendszeresen azoknak a közismerten rossz fizetőknek a 
számláit bízta, akiknél az inkasszánsnak többször, na
gyon sokszor s nem egy esetben végül is eredménytelenül 
kellett kopogtatnia.

Az álomban is szakasztott olyan volt a helyzet, m int a 
valóságban: hóna alatt sárga aktatáskájával, Edvárd ott 
állt a három inkasszáns kollégával a pénztárfőnök író
asztala előtt, S mint ahogy azt a valóságban is tenni szok
ta, a pénztárfőnök az álomban is Edvárdot hagyta utolsó
nak. A kollégák egymás után szedték elő aktatáskájukból 
a bankócsomagokat és csekkeket, s a főnök, miután át
vette és maga is megszámolta a pénzt, mindig újra felállt, 
hogy az átvett összegeket és csekkeket a szoba túlsó sar
kában álló wertheimkasszába zárja éjszakára. De már 
előbb az íróasztal fiókjából sokszínű, meztelen, pajzán 
kis női szobrocskákat szedett elő , s valahányszor a kasz- 
szától visszatért íróasztalához, könnyedén sóhajtott egyet, 
és karosszékében hátradőlve, a tenyerébe vett valamelyik 
pajzán kis női szobrocska szemléletébe merült, és fel 
se nézett, miközben a soron következő inkasszáns szá
molt el. Akkor megint letette a szobrocskát, újra meg
számolta a pénzt, újra felemelkedett, és a wertheimkassza 
nehéz ajtaját újra kinyitva és bezárva, visszaült az író
asztalához.

így volt ez mindennap, és pontosan ugyanígy Edvárd 
álmában is. A meglepetés, tudniillik az álombéli, csak 
ezután következett. Mikor a három inkasszáns kolléga



után az elszámolásban és a jelentéstételben Feigenbaum 
Edvárt következett, a karosszékébe süppedő főnök olyan 
arccal, mintha a szájához emelt poharában legyet pillan
tott volna meg, leplezetlenül ellenséges világoskék szemét 
az íróasztalához lépő hórihorgas inkasszánsra emelte, 
pontosabban nagy és keletiesen görbülő orrára. Nem is a 
személyére, hanem kizárólag és mozdulatlanul erre a ki
ütköző orra szegezve tekintetét, fagyosan és fenyegetően 
kérdezte:

-  Nos, elhozta-e végre azt a hatszor hatszázötvenezret, 
amivel három nappal ezelőtt nem tudott elszámolni? 
Mindenekelőtt erre a kérdésre kell felelnie, Feigebaum.

Már megszokásból is első gondolata az volt, hogy 
nyomatékosan helyreigazítja: ,,Kérem, nem Feigebaum, 
hanem Feigenbaum” , ám spontán szándékát meghiúsí
tották a fel tóduló kérdések: miféle hatszor hatszázötven
ezret kér számon tőle ez a főnök, épp őtőle, s épp ez a 
főnök, aki, lám, ebben a pillanatban is ott felejtett húsos 
tenyerén egyet a meztelen pajzán női szobrocskák közül?

Edvárdnak a legkisebb erőfeszítés nélkül érvek és bizo
nyítékok egész sora ju to tt eszébe, és ennek megfelelően 
bizonygatta is, hogy tévedésről van szó, a gyanúsítás 
alaptalan, sértő és légből kapott. Ezt akarta bizonygatni, 
de hiába mozgatta a száját. Hangszalagjai felmondták 
a szolgálatot, hangja mintha elveszett volna.

A fonok két tenyere között az egyik női szobrocskával -  
a bal tenyerén tartotta, a másikkal meg lassan, látható 
élvezettel simogatta -  világoskék szeme hideg tekintetét 
gonosz nyugalommal szegezte az inkasszáns aránytalanul 
nagy és görbe orrára. Edvárd azonban, akinek a váddal 
szemben ártatlansága bizonyítására az abszolút meggyőző 
érvek egész sora jutott eszébe, hiába próbált megszólalni; 
hangja az igazság hangja lett volna, de épp a hangja hagy
ta cserben. Erőlködött, megfeszítette minden erejét. Mél



tatlankodó, öntudatos, hallható hangon akart tiltakozni 
De hangtalanul mozgó szája inkább azt a látszatot kelti, 
m intha a vádban valami igazság volna. S érezte, hogy, 
elhatalmasodik rajta a rémület, s mintha hideglelés rázná, 
a fogai vacognak. S tudta, hogy ez ellenne bizonyít. Ho
gyan döntse meg a rosszhiszemű vádat, és hogyan bizo
nyítsa be ártatlanságát, ha nincs hangja, a főnök pedig 
fölényes nyugalommal, még fensőségesebben, mint kez
detben, a saját zengését szinte élvező orgánumával, az 
ítélethirdető világos tagolásával ejti ki a fenyegető, sőt 
elháríthatatlan, lesújtó szavakat:

-  Nincs pardon, Feigebaum. Pardon, az nincs. Ezt 
tudnia kell. Ezt tudnia kellett volna. Az a pénzbeszedő, 
aki visszaél a beléje helyezett bizalommal, nem számíthat 
irgalomra. Feigebaum, ne számítson irgalomra. Az a 
pénzbeszedő, aki titokban szeretőt tart és a költséget a 
rábízott idegen tulajdont képező bankjegyekből fedezi... 
Kérem, előre tudhatta, hogy rajtakapják.

A gonosz főnök kígyóbűvölő, hideg kék szemével még 
egy közmondást is hozzáfűzött az előbbiekhez:

-  Még ha a korsót Feigebaumnak is hívják, addig jár a 
kútra, míg el nem törik.

Ezt pedig olyan emelt hangon mondta, mintha valami 
pallost villogtatna meg a magasban, de szemmel látható 
kárörömmel.

Edvárdnak az a korsó járt az eszében, amelynek el kell 
törnie. Mintha nem is parkettás padlón, hanem cserepeken 
állna, melyek csikorognak a lába alatt. Emelgette lábát, 
de akármerre lépett, a korsó cserepei borították a padlót, 
azé a korsóé, mely ,,addig” járt a kútra. Csikorogtak a 
cserepek a cipője talpa alatt, majdnem vihogó, kárörven
dő hangokat hallatva, mint amilyen a kövér főnök mély, 
kenetteljes, mégis éles hangja volt.

Edvárd ártatlannak tudta magát, ugyanakkor mégsem



egészen olyan ártatlannak, mint szerette volna, mert a 
gonosz főnök, mint kiderült, ha meghamisítva, eltorzítva 
is, de mégis tudta egyetlen titkát, és felhasználta ellene, 
csak hogy őt megrágalmazza. Edvárd körül a szoba falai, 
az íróasztal, a főnök húsos feje, még a nehéz wertheimkasz- 
sza is olyan vadul kezdtek forogni, mint a körhinta, melybe 
egyszer gyerekkorában az apja ültette, s melyet akkor meg 
kellett állítani, mert ő már az első forduló után sikoltozott 
és öklendezni kezdett. -  Nincs pardon -  mondta a főnök. 
Erre őneki, ha a körhinta forgását valamiképp megállít
hatná, önérzetesen és kimérten azt kellene felelnie:

-  Pardon, kérem, ez az én magánügyem. A fontos az, 
hogy mindenkor fillérre pontosan el tudtam és el tudok 
számolni.

Ezt kellene mondani. És azt, hogy kikéri magának a 
magánügyeibe való beavatkozást. A magánügyei pertrak- 
tálását. Igen, ez volt a szó, amely igen hatásosan hangzott: 
a pertraktálás. Hangzott igen, ha hangzott volna. De Ed- 
várdnak, mint akit rajtakaptak, megint csak az ajka moz
gott. Bár a mérhetetlen erőlködéstől, úgy érezte, a szemei 
kidagadnak, a belső részei majdhogy meg nem szakadnak, 
s noha egész valójában, sarkától a feje búbjáig úgy fe
szült benne minden, mint a húr, nem volt hangja. A hang
ja mintha alattomosan valahol elbújt volna előle, vagy 
tán véglegesen megszakadt.

A gonosz főnök azonban, manikűrözött kezében egy 
másik meztelen női szobrocskával, melyet immár a fejénél 
fogva a két ujja közé vett, megkopogtatta az íróasztalát. 
Vigyorogva hajolt előre, úgyhogy a szeme egész kicsi 
lett, de villogott, mint a pallos visszfénye, és mintha tuda
tában volna annak, hogy azzal, ami most következik, 
el fogja taposni ezt az inkasszánst, csúfondárosan, tisztán, 
sziszegve tagolva a szavakat, valósággal fröcskölte a fogai 
közül:



-  Szép, szép, szép. Na igen, a kis Klára, Klári, Klá- 
rácska.

Ez az. Ez megint az álomnak az a rémes valószerűsége 
volt, amely alighanem abból ered, hogy az abszurdum 
felismerhetetlenül és felbonthatatlanul elegyedik a való
ságos tények elemeivel. A valónak a fantasztikussal való 
ilyen egybemosódásában az igazság káprázattá és a ha
zugság megdönthetetlen igazsággá válik. Az ember pedig 
tehetetlen.

Klára. Edvárd szentül hitte, hogy Klára és őrajta kívül 
senki az égvilágon nem tud a kettejük viszonyáról. Nem 
is lett volna szabad, hogy bárki még csak sejtse is. És most 
ez a gonosz tekintetű, alattomos főnök csak úgy mellé
kesen, de annál gyilkosabb hangsúllyal ezzel a névvel 
sújt le r á ...

Klára annak a konfekciós áruháznak a könyvelésében 
dolgozott, ahová ő rendszeresen inkasszálni járt. Edvárd 
a harmincegyedik, ő a harmincötödik évet taposta; na
gyon jól összeillettek. Klára szerencsétlensége, hogy 
ortopéd cipőt kellett viselnie, mert a jobb lába rövidebb 
volt a balnál, nem zavarta Edvárdot; Klárának pedig, 
aki inkább kövérkés, mint kifejezetten kövér volt, s a keze, 
mint termete is, kicsi, a szeme szelíd és barna, az arca 
sima és kerekded, az orra pedig bájosan fitos, szintén meg
felelt a hórihorgas Edvárd, aki a naphosszat tartó inkasz- 
szánsi munkától fáradt lábbal a vasárnap délutánokat 
Klára külön bejáratú, egyszobakonyhás udvari lakásában 
töltötte. K lárát a szerencsétlen jobb lába miatt éppoly 
kevéssé kísértette a kívánság, hogy a vasárnapot lakásán 
kívül élvezze, mint ahogy Edvárd se óhajtott semmi mást, 
mint Klára társaságát a gondosan, ragyogóan tisztán 
tartott és -  épp vasárnap délutánonként -  különösen 
csendes, díványpárnákkal, csákós és bajszos katona
tiszteket és erősen befűzött, komoly arcú hitvesüket



ábrázoló családi képekkel és néha virággal is díszitett, 
enyhe levendulaillatú lakásban.

Edvárd, akinek életszükséglete volt, hogy minden át
tekinthetően a maga helyére tegyen, kezdettől fogva 
tiszta helyzetet óhajtott teremteni, ezért még a kapcsolat 
elején közölte, hogy vele kapcsolatban nem lehet házas
sági terveket szőni, mert neki a szegény hatalmas testű, 
de vak apja mellett a feleséget, a társalkodót és a beteg
ápolót kell egy személyben helyettesítenie. K lára ezt 
megértette, sőt helyeselte. És akárcsak Ed várd, ő is úgy 
találta, hogy ismeretségük óta, hála istennek, a vasárna
pok nem olyan unalmasak, mint azelőtt. Edvárd hálás és 
gyöngéd volt, az intim pillanatokban épp a Klára -  ahogy 
ő mondta -  ártatlan jobb lábacskáját, a szegény szelíd jobb 
lábacskát simogatta, s még meg is csókolta. És ha a kis la
kásban vacsorához ültek, szerény, kis vacsorákhoz, mind
járt utána elszámoltak, s a költségek őt illető részét Ed
várd rögtön kiegyenlítette.

Ha azonban Edvárd inkasszánsi minőségében jelent 
meg a konfekciós áruházban, mind a ketten úgy tettek, 
mintha csak hivatalból volnának ismerősök; vasárnap 
délutánonként közös titkukat mind a ketten mulatságos
nak találták, különösen Klára, akinek Edvárddal ellen
tétben kevés is elég volt a kacagásra, s aki ha Edvárdot 
túl komolynak találta, addig csiklandozta a hóna alatt, 
míg az is meg nem tanult nagyokat nevetni. Este pedig, 
legeslegkésőbb fél kilenckor, Edvárd sietve távozott, 
mert apja már türelmetlenül várta, hogy felolvassa neki 
a reggel érkezett újságot, s mert különben is nyugtalan 
szokott lenni, ha a fia sokáig elmarad.

-  Most megint egy hétig egyedül leszek. Az olyan 
rossz -  mondta búcsúzáskor Klára, akinek kedves hang
ját, isten tudja, miért Edvárd rózsaszínűnek szokta ne
vezni.



-  Határozottan rossz -  helyeselt Ed várd, s minden 
ilyen esetben csiklandozás nélkül is nevetett. Nem Klárán, 
hanem saját esztelen gondolatán, tudniillik az járt a fejé
ben: kár, hogy nem áll módjában ezt a lágy, rózsaszínű 
női hangot megcsókolni.

Ez volt a valóság. Álmában pedig most ennek az alatto
mos, ellenséges, a saját gonoszságát élvező főnöknek a 
szájából, mint valami leleplezést, és olyan hangsúllyal 
kellett hallania Klára nevét, mintha Klára léte megfelleb
bezhetetlen, végső, minden védekezésnek még a gondola
tát is eleve kizáró erővel bizonyítaná rá, hogy ő titkos 
utakon járó képmutató, sikkasztó, cudar, lump fráter, és 
nem is Feigenbaum, hanem Feigebaum.

-  Minden titok előbb-utóbb napfényre kerül. Nincs 
titok. És mindent tudok. Ugye most nem tud beszélni, 
Feigebaum? Most beszéljen. Most ugye elvesztette a hang
ját? -  mondta a főnök. És Edvárdnak, bár maga is tu 
datában volt, hogy ostobaság, amire gondol, mégis az az 
ötlete támadt, hogy négykézlábra kellene ereszkednie, 
s akárcsak valami elgurult inggombot, az íróasztal, a 
szekrény vagy a főnök cipői, esetleg éppen a wertheim- 
kassza alatt meg kellene keresnie a hangját. A főnök 
azonban, mintha csak kitalálta volna ezt a teljes fejvesz- 
tettségrevallógondolatát, még egyszer, a szemébe fröccsent- 
ve megismételte a nevet, de már úgy, mintha az már nem
csak a sikkasztás, hanem az emberölés, igen, a gyilkosság 
bizonyított vádját is magában foglalná:

-  Na igen, Klára, Klári, Klárácska...
A név szinte eltűnt a hangsúly mögött, amellyel kiej

tette. Majd mint aki most már nem habozik, letéve az író
asztalra a pajzán meztelen szobrocskát, felpattant ültéből, 
hogy megnyomja az íróasztal jobb sarkán elhelyezett 
villanycsengő gombját. Ez jeladás lett volna az előszo
bában várakozó rendőrügynököknek, hogy azon nyom



bán berontsanak, leteperjék és bilincsbe verve hurcolják 
el a hangját vesztett bűnöst. Ő tisztában volt azzal, hogy 
a csengőnek az irodát, sőt az egész házat riadóként betöl
tő, fülsiketítő hangja ezt jelentette volna. S már egyáltalán 
nem magára, hanem szívet facsaró iszonyattal csak a vak 
apjára gondolt, aki ma, holnap és azután is oly kétségbe
esetten várná, talán sírna is, de hiába várná. Erre a gon
dolatra, mielőtt még a főnök vastag keze elérte volna 
a villanycsengő gombját, tekintetével a kinyújtott kéz 
mozgását követve, Edvárd észbe kapott.

-  Vannak lehetetlen dolgok. Ez már több a soknál. 
Tiszta abszurdum -  mondta magában, s egyszerre, egyet
len lökéssel kívül helyezte magát, nem az álmon, mert az 
álom még tartott, de már mintha közben páholyból is 
szemlélné a körülötte zajló, hajmeresztő bonyodalmakat. 
-  Ideje, hogy felébredjek -  buzdította magát, és csak
ugyan egyetlen energikus elhatározással kiszökkent a 
rendetlen képzelet fullasztó hínárjából, és tudott moso
lyogni a főnökön, önmagán és általában az álmon. Fel
lélegezve, és immár megengesztelődötten csodálkozott 
azon, hogy értelmes ember létére milyen képtelen, vad, 
zagyva rémségeket álmodhatott.

Ez az, ezen múlik minden: egyszerűen a kellő pillanat
ban kell felébredni. Ez volt legsajátosabb képessége. Ez a 
képesség talán rendszeretetének volt a következménye. 
Ha már megsokallta az álmot, akkor mintegy benső 
parancsszóra feltámadt eszmélettel, kellő pillanatban 
működésbe lépett a fortélya: „Fel kell ébredned” -  mond
ta, és akkor helyreállt körülötte és benne a kellemes, 
normális rend. Vagy legalábbis az aránylag kellemes és 
normális közérzetet biztosító, izgalmak, rémületek, badar, 
lázas és lehetetlen képzelődések elhatalmasodása, egy
szóval az abszurdumokkal ellentétes rend, melyben nem



történnek rendkívüli dolgok, mert mindennek megvolt, 
megvan és meg kell hogy legyen a maga természetes helye.

Annyira biztos lett már ebben a „fel kell ébredned” -  
nek nevezett fortélyában, hogy esténként, mint valami 
ínyenc, aki már előre találgatja a ráváró vacsora fogásait, 
kíváncsian várta az álmot. Nem, nem úgy várta, mint az 
ínyenc a feltalálandó ételeket, hanem sokkal inkább mint 
az általa nem olvasott sportrovatban szereplő atléták 
néznek elébe a rájuk váró mérkőzésnek, melyre talán némi 
szorongással is gondolnak, de másrészt bízva a maguk 
erejében, hiszik, hogy végül is ők fognak felülkerekedni.

Az embernek csak treníroznia kell, hogy a kulmináció 
pillanatában a „fel kell ébredned” varázsszóként törje meg 
az irtózat rossz bűvöletét. Mért féljen a rémektől az, aki 
tudja, hogy a kellő pillanatban, úgyszólván a végveszély
ben megidézett eszméletétől, mint valami titkos amulettől, 
levegővé, emlékké válnak, pillanatok alatt ködbe vesznek 
a hamis rémek. Nem jó, hogy fel-felbukkannak a fenye
gető rémületek, de hogy az ember úrrá lesz felettük, az jó, 
sőt majdnem kellemes.

Sajnálatos azonban, hogy Feigenbaum Ed várd életében 
is bekövetkezhet az a korszak, amikor nemcsak a lidérc- 
nyomásos álmok, elegyülnek a valóság némely tényleges 
motívumával, hanem a valóság keveredik olyan színekkel 
és eseményekkel, amelyektől elmosódik a rémképes álmok 
zűrzavarát a valóságtól elválasztó határvonal. Akkor 
fel kellene ébredni. De mikor a felébredésre legnagyobb 
szükség volna, az ember menthetetlenül egyre mélyebbre 
süpped és süpped a lehetetlen és rendetlen borzalmak 
hínárjába. Hol kezdődik a lidércnyomásos álom, és hol 
a másik, a józan, a természetes, a rendes valóság? H át 
nemcsak álomban válik lehetségessé mindaz, amit az 
ember lehetetlennek vél? S ha nemcsak álomban válik 
lehetségessé, akkor mit ér a varázsszó, hogy ideje volna



felébredni? S hátha mégiscsak rémálom a valóság, és iga
zában mégse valóság?

Az ember kezdi nem kiismerni magát. Álom vagy való
ság? De itt az öreg Feigenbaum, aki immár a mozgás 
hiányában csak valami húskolosszus, melynek a közeled
tét botja tétova koppanásán, a padlót súroló lassú, cso
szogó járásán kívül már messziről jelez nehéz, szuszogó, 
el-elfúló lélegzése. Jön a szobákon keresztül, melyeknek 
a padlózatát már nem borítja szőnyeg, a szekrények is 
egyre üresebbek lesznek, mert amit csak lehet, el kell 
adni, nevetséges kis összegekért el kell kótyavetyélni, 
hogy az öreg Feigenbaumnak a vevőkért könyörgő 
kínálat idején is legyen mit ennie. Edvárdnak pedig eleinte 
magától is iszonyodva, de később -  mert ha az ember 
hozzászokott az iszonyúhoz, ezzel le is szokik az iszo- 
nyodásról -  józanul meg kellett állapítania: szerencse, 
istenáldása, hogy a behemót nagy ember egészen és vég
legesen megvakult. Ennek köszönhető, hogy nem tudja, 
mi történik körülötte. Szerencse és istenáldása, hogy nem 
veszi észre, mint ürül ki mind alaposabban a ház. Csak 
a háromrészes, mennyezetig érő, oszlopos ebédlőkredenc 
és az ormótlan alt-deutsch bútorok állnak továbbra is a 
helyükön, mert azok a modern világban senkinek sem 
kellenek. Nem pénzért, hanem még ingyen sem. A modern 
világ csöppet sem kedélyes. A húskolosszus azonban nem 
modern, és annál félelmetesebb, mert nincs, tán nincs is a 
világon ember, aki nála szelídebb volna.

Ha Feigenbaum Ignác csak egyszer is követelőző, 
zsörtölődő, szeszélyes vagy legalább csak szemernyit is 
ingerült volna, akkor a vele való együttélés, sőt már maga a 
gondolat, hogy itt van ez az öreg ember, nem kínozná 
Edvárdot torkát szorító bűntudattal. Az öreg Feigenbaum 
azonban úgy áll a szeme előtt, mint riasztóan látvá
nyos áldozat, a fia tehetetlenségének, a szeretetteljes vára



kozásokat és reményeket meghiúsító Edvárd bűnének 
ártatlan és védtelen, de soha egyetlen zokszót sem ejtő 
áldozata. Ha csak egyszer, ha legalább egyetlenegyszer 
szemrehányást tenne neki, veszekedne vele, vagy csak 
haragosan rákiáltana! De lehet-e ennél a csendes, szelíd, 
ennél a sohasem lázadó tűrésnél nyomasztóbbat álmodni? 
És Edvárd napjában többször, egyre többször és mindig 
hiába ismételgette magában: ideje volna felébredni, ideje 
volna ráeszmélni, hogy az egész egyáltalán nem gilt, mert 
az újságban továbbra is megjelennek a nagy- és apróbetűs 
hirdetések, mert ennek megfelelően továbbra is süt a nap, 
és ha alábukik, este lesz, tart a rend, a megnyugtató, a jó, 
sőt a kellemes rend. De hiába mondta magában, hogy 
nem gilt, késett, makacsul csak elmaradt a felébredés.

Edvárd annyira bűnösnek érezte magát, hogy ellentét
ben azzal az álmával, melyben a főnök előtt állt, semmit 
sem tudott volna a maga védelmére felhozni. Bűntudatá
ban természetesen éppoly kevéssé volt valamiféle logika, 
mint ahogy az álmokban sincs. Mért volna ő hibás? 
Egyáltalán van-e valaki, aki hibás? Kiönt az árvíz, föld
rengés változtatja romhalmazzá a gondtalan városokat. 
Ki a hibás? És ki a hibás azért, hogy a három inkasszáns 
kolléga, akik álmában is szerepeltek, s akik közül, még 
nemrégen is, az egyik mindig épp vele osztotta meg a be
tegeskedő kislánya miatti gondját, a második meg, nem 
is egyszer, bizalmasan félrevonta, hogy olyan személyes 
ügyekbe avassa bele, mint például a régóta húzódó váló
pere, a harmadik pedig, a legfiatalabb, a hónap vége felé 
időnként apró kölcsönöket is kért tőle, ki a hibás abban, 
hogy kollégái egyszerre csak úgy találták, hogy Feigen- 
baum Edvárddal nem illik vagy nem szabad szót váltaniuk, 
és egyik a másik után, mintha csak összebeszéltek volna, 
az iroda mennyezetének vizsgálatába merültek, s egyikük 
sem akarta meghallgatni, amikor jó estét kívánt nekik,



és nem akarták észrevenni, hogy az eddigi szokásnak s ál
talában a szokásnak megfelelően üdvözlésre nyújtotta 
a kezét? És abban vajon hibás-e az a kék szemű pénz
tárfőnök, aki az íróasztala fiókjából előszedett meztelen, 
pajzán kis női szobrocskákkal szokott játszadozni az esti 
elszámolások idején, hogy egy napon a helyére egy sovány 
és fiatal új főnök ült, aki nem kis meztelen női szobrocs
kákkal, hanem már messziről szembetűnő jelvényével 
játszadozott, melyeit a kabátja gomblyukában viselt? 
Hibás-e ez a jelvényes és szigorú fiatalabb, hogy az 
előbbi helyén most ő itt a pénztárfőnök? Ha a víz megá
radt, kiönt. A hivatásos sportoló többé-kevésbé jól vagy 
esetleg kitűnően tud úszni a megáradt vízben, de van olyan 
is, aki soha nem foglalkozott úszósporttal, sőt egyáltalán 
nem tud úszni. Az árvíz a hibás, ha ugyan az árvíz hibás 
lehetne, és nem valami olyan volna, amit az újság igen 
találóan elemi csapásnak szokott nevezni. És akkor -  
mint az Edvárd álmában még oly fennhéjázó főnök mond
ta - ,  akkor egyszerűen nincs pardon.

Volt egy idő -  nem is olyan régen - , amikor Klára 
intim pillanatokban többször is szóvá tette, hogy nézete 
szerint nem élet annak a nőnek az élete, aki nem élvezheti 
az anyaság örömeit. Edvárd ebben is egyetértett vele. Úgy 
találta, hogy a gyermekek, főleg az egészen aprók, való
ban meghatóak és elragadóak, a húsok rózsaszínű, mint 
példának okáért a Klára hangja, s ha már beszélni tudnak, 
mintha madarak csicseregnének, a szemük pedig mint 
azok az átlátszó tavak, mint mondani szokták, tengersze
mek, amilyennek a partján a nászutas Feigenbaum-pár 
szintén lefényképeztette magát, s ez a kép most is megta
lálható a családi fényképalbumban. Egyszóval Edvárdnak 
is az volt a véleménye, hogy a gyermekek kivétel nélkül 
megindítóan, sőt föllelkesítően édesek. De mért nem ma
radhatnak ilyenek? Mért válnak belőlük felnőttek, akik



a bal gomblyukukban öklömnyi jelvényeket viselnek, 
vagy akik egyik napról a másikra úgy tesznek, mintha 
nem hallanák szakmabeli kollégájukat, amikor az barát
ságosan jó estét kíván nekik, s hagyják, hogy kollégájuk 
feléjük nyújtott keze üresen a híg levegőt markolássza? 
Micsoda keserűség nyeli el a gyermekek édességét? Ab
szurdum, hogy a csecsemők volnának hibásak, akik mel
lett inkasszáns kőrútjai alkalmával Edvárd sosem tudott 
úgy elsietni, hogy egy tekintetet ne vessen rájuk, amikor 
a mamák vagy a dadák a napsütötte padokon kis kocsi
jukat ringatják? A csecsemők a hibásak? Ez, ugyebár, ab
szurdum.

Kitűnő, tekintélyes vállalatok, melyeknek Edvárd a 
szolgálatában állt, megszüntették működésüket, s ame
lyek tovább működtek, megvonták Edvárdtól az inkasz- 
szánsi megbízatásukat. Edvárd így kereset nélkül maradt, 
s talán azért, mert foglalkozás nélküli egyén lett, naphosz- 
szat morfondírozott. A maga eszelősen zagyva kérdés- 
íeltevéseivel és a nem kevésbé badar, önmaguknak is el
lentmondó feleleteivel nyaggatta a külön bejáratú kis 
lakásban Klárát azokon a vasárnap délutánokon, melyek 
hajdan oly kellemesen múltak, hogy mindig csodálkoztak, 
ha már este lett. Most azonban mintha Edvárd meg volna 
győződve Klára ellenkező véleményéről, hevesen, néha 
még a lélegzetből is kifogyva, de fáradhatatlanul bizony
gatta:

-  Kérlek, senki sem hibás, csak éppen minden való- 
színűtlenül rettenetes, és feltétlenül rá kellene ébrednünk, 
hogy csak álmodtunk, és ez így nem gilt. M ert hogy az 
ember miket tud elképzelni, az egyszerűen és teljesség
gel hihetetlen. S vajon lehetséges-e, hogy a valóság mégis 
valóság? Az ember például azt álmodja, hogy már aludni 
sem tud, vagy talán nem is álmodja, hanem csakugyan 
igaz, mindenesetre csak forgolódik ágyában, időnként



pedig moccanás nélkül fülel; minden nesz úgy vissz
hangzik benne, mintha dörömbölnének, holott könnyen 
lehet, hogy még a nesz is puszta képzelődés, hiszen min
den csendes. Ám a csend is félelmetes; a csend úgy tesz, 
mintha rendes, normális csend volna, holott már semmi 
sem normális: az ember a saját ágyát, a megszokott 
bútorokat, az égen a csillagokat, a saját lélegzését, magát a 
levegőt, igen, éppen a megszokottat valami kaján látszat
nak, afféle csalárd kulisszának érzi, mint amilyenek a ti- 
roli hegyek abban a fényképészi műteremben, ahol -  az 
apja ágya fölött függő nagyított fénykép tanúsága sze
rint -  tiroli öltözetben fényképeztette le magát az egykor 
ifjú Feigenbaum Ignác és a még ifjabb, mosolyogva ken
dőt lobogtató neje. Hol a valóság? Mi az, ami nem csa
lárd látszat? Hol az igazi, a rendes valóság? Tartok tőle, 
kérlek, hogy sehol. Minden csupa káprázat, sőt szemfény
vesztés, egyszerűen csalás.

Mint ahogy maga Edvárd is csal, nehogy az öreg Fei
genbaum megtudja, hogy minden megbízója kiadta az- 
útját, s ennek következtében foglalkozás és kereset nél
küli egyén lett, s hogy egyszerűen nincsenek többé szám
lák, amiket esténként tervszerűen összerakhat, hogy más
nap tervszerűen inkasszálhasson. Az üres sárga aktatáská
val a hóna alatt naphosszat tétlenül lődörög az utcán, 
aztán este, mintha munkából térne haza, és mintha azt 
olvasná föl, ami az újságban áll, kezében a zörgő újság
lapokkal, minduntalan el-elakadva, már csak a gondolat
ban előre elkészített közömbös híreket recitálja, magából 
az újságból semmi mást, csak a tárcát, ami mellett Fei
genbaum Ignác elálmosodik, majd szerencsére el is al
szik. S ha már alszik, Edvárd lábujjhegyen felfedező útra 
indul a lakásban, lábujjhegyen járva keresi, hogy mit 
lehetne még elemelni. Rendszeresen, hétről hétre lop, 
mindent ellop, amit csak pénzzé lehet tenni, hogy más



napra vagy egy újabb hétre biztosítsa a békésen szunnyadó 
vak öregnek a megszokott életet, a megszokott kellékeket 
és mindenekfölött a kellemes, gyanútlan nyugalmat.

-  Szerencse -  mondta Edvárd - ,  hogy nem tud kijárni, 
szerencse, hogy már régóta nem látogatja senki, szerencse, 
hogy vak -  és hogy mindez szerencse, flagráns bizonyítéka 
annak, hogy ez mégis a legabszurdabb abszurdum, ezért 
csöppet se lehetne csodálkozni, sőt egyedül az volna nor
mális, ha az ember egyszerűen felébredne. Nekem van 
benne gyakorlatom, mégis ki kell jelentenem, hihetetlen, 
hihetetlen, hogy az ember mi mindent nem álmodik össze. 
Kivéve az én apámat, a szegény ziháló húskolosszust, 
Feigenbaum Ignácot, aki továbbra is az istenáldotta vak
ság csendes, tudatlan és meg nem zavart, aránylag jó, 
sőt kellemes ártatlanságában még néha kedélyesen nevet
ni is tud, ha az újság vasárnapi humoros mellékletéből 
egy-egy viccet olvasok fel neki.

Edvárd a maga élete egyetlen nagy sikerének azt tar
totta, hogy az öreg Ignác semmit se tud arról az álomnak 
is túl abszurd világról. Nevetett a vicceken.

Régtől fogva, igazában mindig is volt az öreg Feigen- 
baumnak egy egészen különös mosolya. Ritkán volt lá t
ható ez a nagy testétől és a nagy fejétől meglepően elütő, 
csak az ajka szegletében, s ott is szinte hajszálvékonyan 
kirajzolódó, valami olyanféle gyámoltalanul és félénken 
törékeny mosoly, mely mintha minden pillanatban kész 
lett volna a megfutamodásra s arra, hogy nyomtalanul 
újra visszaosonjon láthatatlan búvóhelyére. De ha ez a 
mosolya előmerészkedett, akkor ez a nehezen lélegző, a 
maga húsát is csak erőlködve hordozó nagy darab ember 
mintha csak az ő számára látható enyhe, melengető nap
sugaraknak tartaná oda az arcát, mely előbb még úgy 
hatott, mintha kőből metszették, vagy mintha éppen meg
kövült volna az éjjeli és nappali fények váltakozását nem



ismerő vakság moccanástalan alvilági sötétjében. Ez volt 
az a mosoly, mellyel egy este, bár félénk óvatossággal és 
lehetőleg tapintatosan megpendítette a témát, melyre 
mintha már régóta készülődött volna: vajon nem kellene-e 
Edvárdnak a jövőre is gondolnia, és minthogy már, hála 
több éves inkasszánsi tevékenységének, melynek révén 
mérvadó nagy cégek tulajdonosaival és vezetőivel szemé
lyes kapcsolatba jutott, talán már hozzáfoghatna az ere
deti, az apai terv megvalósításához, tudniillik, hogy önál
lósítva magát, feltámassza az egykori, annak idején jó 
hírű, Feigenbaum Ignác néven sikeresen működő hirdetési 
ügynökséget, s ez esetben talán Feigenbaum Ignác és társa 
vagy pedig, ami tán még jobb, Feigenbaum Ignác utóda 
lehetne a cég neve.

-  Klárácska, éleselméjűségedet kezdettől fogva nagyra 
becsültem, kérlek, mondd meg te, mit lehet erre felelni? 
Mondd meg te, aki mindig feltalálod magad, lehet-e erre 
ma egyáltalán bármit is felelni? Kérlek, mond meg, hogy 
lehet-e? Te mond meg, hogy lehet-e -  kérdezte Ed várd 
a következő vasárnap délután, az ez idő tájt mindig iz
gatott modorában.

Klára mélyen elgondolkodott. Mélyen és hosszan. 
Aztán, még mindig szótlanul felállt, s rövidebb lábacskája 
miatt bicegve, az elfüggönyözött ablakhoz ment, amely 
a bérház udvarára nézett, mintha az enyhén kékes és saját 
kézimunkájával csipkézett függöny redőin keresné a feltett 
kérdésre a legmegfelelőbb választ. És amikor végre meg
szólalt, hangja nem volt az a lágy, rózsaszínű hang, mely 
Edvárdban oly gyakran azt a nevetséges kívánságot éb
resztette, hogy megcsókolja. Inkább kedvetlen, sőt 
szemrehányó, úgyszólván száraz hang volt. Klára tovább
ra is az ablaknál, Edvárdnak háttal állt, amikor meg
szólalt:

-  Nekem is van mit kérdeznem. Azt mondd meg ne-



kém, hogy nem lehetne-e engem az én egyetlen vasárnap 
délutánomon kellemesebb társalgással szórakoztatni?

-  De kérlek, bocsánat, úgy értettem ... igen, kérlek, 
csak úgy értettem, hogy... -  dadogta Edvárd. A mondat 
nem folytatódott, mert Edvárd valójában nem tudta, mi 
az, amit „csak úgy” értett, „hogy. . .”

Némi szünet után még megszólalt, de csak azért, mert 
bizonyos helyzetekben az embernek talán a maga mentsé
gére, talán magyarázatképpen, vagy csak hogy egyáltalán 
mondjon valamit, szólnia kell:

-  Nem vagyok hibás -  mondta Edvárd. -  De persze 
te se, Klárácska. Igazad van neked is.

Erre megint csend lett.
Klárán az a hosszú, bokáig érő sárga pettyes pongyola 

volt, melyet, mint az áruház alkalmazottja, kedvezményes 
áron kapott. Vasárnap délutánonként többnyire ezt a 
pongyoláját viselte; nem volt túl szűk, de nem is volt olyan 
bő, hogy kedves kerekded idomai a pongyola alól ki ne 
rajzolódjanak. Nyár volt, de már korán alkonyodni kez
dett. Ez volt az az óra, amikor Klára a kis asztalon va
csorához szokott teríteni kettejüknek. Az asztalkát azon
ban most továbbra is a rojtos, zöldes takaró fedte, melyet 
Klára saját kezűleg hímzet, s amelynek közepén egy 
mahagóni doboz állt, barna födelén ezüst címerrel.

Edvárd nézte a neki háttal álló Klárát. Nézte, de nem 
sokáig. Amennyire csak lehetett, zajtalanul felemelkedett 
ültéből, megszokásból a tenyerével még le is porolta nad
rágját, majd alig pillanatnyi tétovázás után kezét a kilincs
re tette, lassan kinyitotta, majd valamivel gyorsabban, 
de lehetőleg szintén zajtalanul becsukta maga mögött az 
ajtót.

-  Senki sem hibás. Kinek van igaza? Senkinek sincs 
igaza. Egyáltalán semmi sincs jól, és nagy kár, hogy semmi
féle fortély sem segít, semmiféle fortéllyal sem lehet feléb



redni -  mondta magában inkább gépiesen, a szavak vala
hogy önműködően emelgették a szárnyaikat. Mielőtt 
továbbment volna, nem nézett ugyan hátra, de egy percre 
megállt az utcán, mintha keresne valamit, de voltaképpen 
semmi sem ju to tt eszébe, ami legkevésbé is hasonlított 
volna értelmes gondolathoz. S amint lépésről lépésre 
egyre távolabb került a háztól -  mely ugyan semmiben 
sem különbözött a többitől, csak abban, hogy ott volt 
egy külön bejáratú egyszoba-konyhás lakás, ahol vasár
napjait eltölthette, s ahová többé vissza nem mehet - , 
egyszerre mintha minden távolodó lépésével nem előre, 
hanem egyre mélyebbre és mélyebbre merülne valami hir
telen tám adt teljes ürességbe, melyben már nincs többé 
part, még emberi élő szó sincs, semmi, még az a kis békés 
kikötő sem, ahol legalább vasárnap délutánra egy ember 
mellett ember lehetett.

Azt hitte, hogy már eddig is sokszor volt alkalma meg
próbálni, milyen az, ha az ember fél. De, lám, tévedett. 
A félelem, az az igazi, amely már szűkölni se tud, hiszen 
úgyse hallja meg senki, a félelem mindentől, ami van, és 
mindentől, ami lehetséges, az az igazi félelem csak most 
rontott rá először, a borzalom meglepetéseként. Gyáva 
lett. Kínosnak, veszélyesnek érezte, hogy olyan hórihor- 
gas, és semmire sem vágyott inkább, mint hogy árnyékká, 
észrevétlenné váljon, hogy a járókelők közül senki meg 
ne lássa, senki még csak pillantást se vessen rá. De mintha 
még soha ennyi ember nem lett volna az utcán, s mintha 
mindenkinek útjában volna, és senki elől nem tudna elég 
gyorsan kitérni. S most a járásában is volt valami kapko
dó, amivel magára vonta az utcákon zsibongó közönség 
figyelmét. S úgy látszott, hogy ez a közönség, vele ellentét
ben, kellemesen izgalmas, szokatlan jókedvvel, az életnek 
valami önmagát élvező fokozott érzésével, vidáman árad



szét az éppen kigyúló villanyfények alatt. S valahányszor 
nevetés ütötte meg a fülét, lesütötte a szemét, nem mert 
feltekinteni, mert úgy érezte, hogy rajta nevetnek. S bár
mennyire is igyekezett kitérni mindenki útjából, nem 
csodálkozott, s meg se lepte volna, hogy ha egyszerre a 
nevetés tarajos hullámától felborítva, hanyatt esik a jár
dán, és a nevetés újabb és újabb hullámainak tornyosulása 
közben mind többen verődnek össze, csoport, csoportok, 
tömeg, hogy a cipősarkukkal tiporjanak rajta, míg agyon 
nem tapossák.

Mintha attól sikerülne kisebbé zsugorodnia, a nyakát 
behúzta két válla közé, és jobbra-balra sandítva, hogy 
ezáltal nem tűnik-e fel még inkább, meggyorsította im
bolygó lépteinek ütemét. Ugyanis itt is, ott is, mind gyak
rabban hangzott fel a fiatalemberek zárt csoportjából egy 
csúfondáros vagy fenyegető szó, de m intha ő nem tudná, 
hogy őt illeti, csak saját cipője hegyét nézve, sietve, de 
mégse feltűnően sietve igyekezett előre, hogy mielőbb a 
védelmet biztosító otthoni falak közé jusson, ahol az apja, 
a  vak ember már biztosan fülel, várja, hogy a zárban meg
forduljon a kulcs, és meghallja fia lépteit. Valójában sza
ladni lett volna kedve, pánikszerűen, ahogy az ember 
valami nem létező vészkijáratot keres, pedig tudja, hogy 
nincs, menekülni szeretett volna nemcsak ebből a nyüzsgő 
és a zsibongó emberek hullámzása által még érezhetőbbé 
vált ürességből, hanem önmaga elől is, a tagadhatatlanul 
jelenlevő, percről percre növekvő gyávasága elől, amely, 
íme, utolérte, és melyet egész eddigi életében -  legalább 
most úgy rémlett neki - ,  egész életében konokul és hasz
talan igyekezett maga előtt tagadni. A gyávaság érte utol, 
a szégyenletes, a csúf, a nevetséges. A gyávaság, amely 
az embert valami emberhez már alig hasonlító, minden
kitől és mindentől, hangtól és érintéstől remegő, csúszó
mászó lénnyé aljasítja. Az a gyávaság, amelytől az ember



bői kukac lesz, semmi más, mint kukac plusz öntudat, de 
ez a plusz a félelemnek és csak a félelemnek a tudata.

Szaporodott a hangos, a harcias lármás, csoportokba 
verődő fiatalemberek száma, és terebélyesedett handa- 
bandázó, kísértetiesen hangos és fenyegető jókedvük.

Edvárdot csak akkor verte ki a verejték, amikor sze
rencsésen a mellékutcába ért, ahonnan már egészen közel 
volt otthonához. De alig ért be az oltalmat nyújtó mellék
utca csendjébe, elébe állt az időközben állását vesztett, 
a nyomasztó álmában szereplő, hajdan kövér és alsó 
ajkát oly élvezettel szopogató, őt sose kedvelő pénztár
főnök, név szerint Edelényi. Edvárd eddig mindig csak 
úgy találkozott vele, hogy Edelényi az íróasztalnál ült, 
ő pedig a három inkasszáns kollégával az íróasztal előtt 
állva várta, hogy sorra kerüljön. De most az utcán álltak, 
egymással szemben. És a pénztárfőnök borotválatlan, 
meggörbedt, a cipője piszkos, a ruhája gyűrött. Ha a 
mélyen homlokába húzott kalapját nem emeli fel kö
szönésre, Edvárd nem is ismert volna rá.

-  Hogy tetszik lenni? -  kérdezte Edvárd, mert önkén
telenül még mindig az Árgus Hirdetési Vállalat pénztár
főnökéhez intézte udvarias szavait. Edelényi azonban 
mintha csodálkozott volna a kérdésen. Az alacsony ter
metű ember úgy nézett föl a hórihorgas Edvárdra, mint 
valami tüneményre, mint az értelmes ember a gyengeel
méjűre.

-  Hogy tetszem lenni? Szintén nem tetszem lenni. 
Szintén tetszene nekem, hogy ne legyek -  felelte, mert 
sejtelme sem lehetett arról, hogy egy ízben Feigenbaum 
Edvárd álmában alattomos, félelmetesen hatalmas ellen
ségként szerepelt. -  Éhes vagyok, mint ahogy az ma egy 
Edelényi Ödönhöz illik, akit azelőtt Eibenschütz volt. 
Ha ta lán ... -  és még jobban meggörnyedve tekintett fel 
a magasba, az igazi úriember gondosságával öltözött



Edvárdra. A kalapját se tette még vissza fejére, valószínű
leg szórakozottságból a kezében tartotta, de ezáltal még 
inkább össze lehetett volna téveszteni valami kéregető 
koldussal. -  Bátorkodtam már keresni a lakásán, de az 
öregúr, a kedves atyja nem engedett be.

Edvárd nyelt egyet, és csak azért, hogy mondjon vala
mit, hogy ne kelljen hallgatnia és legyen ideje összeszedni 
a gondolatait, megjegyezte:

-  Nem engedte be? O, kérem, egyedül van a lakásban, 
s úgyszólván már nemigen lát, bizalmatlan, óvatos. Ez 
ugyebár érthető, sőt -  tekintettel a tekintendőkre -  helyes 
is. Legalábbis az én véleményem szerint -  mondta, és ami 
készpénzt még délután félretett, hogy a vacsora költségei
nek ráeső részét szokás szerint megtérítse Klárának, most 
előkotorta a zsebéből, és annak az embernek a sietségével, 
aki szégyelli magát, átnyújtotta Edelényi-Eibenschütznek.

Az egykori pénztárfőnök állapota, mint a saját ráváró 
sorsának előrevetett árnyéka, csak növelhette volna a 
szorongását, mégis, amikor Edvárd a csendes mellékutcán 
folytatta útját, mintha el is fejlejtette volna az előbbi 
pánikot. Ha nem is nyugodtan, de a jó  ég tudja, miért -  
majdnem úgy ment hazafelé, akár az idő tájt, amikor az 
esti órában még arra készülhetett, hogy otthon tervszerű
en összeállítja a számlák inkasszálásának sorrendjét, il
letve a megfelelő útirányt. Persze nem volt nyugodt, de az 
a nagy üresség, amelyben nem volt semmi fogódzó, meg
hátrált, mert ismét született egy terve.

Az apjának volt egy nagy arany zsebórája. Igazi svájci 
aranyóra, amit nősüléskor kapott ajándékba. Fedele is 
volt az órának, amelyen egymásba fonódó cikornyák, 
mint valami baldachin alatt látható volt Freigenbaum 
Ignác kacskaringós monogramja. Régen, nagyon régen 
még tréfálkoztak is, az öreg szokta mondogatni, hogy ez 
voltaképpen őfelsége Ferenc József császár és király



monogramja. Régebben az volt a másik mulatsága, hogy 
megmutatta Edvárdnak, mint lehet majd az I-ből E-t 
vésetni az óra lapjára. Az öreg mostanában m ár hiába 
pattantotta fel az óra fedelét, hiszen nem tudta leolvasni 
az időt, de azért az órát továbbra is egy kis aranylánccal 
a mellénye harmadik gomblyukába erősítve a bal mellény
zsebében viselte, és estéről estére, éppúgy, mint azelőtt, 
szertartásosan azzal kezdett hozzá a vetkőzéshez, hogy az 
aranyórát a kis lánccal együtt kivette a zsebéből, gondo
san felhúzta, és a fedelét felpattantva tette le éjjeliszek
rénye márványlapjára. S a zsebóra elsőrangú minőségén 
kívül bizonyos öntudattal a gondos kezelés eredményének 
vélte, hogy ez a svájci műremek csak egyetlenegyszer 
volt eddig órásműhelyben: akkor, mikor onnan az ő 
mellényzsebébe került.

A terv pedig, mely most Edvárdban szinte neki magának 
is váratlanul megfogant, az volt, hogy ezt az aranyórát, 
melyet eddig valahogy elválaszthatatlanul az apjához tar
tozónak érzett és szokott meg, voltaképpen szintén pénzzé 
lehetne és pénzzé kell tenni. Ez további egy -  vagy talán 
két-, sőt háromhónapi haladékot is jelentene, azaz a vak 
öregember, aki már botra támaszkodva sem tudott fá
radság nélkül mozogni, még egy rövid ideig abban a hi- 
szemben várhatná halálát, hogy körülötte az életben és 
fia életében többé-kevésbé minden a régi mederben folyik.

A terv megszületett, megvalósítása azonban megold
hatatlannak látszott, de így a gondolatokat legalább az 
egyetlen nagy feladatra összpontosította, minden elme
beli, sőt részben lelki tehetségét is jótékonyan lefoglalta. 
Persze semmi se volna egyszerűbb, mint feltárni a való 
helyzetet. Bevallani, tudomásul vetetni, hogy mi lett a vi
lágból, amelyben élünk. Ez azonban azt jelentené, hogy 
Edvárd legkörültekintőbb erőfeszítéssel óvott, legféltet
tebb művét egy csapásra maga zúzná szét -  és ez lehetet



len. A tervről azonban mégse lehet lemondani, ez a terv 
az egyetlen mentőöv, mert nélküle már a jövő hét utolsó 
napjai is könyörtelenül megoldhatatlan kérdéssé válnak. 
Tehát? Mindig ez a tehát, melynél megáll az ember esze, 
épp, amikor a legragyogóbban és leggyorsabban kellene 
működnie.

Edvárd már ágyban találta apját. A svájci aranyóra, 
felpatintott fedéllel, ott volt a helyén, az éjjeliszekrényen. 
Hallatszott a lágy, egyenletes ütemű, finom tiktakolása. 
Ettől az egyenletes, finom, nyugodt tiktakolástól elütött 
az ágyban fekvő öregember hatalmas testének nehéz, 
időnként levegő után kapkodó lélegzése. Edvárdnak fel
tűnt, hogy egy szóval sem említette az idegent, akit nem 
engedett be. Az apjával való beszélgetést elkerülendő, a 
reggeli újságból kezdett -  ezúttal az öreg ágya szélére ülve 
-  a szokott módon „felolvasni” .

Feigenbaum Ignác még fel is könyökölt, hogy jobban 
hallja. Ezúttal azonban még kevesebb volt az olyan szö
veg az újságban, amit Edvárd alkalmasnak ítélt a felolva
sásra. Ám szerencsére vasárnap volt, amikor ott az új
ságban a humoros melléklet. De most már abban is csupa 
olyan viccet talált, amely az öregemberre inzultusként 
hatott volna. Edvárdnak torkára forrt a szó. S talán azért 
is, mert a terv annyira foglalkoztatta, egyetlenegy gondolat 
vagy ötlet sem jutott eszébe, amit úgy mondhatna el, 
mintha az újság humoros mellékletéből olvasná, külön
ben sem igen volt érzéke a humor iránt. Lapozgatva a zör
gő újságoldalakat, oly idegesen és tehetetlenül ült itt, 
mint amikor még hirdetési ügynök akart lenni, s a Ne- 
kropolisz Temetkezési Vállalat részére kellett volna va
lami hatásos reklámszöveget kieszelnie. Rettenetes! 
Csak bizonyos rossz álmokban történik meg az emberrel, 
hogy így elveszti a hangját.

Az öregember azonban továbbra is úgy maradt az ágyá-



bán, a jobb könyökére támaszkodva, mintha elgondol
kozott volna vagy várna valamire. Majd csendesen, majd
nem ravaszkás vidámsággal, mint akinek egy jó, szórakoz
tató ötlete támad, megszólalt:

-  Mondd csak, fiam, nem volna jó, ha megpróbálnád 
eladni az én órámat, persze a láncot is?

És furcsán, hörgésszerűén ugyan, de azért mégis har
sányan kacagott fel, s úgy folytatta:

-  Mért csaljalak tovább azzal, hogy neked sikerült 
engem megcsalnod?

Érzelmei kifejezésében mindig is tartózkodó volt, az 
utóbbi időben azonban sokszor járt keze a fia arcán, mint
ha az ujja hegyével akarná kitapintani annak a jó- vagy 
rosszkedvét. Most is kinyújtotta nehéz bal kezét, és 
motoszkálni kezdett fia fején meg az arcán.

Aztán hallgattak. Csak az óra ketyegett az éjjeliszekré
nyen, lágyan, finoman, egyenletesen.

Edvárd az ágy fölött függő aranyrámás, nagyított 
fényképre nézett, melyen a kulisszák hegyet ábrázolnak és 
a hegycsúcson tiroli népviseletben egymás felé kalapot, 
illetve kendőt lengetve az ifjú Feigenbaum Ignác és párja 
mosolyog.

Hát hiába akarok felébredni? Hát nem lehet felébredni? 
Mi ez? Mi lesz?
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ERKÉLY

Szürke szemű, piszkos eső csurgóit alá. Olyan volt az 
ég, mint a mosatlan bakafehérnemű, amelybe mélysége
sen beleette magát a kosz. Aki hisz a nagy tisztaságban, 
annak kevés reménye lehetett, ha felpillantott a magasba 
a szemerkélő esőcseppek alól. Még nem volt sár az utcá
kon, de már Ígérkezett. Az ilyen idő kétballábassá tesz 
mindenkit, az ember behúzza fejét a nyaka közé, és a 
házereszek alatt vonul, féloldalasán.

Ha eső esik, sok a sántikáló ember manapság. M iért 
sántít valaki esőben inkább, mint porszáraz időben? M ert 
lyukas a talpa, azért. Csak kivételes, hősi lelkek talpalnak 
teljes lábbal az esőben. Az ilyenek lelki szeme előtt o tt 
lebeg a cipőkiutalás, és az a hit erőssé teszi őket minden
fajta esőzés ellen.

A család sétaúton járt -  vasárnap lévén -, és alkonyai
kor tört rájuk a májusi áldás. Libasorban húzódtak az 
ereszek alatt, nem éppen vidáman. A gyerek habtekercset 
szorongatott kezében, és kisírt szemmel, de megdicsőülten 
haladt, mint aki már érzi a tekercs ízét a szájában. Hogy 
miért nem ehette meg a süteményt az utcán, az esőben 
rögtön, az titok, és éppen ebből tám adt a családi perpat
var, amelynek uszálya ott kísértett a vonulók között.

Apró indulatszavak szöktek egymás felé félhangosan. 
A szembejövő nem értette őket, igaz, viszont a nyitott 
ablakok befogadták a szófoszlányokat. ,,A kutya istenit 
ennek a kölöknek” -  annyit hallani csak az ablakban. 
A folytatása a másik mondat, hogy ,,... úgy megverlek, 
meglátod. . . ” -  m ár másik ablakba hatol be.



A vonuló család, ha szócsatázik és veszekedik is utca
hosszat, mintaképe a közös cél felé törekvő kis csoport
nak. Egyet akarnak -  most például hazaérni, minél előbb. 
Csak éppen másként képzelik el a vonulást. A gyerek 
tekercset szopogatna útközben -  de láttuk már, hogy ez 
tilos. Apa, hosszúra nyúlt, hajlott hátú ember, szeretne 
még betérni egy pohárra a sarki kocsmába. („Vendéglő 
a földrengéshez” -  hirdeti a kocsmacégér, jeléül, hogy aki 
ott két decit bevesz, úgy érzi magát, mint a nápolyiak a 
Vezúv háborgása idején.) Anya semmit sem akar, csak 
sietni, egyenesen haza, mert félti a ruhákat.

Mindezeket az ellentétes felfogásokat összhangba kell 
hozni, mégis úgy, hogy mindenki boldog legyen: problé
ma, amely nehezen oldható meg egyszerre és egyidejűleg.

Mire a lakásba értek, elállt a szemerkélés. Fojtó meleg 
volt a szobában, és apa papucsban kivonult az erkélyre.

Két lépés jobbra, kettő balra -  előre legfeljebb másfél: 
ennyiből állt az erkély. Nem olyan heverőbútoros, fekvő
székes, lámpás és kényelmes, amely az utca felé tárul és 
irigységet kelt. Szegényes balkon csak, amely ruhaszárítás
ra kiválóan alkalmas -  acélkötelek feszülnek rajta 
állandóan - , a sarokban meg ott áll a krumpli és néhány 
gyerekjáték egymás hegyén-hátán. De azért: erkély.

Apa régi vágya, hogy egyszer nekiesik a nagy söprűvel, 
és mindent lesodor róla. Függőágyat tervez, forró nyári 
éjszakára magának. De valahányszor megindul a söprű 
felé, valami szeméremérzet visszatartja. Nem nézné jó 
szemmel a szomszédság sem, ha ebből az erkélyből tárul
kozó, reggelizőhelyet és kényelmet hirdető pitvart terem
tene. Ki tudja, talán kinyújtaná kezét a lakás felé valaki, 
nálánál hatalmasabb. Nem, csak maradjon szépen lom
tárnak !

Azért mégis kellemes hely az erkély. Mint valami őrto
rony, úgy magaslik három idegen udvar látókörébe. Alat



ta a kert üdesége -  kissé távolabb szemétdomb, de ezt 
estére nem látni, különben is este lepihennek a legyek.

És ha holdsugár önti el a tájat, az idekéklő, idefehérlő 
tágas udvarházak szépsége és rendje a tisztaság érzését 
ébreszti a szemlélőben.

A második emelet jelképezi a kimagaslást -  sötét éjsza
kánként vizet is löttyenthet az ember a mélységbe, és a 
kisfiúnak -  bár százszor megtiltották neki -  a legszebb 
természetes esőjáték__

-  Most hagyjatok magamra -  mordult hátra már má
sodszor is a családfő. Kiteregette a dohányt, cigarettát 
sodort, és fújta a füstöt maga elé.

Igen, őt békében kell hagyni néha, mert rágódik.
Részint, hogy nem volt bátorsága mégsem betérni a 

vendéglőbe. Részint a holnapi díjkiosztás miatt. A nyava
lyás Kucora megint eléje került. Két kézzel csinálja, szív- 
vel-lélekkel a versenyt -  de valaki mindig eléje kerül!

A fájó irigység hangja ez. Mert irigykedett. Azokra is, 
akik ügyesebbek nála, azokra is, akik nagyokat ittak, akik 
jobban szorítják a garast, akikben volt bátorság forró 
éjszakákon kihordani az erkélyre a függőágyat. Akik 
kinyitják szájukat a gyűléseken, és ez olyan természetes, 
hogy mindenki hallgat rájuk.

Hosszú szócsaták színhelye volt az erkély. -  A szócsatá
kat önmagával vívta a magas, hajlott hátú ember, aki 
úgy látta magát, hogy kishitű, keserű és irigykedő. Talán 
az is volt.

Az ég már tisztult.
A hosszú ember nyújtózott egyet, a csontja is beleropo

gott. A vacsora még mindig késett. M ár be akart szólni 
türelmetlenül a lakásba, amikor vércsevisításhoz hasonló 
hang süvített bele az estébe.

-  A pénzemet akarom, a pénzemet!
Ahá, már kezdődik!



Azok odalent a harmadik udvarban már megint rá
zendítettek.

Megkezdődött az erkély új szerepe, az őrtoronyé. Mert 
távoli udvarok titkát őrizte az erkély. Azok odalent a nagy, 
tágas és gazdag polgárházakban nem is sejtették, hogy a 
hangosabban kiejtett szó felszáll ide a magasba.

Hol itt, hol ott csendül fel lármás veszekedés, egyre 
sűrűbben mostanában. Valamikor irigykedő szemmel 
bámulta feleségével a disznóöléseket, traktatérákat, dí- 
nomdánomokat. Mosáskor annyi fehérnemű volt ott, 
hogy egész erdő lengett belőle. Az asszony ilyenkor az 
irigy kedés hangján ültette fülébe a szót:

-  Látod! Még mindig ők! M ert náluk a vagyon, a pénz.
És most örökké a pénz körül viharzik a polgárházak

mélységéből a hang.
Az a vénasszony ott a harmadik udvarban -  nem ismer

te, csak hírből - ,  az a gőgös boltosasszony, aki annyiszor 
üzente neki: rongyosak, senkik, annak a hangját hallotta 
most.

-  Megvettem a gyűrűt tízezerért, most a nyakamon ma
radt. Mindenki mondta: csak vegye, vegye. Az áru, az 
arany, az biztos. És m ost...

Morgó férfihang válaszolt valamit. Érteni nem lehetett.
Olyan volt az egész csetepaté, mint a hirtelen felugró 

lázmérő riadója, 38, 39, 40 ... Valaki lázbeteg odalent a 
mélységben. A harácsolok nyugtalansága ez. Nem tudják, 
hova, merre forduljanak. Áru, arany, pénz -  melyik lesz 
a biztos?

-  Én feketéztem? -  csattant fel megint a hang, válaszul 
egy elhangzott vádra nyilván. -  Maga feketézett, igenis, 
maga! Húszezerért venni és negyvenért eladni, igen, az 
maga volt! Maga a lányát is eladta annak a vénembernek. 
Nagyon is tudom, hogy ment férjhez! Tudja azt minden
ki!



A hajlott hátú ember egyre szíttá cigarettáját. Nem is 
a szavakat figyelte, inkább az indulatot, amely hajtotta 
őket. Náluk is van csetepaté, a gyerek körül meg a nincs 
körül -  de itt, ezeknél! Ez a megriadt vipera csapkodása, 
tehetetlen mérge. Bot nyúlik a kígyófészekbe, és kérlel
hetetlenül piszkálja.

A cigaretta vadul felpislákolt.
Igen, itt a piszkos erkélyen a nagy tömegházban na

gyobb a tisztaság, mint odaát, az udvarházakban. M ind
egyik udvarház valóságos vár: öt-hat szobában, nyolc szo
bában egyetlen család. Vagy hamis bejelentéssel az egész 
retyerutya -  jaj, csak el ne vegyenek egyet a szobákból!

Idegen nem jött, de jöttek a gondok. Hova, merre fus
son a vagyon? Ha arannyá lesz, holnap halott érték. Ha 
ócska árú -  holnap a gyárak ontják az újat, és senkinek 
sem kell a régi, uzsoraáron. Kérlelhetetlenül kaparász a 
bot a viperafészek felé, és felsüvít a hang esténként odaát 
az udvarházakban...

M ár csillagok ültek odafent a magasban, a hirtelen jö tt 
eső végleg elhúzódott, az ég kitisztult. Aki most nézett 
az ég felé, annak már reménye lehetett a nagy tisztaságra. 
Az ócska erkély a szárítókötelekkel, a sarokban penészedő 
tavalyi krumplival, a letört fülű hintalóval most erős, biz
tos várrá magasztosult. Ezt nem az arany tartja, hanem 
annak a hajlott hátú embernek a két keze munkája.

És eltörpült lelkében egyszerre minden kétkedés, min
den kicsinyes aggodalom. Az ő dolga biztos. Lehet, hogy 
nem lesz első holnap -  de majd máskor. S ha ő nem, más, 
másvalaki, de annak verejtéke is az övé.

Érezte, hogy különb, százszor különb azoknál odalent 
a mélységben.

S ahogy felmagaslott az ócska erkélyen, csontjait ropog
tatva, olyan volt, mint az elmúlhatatlan, legyőzhetetlen 
munka árnyéka.



Még utolsót pillantott a mélységbe. Szívét nagy meleg 
járta át. Odabent elkészült a vacsora, és üde gyerekhang 
perlekedett:

-  Még adjál, sokat adjál, tele tányérral. Többet, mint 
apámnak!

S a hosszú, hajlott hátú ember úgy mosolygott befelé 
magában, mint akinek nagyon biztos minden dolga.



CSODA A BÚ ZA FÖ LD Ö N

A kopott ember bekattintotta a bicskáját; szalonnázott 
éppen az árokparton, és elég komor látványt nyújtott. 
Elnyűtt, de komor látványt: feketében volt tudniillik.

Azaz nem is fekete volt a rajtavaló ruha, inkább zöld 
színű, zöldes színű, különösen, ha napsugár érte. Mintha 
az is tréfálkozna vele, a napsugár: nézd itt a mezők sok
színű pom páját... csak te vagy fekete, mint a varjak oda
fent a magasban. Hát ne kódorogj így feketén, ha én sütök 
rád, zöld színű leszel, mint annak a festett ancugnak alap
színe volt egykor, amelyen a fekete csak vékony máz. 
Lám, a nap nem szereti a feketét, az az ő nagy ellensége, 
a sötétség. Amíg ő uralkodik, a varjú is acélkék inkább, 
s még az áldott, zsíros fekete föld is jobbadán lilás színt 
ad; nem szereti a nap a feketét, és irtja is egész napnyug
táig, ahol csak éri. Az égre is olyan színeket fest, hogy 
eláll tőle a lélegzet alkonyaikor. Mintha ünnepi sütés
főzésre készülnének a firmamentumon, és begyújtották 
volna már a kemencét... az ott, nézd, olyan, mint a tűz- 
parázs, a napkorong és a felhők körülötte.

Sütötte a nap azt az embert ott az árokparton, most 
már kissé rézsút; sütötte volna a fejét is, de azt kemény
kalap védte hűségesen. Horpadt keménykalap. Az ember 
most bekattintotta bicskáját, és körülnézett. Eléggé egye
dül volt, mindössze egy ürge emelte rá tekintetét; néhány 
lepke szálldogált szabadon a mezei virágok porzóira, 
verebek csiripeltek körülötte, és varjú károgott a magas
ban. Az úton, messze, mintha porfelhő szálldogálna -  az 
biztos valami szekér.



-  Na, hókák, most eleget pihentünk -  így szólt a lá
baihoz és felemelkedett. Az ember, ha nincs kihez szólni, 
valakihez mégis beszél, mert beszélni kell. Legutóbb egy 
gyerekkel váltott szót a tanyai kútnál, az ijedten kapta le 
a sapkáját. Annak fogalma sem volt persze arról, hogy a 
keménykalapot nem így behorpasztva hordják, és meg- 
süvegelte, amit örömmel nyugtázott, és a tanyai jónevelés 
javára írt a címzett. Azóta ő már meg is uzsonnázott az 
árokszélen, s most indult a két hókával tovább.

Olyan volt a keménykalapos itt a nagy pusztaságban, 
mintha valami sírkertből bújt volna elő, ahol negyven 
esztendővel ezelőtt helyezték örök nyugalomra piaci 
szenzálként vagy tiszteletesként egyenesen. Holott sem ez, 
sem amaz nem volt, sem sírból kelt ügynök, sem papi sze
mély -  amit az árokparton elvégzett frugális uzsonnája 
is jelzett - ,  nem, csavargó volt. Egész figuráját annak kö
szönhette, hogy egy jószívű özvegy asszony így ruházta 
fel egy esztendőnek előtte, s ő vállalta ezt a kemény sor
sot. Mert így legalább ruhája volt, s nem azok a szörnyű 
rongyok, amelyek akkor testét takarták. Kemény sorsa 
lett aztán a kisvárosi koplalókon -  a kegyes özvegy jó 
voltából - ,  mert ez az öltözék állandóan nyugalomra s egy 
öregedő ember magatartására kötelezte. Hiába horpasz- 
tották be a kalapját már első héten a tréfás kartársak -  
pálinkázás közben - ,  hiába csúfolták, ő úgy írta be lé
nyét a köztudatba az országutakon, hogy kissé meghök
kentette az arra járókat. Ha kalapját néha odatartotta az 
alamizsna elébe, az emberek arcán mintha megdöbbent 
sajnálkozás suhanna át -  mert arra is szükség volt néha, 
a koldulásra - ,  ha meg alkalmi munka adódott, szénhordás 
vagy ilyesmi, a művelet mindig valami komor grimaszba 
fordult. M ert ilyen ruhától és keménykalaptól az elképze
lés egészen mást várt, ehhez más emlékek fűződtek, ne
tán egy íróasztal mögött ülő hivatalnok átható és vizsga



érdeklődése, de semmi esetre sem az, hogy egy kosár szén 
vándoroljon vállán a pince felé. Valami nagyapai és 
nyugdíjas lényeg áradt ki belőle ekkortól, ahogy ott állt 
a többi között a koplalón, s a többiek -  ha félrelökték is 
olykor-olykor -  kicsit tisztelték mégis, önkéntelenül.

Eleinte csodálkozott. Csodálkozott önmagán s a világ 
megváltozott magatartásán. Régi vándora volt az ország- 
utaknak, régi ácsorgója a városvégeknek; olyan volt ő is 
azelőtt, mint a többi: rongyos és nagy étvágyú, szapora 
beszédű. Aztán jö tt ez az ajándék, a váratlan szerencse, 
amely kénytelen-kelletlen a lelkét is kicserélte. „Na, maga 
biztosan írástudó” -  tolták orra alá a cédulát, s ő kény
telen volt most többet érdeklődni a betűk iránt, böngészni 
a falragaszokon a hirdetményeket, hogy folyékonyabban 
olvasson. Szavait jobban megválogatni, mert onnan, a 
fekete kemény kalap alól nem jöhetett ugyanaz a mosdat- 
lan szájú szó, amely hajdan a rongyosságával együtt járt.

Sokszor mondják a költők és egyéb virágos beszédű 
emberek, hogy az élet végtelen országút, amelyen szün
telenül vándorolni kell. Holott az élet legtöbbször egy 
esztergapad vagy egy munkásszék, vagy egy kis darab 
föld, azt kell taposni, megülni, megdolgozni, s az ország
úti vándorlás legfeljebb vasárnapi kirándulás. Az ő éle
tében azonban -  csavargónak esetében -  szótlanul ki- 
társult a messzeség, néki ez volt a fő foglalkozása, a többit 
csak mellékesen űzte. Beszorult egy zabszem a fenekébe, 
és azt hajtotta, mióta csak eszét tudja. Hű, micsoda, 
száguldás volt az hajdanában! Mint a szalmakazalba 
rejtett tű, úgy tűnt el a világ elől, a rongyosság álarca fakó 
senkivé tette, s mint mesebeli óriás lépte át a földet, fo
lyókat, hegyeket -  határokon és népeken át. Az ő füle 
annyi nyelvre hajlott, hogy utóbb már maga sem tudta, 
melyik az övé.

S nem volt valahol egy fészek, amelyik megragadja, nem



volt valahol egy tűzhely, amelyik kinyúlt utána? Úgy 
látszik, nem. A sorshivatalban -  ha van ilyen, abban biz
tosan komor arcú hatósági közegek bélyegzik az iratokat 
-  az ő kartonjára hegyet és völgyet rajzoltak meg árok
partot, és közelebbi címnek azt, hogy: ibi-ubi.

Fetrengett ő a szerelem ágyában is, de reggelre kitöröl
ve az álom csipáit a szeméből, egyetlen sajnálkozó pillan
tással tette be maga után az ajtót. Ez is megvolt! Néha 
egy munkahely majdnem besorozta valami bérlistára -  
de éppen szombaton tört ki az a verekedés, éppen szom
baton, s hétfőn a listára már keresztet rajzolt egy szorgos 
kéz.

Aztán elfáradtak a léptei, és a sorshivatalban most már 
egy szűkebb kört húzott a körző személyi lapjára. Most 
már csak ebben a körben vándorolhatott, elmaradtak a 
hegyek és a völgyek, s csak egy nagy síkság maradt, mellet
te az örökké ott húzódó árokparttal meg eperfákkal. Néha 
sínek mentén bandukolt, ha nagy volt a sár, s bár ,,a pá
lyára lépni szigorúan tilos” -  ő ezt sohasem olvasta el, 
mert menni kell annak, akit így eljegyzett a messzeség. 
Menni, most már abban a szűk körben, amelyben falu 
és város egyre sűrűbben visszajárnak -  ugyanaz a falu és 
ugyanaz a város - , később a rongyosság névtelensége után 
komor fekete ruhában, a jobb napokat látott ember ál
öltözetében. Olvasgatva írást is olykor-olykor, ingyen 
mért kenetes szavakat a parókiák udvarán, mondjuk egy 
vacsoráért.

Még nem fogytak el minden utak, barátom ! Még van
nak, tartanak, még nem tudja senki, mi jöhet; a kutyák ha
rapósak, a tél hideg még az istállókban is, s a hatóságilag 
kimutatott haszontalan ember olyan felesleges. Nem vagy 
benne a munkaerő általános nyilvántartásában -  te csak 
néha emelgeted a szenet a kosárba és döngeted alkalmilag 
a fát az erdőn. S ami még szomorúbb: odatartod azt a fe



kete keménykalapot valaki elé. Persze hogy te vagy az oka, 
te bolond, te haszontalan, csakis te vagy az oka, akit meg
mart valami csecsemőkorodban, és viszed azt a bolond 
sebet, hogy minél több hegynek és völgynek megmutassad; 
utóbb már csak az árok szélének a síkságon, a falvak is
tállóiban és mindenütt. Öreg ordas, gyehennára való!

*

Ő azonban nem tudott a feje fölött és a lába sarkán ólál
kodó dolgokról: bekattintotta bicskáját, és megindult a 
falu felé. Komoran és feketén. Mert hogy, hogy nem, egy 
idő óta gyűlölte ezt az egész hamis énjét. Megunta a csú- 
folkodást a koplalókon, hogy lassan kellett ejtenie a szót, 
hogy kalapjába fejcsóválva ejtik a garast a kegyes adako
zók. Meg kopott is a ruha rajta, és egyre kevesebb az olyan 
gyerek, mint az ott a csordakútnál, aki lekapja a fejfedőt 
és úgy üdvözli. A szeneskosár is jobban illene a kezéhez, 
ha rongyos lenne, mint ebben a fekete kopott parádéban. 
A falvakban meg -  ha hordásra elszegődik -  úgy neveti 
az egész határ, még a cinkék is meg a mezei egerek is, 
mintha vidulnának rajta.

Taposta az utat a porban, amely rászállt ruhájára és 
szürkévé tette -  nem tűri a természet a feketét, hiába! 
Oldalt, már egészen a szemhatár szélén, a nap kezdett a 
földdel szerelmeskedni... és akkor megállt az ember, mint 
akinek földbe gyökerezik a lába.

Mert a vetések között mintha integetne valaki feléje. 
Az alkonyi szélben éppen úgy tett kezével az idegen: gye
re, gyere, kartárs! Gyere, pajtás!

Csak hát annak lapos tányérsapka volt a fején. És a ka
bátja, nézd -  kockás és kiáltó, fiatalos. Hű, ennek lehet 
csak nagy lépte, ha ez nekivágna a pusztáknak és azon 
túl, a hegyeknek!



De nem tud, szegény. Nem tud, mert madárijesztő. 
Kikötötték oda a táblák szélére, a vetés közepébe, földbe 
szúrták a lábát. És nemhogy integetne -  dehogy integet 
szegény! - ,  csak a szél mozgatja léckarjait.

Közel ment hozzá. Átgázolt a búzán, utat taposott 
magának feléje -  mert utat sem hagytak szegénynek - ,  
és szemügyre vette közelebbről.

Aztán elnevette magát.
Körülnézett és hangosan kacagott: a térdét ütögette. 

Olyasmit mondott, hogy „alászolgája, kolléga ú r” . Meg
emelte a kalapját, köszönt neki, és így bámultak egymásra.

Körülnézett még egyszer -  mármint a csavargó 
körülnézett a messze szemhatáron, belenézett a búcsúzó 
napsugárba -  most már nem fájt a szúrása úgy, mint dél
ben - ,  és halkan dúdolni kezdett. Olyasmit dúdolt, hogy 
„Ki ruházza a mezők liliomát” mert a kegyes írásokban 
ezt sokszor olvasta... aztán egy villámgyors mozdulattal 
ledobta fekete kabátját. Meg a nadrágját. (A kalapját 
már előzőleg ünnepélyesen a földre helyezte.) Ott állt 
piszkos alsójában, szőrös lába olyan volt, mint ha egy 
óriáskígyó hirtelen megszakállasodik. S szedegetni kezd
te magára a madárijesztő ruhadarabjait. Előbb a rongyos 
nadrágját. Aztán a kockás kabátot. Nagy fércek tartották 
csak össze, a válla is szűk volt... de illegett, billegett még
is benne.

Nagyszerű!
S hóna alá fogva saját fekete ruháját, megindult. -  

A kalap, az ott maradt a földön.
Ám alig tett néhány lépést, egyszerre megállította vala

mi. „Nézz vissza, nézz vissza” -  ezt súgta a saját szája, 
a saját füle meg hallotta a súgást, és a csavargó vissza
nézett. Ott állt a madárijesztő, a kolléga, és bámult utána 
szomorúan. Csak két léckarja maradt és léctörzse: mez
telen volt.



Ruha kellett neki, ezt ő is belátta. Visszament hát las
san, ráhúzta a fekete nadrágot, a fekete kabátot és fejére 
tette -  a madárijesztő fejére -  4 kemény kalapot.

Csak amikor befejezte a műveletet, akkor lett könnyű 
a szíve. Akkor kezdett fütyülni és a micisapkát -  zsíros 
volt és rongyos, de hetyke és legényes -  oldalt csapta.

Legalább húsz évet fiatalodott.
A fekete ruha hálásan nézett utána. Ha most meg tudna 

mozdulni léckarja, még köszönne is neki, egész biztosan, 
utoljára.

*

A közeli tanya gazdája másnap fejcsóválva nézte a m adár
ijesztő csodálatos átváltozását. A gyerekei hozták meg 
neki a hírt, maga is kiballagott a vetésre, hogy meggyő
ződjön az igazgságról. Tisztelettel nézte a fekete kalapot, 
fogdosta a kabát kopott, de még mindig tisztes szövetét.

Nem értette senki az egészet. Csak a varjak, amelyek 
ott károgtak magasan a vétés fölött.



KÜLÖNÖS AJ Á ND ÉK

A gyerekek telefirkálták a falat; az ördög bújt beléjük 
akkor délután, mind csupa zörgő csontú, szakállas figurát 
pingáltak, Don Quijote-i különös képeslap alakjait. A 
legkisebbik szorgalmasan járt a nyomukban, ő betetőzte 
a művet: pipát rajzolt nemcsak a szakállas lovasok, hanem 
még az oroszlán szájába is. S a pipa bodor füstfelhői ott 
keringtek a szürkéskék falon. Mint egy furcsa, rossz álom, 
olyan lett a szoba sarka. Később kijózanodtak az alkotás 
különös bódulatából, és ijedten vakarni kezdték a festést. 
Piszkos feketeség támadt a vakarás nyomán, csak a kis 
Róbert füstkarikái és pipái, azok maradtak lebegő, ijesz
tő öncélúságukban mélyen a festék alatt. A fodrozó kari
kákat hiába vakarták kenyérhéjjal. Plasztikus, háromdi
menziós munka volt ez, nem segített semmi a dolgon: 
a kemény pofon és a verés elkerülhetetlenül előrevetette 
árnyékát.

Megbújtak az ágyban. A fáradt ember, az apjuk, amikor 
későn este hazajött, Kati néni áhítatos sóhajtásait hallotta 
csak: úgy zúgtak a sóhajtások a félig terített asztal meg az 
odakészített vacsora fölött, mint az induló szélvész első 
jelei a nagy vizek tükrén.

-  Mi van? -  kapta fel riadtan a fejét, de nem jö tt egyenes 
válasz a sóhajtások nyomán, csak olyasmi, hogy ,,a tűz 
égesse meg, aki azt a szenesplajbászt a házba hozta” . 
Az ember beleszúrta villáját a fasírt húsba, felnézett a 
tányér mögül.

-  Szenesplajbászt? -  csak ennyit morgott kérdőleg ma
ga elé, aztán átpislogott a másik szobába a gyerekek ágya



felé. És megint vissza az öregasszonyra. Onnan meg kö
rül a szobán, de minden rendben valónak látszott.

-  Szenesplajbász? -  kérdezte most már türelmetlenül, 
és akkor Kati néni önkéntelenül odapislogott a sarokba, 
a rajzok helyére. Elárulta magát.

-  Én mondtam azt a plajbászt... most lássa, ni, a falat. 
Majd pengáltatni kell, ajaj, s az nem olcsó -  tette hozzá 
sóhajtva.

így került a szobafestő a házba, negyednap. Füttyös 
kedvű, vidám legény volt, sok csöbör közt kétlábú hosz- 
szú létrán sétált fel-alá. Fején újságpapírból készült csákó 
hetykélkedett. A foltokat a sarokban, a rajzok nyomait
-  a dörgölés okozta pacákat meg a kis Róbert belekar
colta füst bodrait -  összehúzott, szakértő szemmel vizs- 
gálgatta előbb.

-  Oszt mit rajzoltatok? -  szólt cinkosan a gyerekek 
felé. Azok ott lapultak hárman, bámulták a csákós em
bert bizalmatlanul: nem lesz verés megint, nem lesz verés 
ebből is? De megoldódott hamar a nyelvük, cserfelve 
mondták el az együgyű mesét valami képeskönyv lapjai
ról. Igen, azt szerették volna ők a falra rajzolni, de jaj
-  monda a kislány - , tudja a bácsi, milyen buta ez az 
Imre? O látta a képeskönyvet a kirakatban, és azt hiszi, 
hogy fel bírta rajzolni a mesét? Nem bírta, és én segítettem 
neki, és akkor majdnem egészen szép lett, de jö tt az öcsém, 
és pipákat rajzolt még az oroszlán szájába is, és olyan 
nevetséges le tt...

S le kellett törölni az egészet, mert este lett, s jött a Kati 
néni, és kikaptunk...

A szobafestő pislogva nézett le onnan a magasból a lét
ra tetejéről. Arrébb lépett egy-kettőt a létra gólyalábaival, 
úgy kérdezte aztán:

-  Hát mamátok nincsen?



-  Van -  mondta a copfos kislány, s ez úgy hangzott, 
mint egy ijedt sikoltás - ,  van!

-  Van -  pötyögött bele a piparajzoló Róbert is 
csak kiment a temetőbe, de visszajön...

A csákós ember most a nagyobbik fiúra nézett, mintha 
onnan várna magyarázatot. De az lesütötte szemét, s csak 
nagy sokára pislogott egyet bátortalanul a létrás emberre, 
mintha hunyorítana a tekintete. Aztán ráripakodott a 
kis Róbertre:

-  Hallgass, te buta!
A szobát most megülte a csend. Csak az örökké járó 

létra kopogott, s a széles nagy ecset járta a mennyezetet, 
különös szagot terjesztve. A papírral leborított bútorok 
a szoba közepén felfogták a mennyezetről aláhulló mész- 
csöppeket, s ez olyan volt, mintha a plafon fehéret vérezne.

A füttyös, vidám szobafestő most nem fütyült, csak 
hunyorgott. Lopva nézte a gyerekeket, talán azon tűnő
dött, amit ez a copfos kislány mondott, hogy miért is 
olyan nehéz a mesét felrajzolni. Vagy talán éppen a kis 
Róbert szavain a temetőről?

... M ár csak egy fal volt hátra, de a szobafestő egyre 
komorabb lett. Most ért oda a mesék sarkához, meg- 
grundírozta előbb a foltot, aztán játékosan járni kezdett 
a keze. Előszedett egy vékony ecsetet -  a keze egyre sebe
sebben mozgott - ,  valami pirosat kevert közben az egyik 
vödörben. S nézd csak, jaj, nézd csak, hát nem ember az 
ottan lóháton, amit felpingált! Úgy, ahogy a mesében, ép
pen, háttérben egy oroszlán, kitátott szájjal vágtat a fene
vad. Ó, jaj, jaj, s az ott a telihold, nézd csak, a mese!

A bámuló gyerekek egyre közelebb jöttek: hiszen ez az 
ő meséjük, éppen, amit tegnap a szenesplajbásszal elkezd
tek, s amihez Róbert a sok pipát rajzolta, a lovas, a ló 
de még az oroszlán szájába is ... De most nem volt pipa a 
szájukban: a lovas ember vágtatott, az oroszlán követte, és



o tt látszott távol a hold fényében az erdő, amely a mene
külőnek védelmet nyújt. Ó, jaj, hiszen ez az ő meséjük ott 
a  falon -  a csákós ember meg csak hunyorgat feléjük, 
mintha évődne velük: tetszik mi? Készül a mese az ő 
falukra éppen, örök időkre. Ó, jaj, mit szól majd ehhez 
Kati néni, hogy a pengáló ember mesét rajzol a falra, 
pedig olyan sokat kell fizetni neki, hiszen a legbutább, 
a Róbert sikongott most örömében, a másik kettő meg 
csak nézte ámulva a tárulkozó csodát.

S akkor a csákós ember az egészet keretbe tette: piros 
keretet rajzolt körül, s eltávolodva, percekig gyönyörkö
dött művében. Mikor kigyönyörködte magát, hirtelen 
odalépett a festékes csöbörhöz, ahhoz, amelyben a kékes
szürke meszes oldat csillogott. De mielőtt bemártotta vol
na a széles ecsetet, szájára tette bal kezét:

-  Pszt!
S mázolni kezdte a negyedik falat is. Mikor odaért a 

képhez, hátrafordult a gyerekek felé:
-  Most leeresztjük a függönyt szépen.
S átmázolta szürkéskékkel az egészet.
Róbertnek sírásra görbült a szája, a papírcsákós ember 

azonban a fejére tette a kezét, és suttogott neki:
-  Ott van az egész a függöny mögött. Látjátok? Ott 

van a ti mesétek, de ne szóljatok senkinek. Talán, ha jók 
lesztek, egyszer eljövök megint, és félrehúzom a függönyt. 
S akkor megint a tiétek lesz a kép, a mese.

Róbert szipogott, könnyei aláperegtek, és felcsukló 
dadogással kérdezte:

-  De ugye, az oroszlán nem eszi meg az embert?
A papírsapkás azonban vállát vonogatta. Mintha azt

mondaná, hogy azt már ő sem tudja, mi történik ott a füg
göny mögött. Majd egyszer, ha jók  lesznek, s ő eljön 
megint a függönyt félrehúzni, talán az is kiderül. Addig 
azonban: pszt!



S úgy ment ki, fütyörészve, létrával a vállán. A pénze
ket, amelyeket a konyhából előbújt Kati néni keservesen 
eléje guberálta, megköpdöste, aztán kilépett az ajtón. 
Papírcsákója elhúzott az ablak alatt, füttyszavát még 
hallották egy darabig az utcáról, aztán csönd lett.

A gyerekek ott gubbasztottak szorosan az ajtó mellett: 
csak azt az egy falat nézték örökké. Ők tudták, hogy az a 
szürkeség ott függöny csupán, mögötte ott él a kép, a mese 
de pszt, erről hallgatni kell, nehogy verés legyen m egint...

-  Csak anyunak fogjuk megmondani -  súgta a kis 
Róbert - ,  neki megmondjuk, ha visszajön a temetőből.

A másik kettő, a nagyobbak, csak bámultak maguk elé 
az egyre növő alkonyaiban, a kipingált szoba nagy 
rendetlenségében.



TO MI BAN  MOST ŐSZ VAN

-  Akkor már három éve volt Tomiban a száműzött. S 
Rómába nem hozott tőle levelet, vagy csak nagy ritkán, 
a birodalmi postafogat. Sem levelet, sem szomorú elégiát 
vagy villogó, sziporkázó beadványt, ragyogó védőbeszédet 
önmaga mellett és vádbeszédet mindenki ellen. Ovidius 
emléke, a költőé, olyan volt már csak, mint a messzi 
tengerekre tévedt, csillogó hátú delfiné... már a sirályok 
raja sem követi az ilyet, s ki tudja aztán útját a hullám 
sodorta tovatűntnek?

A tanár itt leeresztette hangját, és ellágyult. Ránézett 
a virágcsokorra, melyet ma valaki az előadói asztalra 
helyezett: szegfűcsokor volt, ismeretlen üzenet. Belenézett 
a közömbös vagy csillogó szemekbe ott vele szemben, 
belebámult a széksorokba. Pillanatnyi tűnődés után az 
egyik füzet után nyúlt, és felnyitotta.

-  Azért ne higgyék, hogy Publius Ovidius Nasót ezzel 
eltemettük! Van itt egy vallomás róla, amelyet nagy ké
sőn halásztak csak elő valáhonnan; lehet, hogy apokrif 
írás, de kérem, hallgassák meg. E forrás szerint írt száműze
tése harmadik évében...

Alkonyodott az előadóteremben, s már mindenki úgy 
ment volna. Publius Ovidius Naso, a stílusművész, a 
könnyebb múzsák atyja, a mindennel foglalkozó, az eny
hén pornografikus Ars amatoria szerzője, a botrányai 
miatt a Fekete-tenger partjára száműzetésbe küldött poé
ta . . .  mit akarunk még tudni róla? Gyors számvetés, 
ugye: öregedő ember már, amikor a császár elküldte, 
mit tudott még vallani? Megvédeni önmagát? Már azt is



megtette. Vádolni ellenségeit? Mind megtette. Van egy 
könyve még, az Epistulae ex Ponto, aztán egy másik a fe
kete-tengeri halakról, ezek ott, születtek, ezek a könyvek, 
a száműzetésben, Tomiban.

De azért volt, aki felfigyelt. M ár a levél első soraira, 
ahogy a professzor olvasni kezdte: -  Tomiban most ősz van.

Sokan kinéztek az ablakon, mások tekintete a szegfű- 
csokorra tévedt. Tomiban most ősz van... voltak-e ott 
szegfűk akkor Tomiban, a Fekete-tenger közelében, a Du
na déltájában, érdemes-e belemerülni abba, ami a kated
rán most elhangzik? Bár furcsa fickó lehetett ez az Ovi
dius, mindazok nyomán, amit eddig hallottak róla. 
Gyilkos lélekmérgező, ugyanakkor megalázkodó puhány... 
utóbb mindent megtett, hogy kikerüljön onnan a mocsa
rakból, és visszatérhessen a napfényes Rómába. De csak 
figyeljük, nézd, a professzornak, úgy látszik szívügye ez, 
előkotort egy levelet, kétezer esztendő porát fújta le róla, 
hogy Ovidiust mégis megszerettesse velünk.

Ovidius? H át bátor volt, az is volt, kicsit önmaga tör
vénye akart lenni. Emlékszel! ?

Gyönyörködjenek mások a régi dolgokban; 
én annak örülök, hogy most születtem, 
ez a kor felel meg erkölcseimnek.

Tomiban most ősz van. Volt, aki a birodalmi posta
lovak patáinak dübörgését hallotta ebben a levélben, a sú
lyos levélben... mi lesz benne? Mi volt abban a levélben?

„Tomiban most ősz van, Sicullus, kedves barátom, s a 
kikötőben korán kigyúlnak a fároszok. Olyanok, mint a 
vér, a fényük messzire ellátszik. Ki szoktam járni oda, 
ahonnan az Ister hullámokat sodor a tenger felé: a szél 
ilyenkor jajgat, vádol és támad. De ez most m ár muzsika 
nekem, üteme és futama nem nyugtalanít, már, csak egy



szerűen: fáj. Azt hiszed, Sicullus, azért fáj, mert ide kerül
tem? Félek, barátom, hogy nekem a szélzúgás már ott 
is fájna, Rómában, mert Rómába is csak az érkezne visz- 
sza, akit ide száműztek a mocsarak közé, Tomiba, ahol 
most ősz van: a harmadik ősz itten.

Láttál már Latiumban szikrázó csillagot, ugye, az au
gusztusi égen? Egy ilyen szikrázó szempárral találkoztam, 
mély tüzű és kék, és akibe az élet véletlenül elültette: szép 
asszony az, Cornelius kapitány hitvese. O, nem kegyetlen 
asszony, nem érezteti velem soha, hogy tógám a számű- 
zötteké, még azt a nagyobb száműzetésemet sem, ami 
annyi sok évemnek szólhatna, inkább úgy nézi, lelkesedve: 
-  Poéta mégis, tudod, Publius Ovidius. Inkább megtisz
tel, és megkérdezte: írnék-e róla dalt vagy elégiát? -  
Mondtam neki: én már csak a halakról, az őszről meg a 
sárról tudok írni, szerelemről soha! Ilyenkor rám veti 
tekintetét rejtélyesen, mintha azt kérdezné: miért? Talán 
nem is tudja, hogy a poéta, az férfi is, nem gondol erre. 
A poéta, az mulattató, talán arra gondol, ámbár lehet, 
hogy hallotta hírét a Heroideseknek, talán, talán az Amo- 
resnek is (hogy az Ars amatoriát ismerné, tisztátalan gon
dolat). Mit tudni különben, mi van a női szív mélyén?

Unalmas fecsegő vagy, mondod majd, Sicullus, kit ér
dekel az Rómában, hogy mit érez és mit gondol Tomiban 
egy száműzött? Még ha ez a száműzött szeretni tanította 
is a birodalmat. Mondod majd: hagyd abba szerelmed 
hirdetését ország-világnak: hajadat megmártotta a tél 
hava, nyilván ki is koptatta az időmoly, koszorúd a fejed
ről aláhullott, levelenként hullott le abban az őszben ott, 
Tomiban, s a tengerpart kövezetén tapossák a rakodók, 
nyilván ezt gondolod majd, és nem is jársz messze az 
igazságtól. Ám én innen mégis, a távoli Tomiból, ahová 
bezártak a száműzetésbe, és ahová száműzetésbe zárt a 
saját szívem, azt mondom neked: csak így lehet elbírni



mindent! Ha szeretni túsz élő szerelemmel. Olyan voltam 
már, mint a kiszáradt kóró, köhögés fojtogatott éjszaka, 
és a belső bajaimatfigyeltem: ma melyik támad ugyan. 
Hogy oda taszigáljon, ahonnan nincs visszatérés. De 
látod, epistolát még mindig tudok zengeni, és tudok sírni 
még mindig. S megtanultam, nem a szerelmi emlékek azok, 
amelyek küzdeni tudnak a sok rettenet ellen... az em
lékek olyanok, mint a romlott, megnyúlt bor csupán. Ide 
igazi forró ital kell, gyömbéres, fűszeres nedű, mint ami
lyent a tengerjárók kevernek ki -  szoktam velük néha 
inni Tomiban a csapszékben ők erről a forró szerelem
ről énekelnek mindig.

Sicullus, ne sajnálj te engem! Én megtaláltam azt a sze
relmet, amely már csöndes imádság, ha nem is fogja 
elhinni ezt soha senki, senki Rómában, és jó t nevetnek 
Ovidiuson. Lám, idejutott az ifjúkor buta és bolond szár
nyaira ismét.”

A tanár csöndesen becsukta a könyvet és jegyzeteit, 
és megint mondta: nem tudjuk, apokrif írás-e, hamisít
vány, vagy maga Ovidius hamisította meg benne saját 
megtisztulását -  volt olyan íróművész, hogy képes erre - , 
de beleüzente mégis a világba azt a szennyes tógájú poé
tát, aki köhécselve a fároszok alatt, ott Tomiban, a sár
ban, legszebben adta hírül a világnak, hogy Tomiban most 
ősz van. Az örökké jelenvaló Ősz pillanatát vitte át a bi
rodalomba, a korokba és egykor talán más planétákra. 
Szeressék önök is ezt az Ovidiust!

Úgy látszik, most vége. A professzor kissé meghajolt, 
és kiment a teremből. Szavai nyomán ott maradtak a levél 
sorai, ott úsztak sokáig. S mintha tűnődne mindenki, s 
azon tűnődne éppen, sok ezer év szélzúgó távolságából, 
mit jelent a néhány szó, hogy Tomiban most ősz van.



A TÖRT LÁBÚ TIGRIS

A dzsungel törvénye szerint -  én legalább úgy olvastam -  
a tigris, ha lába törik vagy efféle baj éri, visszahúzódik az 
őserdő sűrűjébe, és ott várja ki gyógyulását. Mert jaj neki, 
ha nincs teljes erejében, ilyenkor nekiesik a többi állat 
(saját testvérei is), és ez esetben nincs kímélet számára.

A szóban forgó tigris nem a dzsungelben él, hanem itt 
az íróasztalomon, egy üveglap mezején -  így hát nem is 
tigris ő szorosan véve - ,  itt él egy kristály tintatartó, né
hány töltőtoll, ceruza és radírgumi szomszédságában. 
(A tintatartó, az is olyan, mint a tigris, nincs benne soha 
tinta, mióta töltőtollal és géppel írok.) A tigris porcelán
ból van, de azért tigris ő mégis, csak anyagban és nagy
ságban különbözik őserdei testvéreitől. Ugyanaz a komor 
zárkózottság él benne, elég egy pillantást rávetni, és meg
győződni, hogy ő igazán tigris: sárga színű és fekete sá
vok vannak rajta, busa feje van és komor némasággal bá
mul a világba... O akkor is tigris, ha dzsungeltestvérei 
régen oszló cadaverek már. Amikor megmintázták, két 
zsákmány között jö tt éppen a végtelenből, jóllakott egy
kedvűséggel. Jött a végtelenből, és megy a végtelen felé ... 
és nem ju t mégsem sehová, mert nem őriz mást, csak a 
megfagyott mozdulatot, mint a szobrocskák általában. 
Izmos és jóakaratú tigris volt születésétől, amikor por
celánból megformálták; akkor persze még nem tudta, mi 
lesz a sorsa, mert portéka volt csupán. Megtetszett egy 
gyereknek, megvették, így lett gazdája. Nem is lenne sok 
mondanivalóm róla, a tigrisről, ha balgán bele nem kerül



élethálómba, mint a légy a pók szövevényébe, de ha már 
belekerült, elmesélek róla mindent.

Ez a tigris tudniillik egykorú velem. A tigriseknek 
ugyan nincs keresztlevelük -  a porcelán tigriseknek sincs-, 
véletlenül mégis tudom, hogy egykorúak lehetünk, bár 
örök titok köztünk: melyikünk az öregebbik. Szava
hihető tanúk elbeszélése irányíthat csak ebben a kérdés
ben; édesanyám mesélte mindig, hogy egész kisgyerek 
koromban ez volt a kedvenc állatom. Pár éves lehettem, 
amikor megvették -  hogy ő mennyi volt akkor, az a titok 
éppen. Eláll egy ilyen porcelán nipp évekig is a boltban, 
amíg vevője akad. Megvették egy borús, őszi napon, és én 
megszerettem. Kisajátítottam játékszernek, és örök titka 
az életnek, hogy a kezeim között elpusztult sok más já 
ték közül miért éppen ez a legkényesebb porcelán figura 
tudott épségben megmaradni. Nagyobbacska koromban, 
amikor már röstelltem, hogy ilyen apró állat a kedvencem, 
nyilván valami üvegszekrénybe került, és ennek köszön
heti hosszú sértetlenségét az én tigrisem.

S én már nem léteztem az otthon számára -  az ember 
j ár-kel a világban - , a tigris helyettem volt őrhelyén az 
otthoni szívekben. Jött a végtelenből és ment a végtelenbe 
azáltal, hogy egy helyen állt, egy üvegszekrényben, meg
őrizte statikus nyugalmát, mintha azt mondaná busa 
tekintete -  mintha énrám mondaná - ,  hadd menjen, hadd 
ugráljon, mi porcelán figurák jobban tudjuk, hogy nem 
érdemes, mert könnyen eltörünk -  de ő csak menjen! 
Vigyázta a helyemet, őrizte az emlékemet (egész biztos) 
a szívekben, átmeneti állomásnak tekintve az üvegszek
rényt vagy a polc tetejét, ahol őrizték. Tudta, hogy egyszer 
eljövök érte vagy ő jön el hozzám -  egy ócska koffer fe
nekén, talán néhány más holmival - ,  és elfoglalja helyét és 
rendeltetését nálam, az ő igazi helyén.

És eljött egy ócska koffer fenekén. Amikor kezembe



vettem megint, megrohant az emlékek árja: keserűek és 
édes-búsak voltak ezek az emlékek, eljött az én tigrisem, 
és helyet kellett keresni neki. H át lehet neki más helye, 
ennek a hű kis állatkának, mint egy üveglapon egy újdon
sült és első családi otthonban? Olyan hosszú távoliét 
után lehet neki más helye, mint ott, ahol folyton szem 
előtt van? Kaphat-e más jutalmat, ha másért nem, azért, 
hogy harminc évig nem tört össze? Jutalmul, hogy ő je
lentette valamikor a távoli egzotikumot, a távolság nehe
zen megemészthető jelképét, a különöset, az álmot és eb
ben az álomban -  ha csak porcelánból is -  a legkézzelfog
hatóbbat? Nem! -  mondtam. -  Neki ott a helye! És vit
tem a helyére, az íróasztalra, rátettem, ahogy egy szobrot 
lepleznek le, némi ünnepi áhítattal a szívemben,

S itt volt húsz hosszú éven át. Az íróasztal néha változ
tatta helyét a szobában, a szoba is változtatta a maga 
szobaságát, átcsorgott egyik másik szobába, a város egy 
másik városba, de a tigris az ilyen helyváltozásoknál -  
jól bebugyolálva rongyok vagy fagyapot közé -  csak mo
solygott, mert tudta, ha tábort ütünk valahol, ott várja a 
szoba, várja őt ugyanaz az íróasztal, az asztalon egy üveg
lap, és ez az ő helye! Kicsit helytelenítette ugyan az ilyen 
helyváltoztatásokat, helységváltoztatásokat, de mert tig
ris volt, bölcs volt és porcelán volt, ő tudta, hogy a vég
telenből való érkezésnek és a végtelenbe való vándorlás
nak -  az embereknél -  szükségesek ezek a helyváltoztatá
sok; tudta és... belenyugodott.

Igen, a tigris ott állt mindig, húsz éve... vagy nincs is 
húsz éve még? Mindegy, közel annyi éve, közel két évti
zede áll új őrhelyén, amelyet az üvegszekrénnyel és a polc 
tetejével felcserélt, mint lélekben bekebelezett magántu
lajdona valakinek, jogos gazdája kezén és íróasztalán. 
Figyelte az életemet. S hogy nyugalom vagy csönd volt 
egy ideig körülötte, egyszerre nyugtalansággal telt meg



a levegő. Egy apró emberi lény kezdett nyúlkálni feléje... 
A tigris riadtan nézte ezeket a vad m ozdulatokat... Az 
apró emberkét aztán („Ezt nem szabad bántani!”) el
rángatták mellőle, és a veszély, egy napra legalább, meg
szűnt. Hogy másnap újra megismétlődjön. Új és új örök 
veszedelmek ezek a porcelánéletben, ezen nem lehet segí
teni: veszélyes az az apró kis kéz, aztán veszélyes a por
rongy és a tolisöprű, ezek mind nincsenek tisztában az ő -  
adott esetben a kis tigris -  nagy szerepével gazdája életé
ben. Nincsenek tisztában vele, nem tudják, hogy száz 
esztendő fele alatt -  amióta a tigris meg a gazdája össze
tartoznak -  összetörtek birodalmak, társadalmak, sok
szor minden összetört, hogy új és jobb szülessen... szó
val, az élet végtelen relációjában gondolkozva egy por
celán nipp, egy porcelán tigris valóban semmi. De azért 
mégsem jó összetörni -  nyilván ezt gondolta a tigriske - , 
s ha nem tehetett is semmit saját védelmében, igyekezett 
minél marconább arcot vágni, hátha így elijeszti a por- 
rongyot, a toliseprűt. Vagy azt a két kis fehér kezet, amely 
alatt az ő szeme láttára annyi, de annyi minden összetört 
ott az íróasztal közvetlen közelében!

-  Ezt nem szabad bántani, ez apáé -  fétisként védte 
a mondás a tigrisemet, s bár kevés mondás esik csak ilyen
kor jó földbe, a tigrisnek jó  fátuma volt, a tigris megma
radt másfél évtizeden át töretlenül, épen; megmaradt 
olyannak, ahogy egy mester keze alól vagy egy gépből 
kikerült.

... Most már nem tudom, hogy történt, már nem tu
dom, de pár évvel ezelőtt eltört a tigris lába.

Eltört. Ahogy a dzsungelben történnek rejtelmes sérülé
sek, ugyanez bekövetkezhet az íróasztalon is. A fiam ha
tározottan állította -  könnyekkel a szemében - , hogy ő 
nem volt ludas benne, s egy növekvő kisfiúnak az önér
zetére is kell valamit adni! Ludas volt benne egy toll-



söprű, valakinek a mozdulata, nem tudni, kié, de az egész 
háznép tagadta a bűnösséget... mégis, a tigrist tört láb
bal találtuk.

Tekintve a házban betöltött szerepét, ez nagy gyász 
volt, a tigris ilyenfajta megrokkanása. Tudták, hogy fáj 
nekem, tudták, hogy most ilyen gondolatok kelnek ki 
belőlem: megőriztem a magam gyermekkori vandalitása 
elől, megőrizték nekem mások harminc évig, őrzöm én 
magam húsz év óta -  őrzi a gyerek is már, és őrzi az egész 
ház... mégis eltört! Átélt két világháborút, bombázást, 
forradalmakat, vigyáztunk rá és vigyáztatok rá, és... még
sem tudtunk rá vigyázni! Valószínű ez volt a szememben, 
ahogy azon a végzetes reggelen -  mármint a tigrisre vég
zetes reggelen -  ott álltam a tett színhelyén, az üveglap 
fölött, az íróasztalnál, és markolásztam a hű pajtás izmos 
tigristestét, és tapogattam a levált bal lábát -  az elülső 
bal láb volt - ,  és azon tűnődtem: na, most mi lesz? Ves
sünk véget a játéknak, pajtás, tegyünk el téged -  mert 
mostantól csak csúfítanád az íróasztalt - , tegyünk el a 
használt tárgyak valami dobozába a szekrény fenekére 
(mert hogy szemétre dobjam, arról szó sem lehet!), 
vagy kíséreljük meg a gyógyítást?

A dzsungelben a tigris -  mint már mondottam -  ilyen
kor félrevonul és kivárja a gyógyulást. Ám az én tigrisem 
származási helye egy porcelángyár volt, tartózkodási 
helye egy íróasztal, és ezekben vagy ezeken nem a dzsun
gel törvényei uralkodnak. A félrevonulás mégis megtör
tént: egyelőre félretettem a tigrist egy dobozba, nehogy 
a sérülése növekedjék, és törtem a fejem, mi legyen vele. 
(Szegény ugyanis három lábon sehogy sem tudott megáll
ni, úgy hiányzott neki a negyedik!) S komolyan mondom, 
ettől kezdve az íróasztal egyetlen kérdőjellé görbült. 
Minden tárgy súgott-búgott rajta. A kristály tintatartó 
(amelyben most sincs tinta) hangosan számon kérte a



tigrist tő lem ... A töltőtollak, a dossziék, a könyvek -  még 
azok a fehér lapok is, a kéziratpapírok, amelyek sorsa 
olyan nagyon átmeneti az íróasztalon -, még azok is 
mintha csóválnák leveleiket: ugyan hová lett az a tigris, 
jóságos virrasztónk? Ezt a szemrehányást nem bírtam so
káig, érdeklődtem az üzletekben, barátoknál, hogy lehet a 
porcelánt ragasztani, forrasztani. Fejüket csóválták, az 
egyik tojássárgájáról beszélt, a másik kleiszter néven 
fehér, lisztes pépet ajánlott... egyik sem vált be.

És ekkor segítségünkre jö tt a dextrin. Vagyis a kézirat
ragasztó. Ott áll ő is az íróasztalon, szép, aranyszínű fo
lyadék, hátha az segít.

Belemártottam a sárgájába az ecsetet, bekentem vele a 
sérült tagokat, hozzáillesztettem a tigris törzséhez... 
aztán vártam. Izgalmas várakozás volt, olyan, mintha ked
vesünket megoperálják, s az ember várja a hírt a kórház
ból: megtartja-e őt a sors életben?

És csoda történt. Minden ellenkező jóslattal szemben, 
a papírragasztó dextrin összeforrasztotta a tigris lábát. 
S hetykén áll megint régi őrhelyén, éppen, mint azelőtt. 
(Na, akkor az a nipp sincs porcelánból -  mondod te. 
Hát aztán? -  mondom én. Mert ha porcelán volna, igazi 
porcelán, nem fogta volna a ragasztó! -  mondod te me
gint. És én megint csak: hát aztán? Hiszen éppen ez volt a 
szerencséje! Különben ezüstért sem cserélném el, ha ép
pen tudni akarod!)

Ott áll a tigris... néha leválik a lába megint, de mit 
tegyünk? A dextrin mindig segít. Fő, hogy néha talpán 
áll a tigris, fő, hogy együtt vagyunk. O ott áll a végtelen
ből jövet útban a végtelen felé... és bámul, bámul rám. 
Bámulja ezt a törekvésemet és igyekezetemet is, ahogy 
őróla írok éppen. S ez most már olyan dolog, a tigrissel, 
mint a mesében, ahol elmosódik az éteri meg a valóság 
h a tára ... Ő porcelánból van vagy miből -  én vérből és



húsból vagyok; ő statikus nyugalommal a megváltoz- 
tathatatlant képviseli az íróasztalon, én mindig mozgok, 
jövök, megyek, írok. És bámulunk egymásra. Ő látott 
engem így is, úgy is, jaj, mi minden látott; látott szomorú
nak, vidámnak, földre sújtottnak, látott kisgyereknek, 
legénynek, érettségizőnek, férfinak, férjnek, apának... 
Életét azonban valahogy mindig biztosítani tudta -  ha
bár kissé rokkantán egy idő óta, mint mondottuk -  életem 
minden dinamikáján keresztül.

Ha nem törik össze, átveszi majd -  minden jel szerint 
-  a következő nemzedék. Ugyanis minap -  éppen levált 
megint a lába -  legénnyé cseperedett fiam kezében lát
tam a tigrist. Szakértő tekintetével vizslatta, kezében a 
dextrines üveggel, aztán pemzlivel kenegetni kezdte a se
beit. Visszaragasztotta szépen a lábát, és elégedetten néz
te a gyógykezelést. Azóta a tigris már megint egész, ép.

És a tigris, az én tigrisem hálával nézett rá. Ha ugyan 
létezik hála egy olyan szívben, amely a végtelenből jö tt 
és a végtelenbe megy, és mégsem ju t el soha sehová. Csak 
áll és bámul, sohasem mozdul, amikor minden mozog 
körülötte. Csak áll és bámul. A tigris. A tört lábú tigris. 
Az én tigrisem.





HERCEG JÁNOS





BORS ÉS FAHÉJ

A kereskedő boltjának lépcsőjén állt a lehúzott re
dőny előtt, térdig érő fehér köpenyben, és széles kari
májú kalapját meglengetve, nyájasan köszöngetett a já ró 
kelőknek.

Mert a bolt zárva volt, s ő már régen nem volt keres
kedő.

Viszont övé volt a ház, ez az emeletes, két utcára szóló 
hatalmas épület a vendéglővel, mely elé egykor nagyhasú 
dézsákban leándereket állítottak és asztalokat fehér ab
rosszal leterítve, és az asztaloknál hölgyek és urak fog
laltak helyet, a pincérek pedig illatos pörkölteket és habzó 
söröket tettek elébük. Esténként a fényes képű prímás le
hunyt szemmel és lábujj hegyre állva, mosolyogva húzta a 
dalt, miközben a hölgyek úgy kacagtak, mintha csiklan
dozták volna őket, a pincérek kapkodtak és rohangáltak 
és káromkodtak magukban, odaát a téren pedig, ahonnan 
a szél olykor-olykor áporodott lószagot hozott s a hatal
mas hársak émelyítő illatát, a fiákerosok álltak keresztbe 
tett lábbal a baknak támaszkodva, parázsló pipájuk mö
gött várakozván, hogy mikor szólítja őket valaki.

-  Micsoda idők voltak azok, Éliás úr -  selypítette fo
gatlan száján keresztül a ragyás arcú cigányasszony, és 
megigazította tálcáján az ibolyacsokrokat - ,  nyolctól 
éjfélig elfogyott a portékám.

A kereskedő nem felelt. Még élénken emlékezett rá, 
hogy a virágosasszonynak korlátlan hitele volt nála, de 
azzal visszaélt. Nemegyszer volt kénytelen meglesni a ven



déglő előtt, hogy követelését behajtsa rajta, de ez a fá
radozása sikertelen maradt. Többször megfenyegette, 
hogy a fiákerosokkal megvereti, de a vénasszony csak 
sápítozott és fogadkozott, és minden maradt a régiben. 
Azóta, persze, a vendéglőt is bezárták, a leánderek meg- 
tetvesedtek az udvar egyik félreeső részében, s a prímás 
már régen máshol muzsikált.

Az, hogy a vendéglőt bezárták, csupán annyit jelentett 
Éliás úrnak, hogy elmaradt a szép házbér, s ez magában 
véve is nagy csapás. Különben nem izgatta a dolog. Az 
üzlet bezárását azonban kész szerencsétlenségnek érezte. 
Sokáig úgy tett, mintha észre sem venné ezt a nagy válto
zást az életében, pedig belülről úgy ette a bánat, mint a szú 
a fát, ezért állt ki a bolt elé továbbra is, mintha a pult mö
gött állna, és köszöntötte a vevőket, a gondos háziasszo
nyokat, akik már a szövetkezeti boltban vásárolták az 
ecetet, a sót, a cukrot, ha volt, szóval mindent, amit régen 
nála lehetett kapni. Éliás úr most már a csalóka látszatot 
tartotta csupán, de magatartásában volt egy kis számítás, 
volt egy kis remény is. Mit lehet tudni!

Ha megunta az ácsorgást, odament a fiákerosokhoz, 
akik már negyven esztendeje ismerték, még abból az idő
ből, amikor a bolt egészen kicsi volt, amikor Éliás urat 
a pocakja nem akadályozta a hajlongásban, s ez a nagy 
ház sem volt még az övé. Mert a pocakot is, a házat is 
negyven esztendő alatt szerezte, és ráadásul még azt, ami
re a legbüszkébb volt -  üzleti hírnevét. De hiszen ház, 
pocak és üzleti hírnév elválaszthatatlanul egyet jelentett a 
régi, boldognak nevezett időben.

-  Az én elvem mindig az volt -  mondotta Éliás úr, 
miközben hüvelyk- és mutatóujjával szétkefélte harcsa
bajuszát - ,  enyém az árú, tiéd a pénz. Ha én odaadom 
az árut és tőled elveszem a pénzt, létrejött az üzlet. Azt 
hiszem, ez világos, ehhez nem kell magyarázat.



A fiákerosok úgy bólogattak, mint akik értik és mél
tányolják a dolgot, ostorukkal a lovak felé legyintettek, 
hogy elhajtsák róluk a legyeket.

-  De tulajdonképpen nem erről van szó. Ti negyven 
esztendeje álltok m ár itt, és várjátok, mikor füttyent va
lami könnyelmű pasas, akinek kevés az a két láb, amivel a 
Isten megajándékozta, s ezért kocsin megy az állomásra 
vagy a babájához. Lám, a sánta suszter is vígan veri a tal
pat abban a lyuk műhelyében, a zsákolok is ott ülnek a 
raktár előtt, szóval semmi sem változott. Csak én nem 
űzhetem tovább a mesterségemet.

A fiákerosok erre is bólogattak és sóhajtoztak, és azt 
m ondták: -  Ej, haj, bizony, bizony, Éliás ú r ! -  Mert ki mer
te volna megkérdezni tőle, hogy mit akar, hiszen úgyis fel
veti a pénz, hogy néki már nem kell ecetet árulni? Senki. A 
nagy fülű Dusán, aki tréfás ember volt, legszívesebben 
odatartotta volna a kalapját Éliás úr orra alá, hogy fel
fogja a könnyeit, ha sírni akarna, a nyakigláb Péter pedig 
azt mondta magában: -  A rókák egyék meg a májadat! 
Hányszor adtál penészes élesztőt, mi? S az asszony cir
kuszt csinált otthon, és leszedte a szenteket az égből. Csak 
hallgass, ismerlek, jómadár, ismerlek...

De senki egy szót nem szólt, csak bólogattak, hüm- 
mögtek a fiákerosok, és meztelen bokájukat vakargatták 
a papucs fölött.

Elment Éliás úr a zsákolókhoz is, akik ott ültek a rak
tár épcsőjén feltűrt ingujjal, kócos hajjal, izzadtan, me
zítláb, és ahogy lihegtek és szuszogtak, úgy hullámzott 
ütemesen szőrös mellkasuk. Hozzájuk is elment, és körül
belül ott folytatta, ahol a fiákerosoknál abbahagyta:

-  Ilyenkor tavasszal a rumhoz m ár orosz halat is kap
tatok nálam, dupla adag hagymával, vagy pogácsasajtot, 
amire még jobban csúszott az ital. Na, és talán drágábban 
számítottam, mint más kereskedő? Ugye nem? Ha eljött



valamelyiknek a felesége, és sírva panaszolta, hogy egy 
vasat sem adott haza az ura, és megkérdezte, mennyit 
költött nálam, én úgy tettem, mintha nem is ismertem 
volna az urát. így volt? No lám!

-  Tyűha, Éliás úr! Mikor volt az már! Igaz se volt 
ta lán ... -  Ilyen kegyetlenül beszéltek a zsákolok, és rö
högtek magukban, mert mit is tehettek volna egyebet. 
A kereskedő pedig tovább siránkozott.

Idővel rá kellett döbbenie, hogy sem a fiákerosok, sem 
a zsákolok, sem a sánta suszter nem éreznek részvétet irán
ta, s a virágosasszony, aki most itt áll előtte, és mintegy 
kitünteti azzal, hogy szóba áll vele, ugyancsak hazudik. 
Ezért csak végigmérte most, és éppen rá akart szólni go
rombán, amikor valami hirtelen átvillant az agyán. Cso
dálatos a gondolat ereje! Éliás úr egyszerre elfelejtett 
mindent: haragot, keserűséget, bánatot, és szemében újra 
felcsillant a remény.

-  Mondja, tudna maga még mást is árulni, nemcsak 
ezt a vacak ibolyát? Mert akkor beszélhetnénk egymással 
okosan.

-  Jaj, Éliás úr -  sikította a vénasszony, és legszíveseb
ben összecsapta volna a kezét, de ebben megakadályozta 
a tálca - ,  jaj, hát hogy is kérdezhet ilyet?! Én mindent el 
tudok adni! És márna pláne könnyű. Csak legyen m it...

-  De házakba is kellene menni, sőt főleg oda. Nem 
büfékbe meg kocsmákba, ahova maga jár.

S a kereskedő szúrós szemmel vizsgálgatta a virágos
asszonyt. Kicsit mintha tétovázott volna szándékában, 
de a vénasszony újra belefogott éneklő hangján egy szó
áradatba, s ez, úgy látszik, bizalmat keltett Éliás úr kissé 
bizalmatlan szívében.

-  Házakba? -  dalolta a vénasszony. -  Hát hogyne já r
nék házakba. Amióta bezárták Neumann úr üzletét a 
M adár utcában, és a lányok privátba mentek, azóta nem



csak mulatókba járok én, nemcsak virágot árulok, hanem 
mindent, amit el lehet adni. Hány finom naccságának vi
szem én piacra a ruháját, jaj, hiszen úgy szeretnek engem, 
ki se m ondhatom ...

-  Akkor maga az én emberem -  jelentette ki a keres
kedő, és megigazította fején a kalapot, majd a bizalom 
jeléül és a nagyobb nyomaték kedvéért rátette kezét a vi
rágosasszony csapott vállára - , azt hiszem, megértjük 
majd egymást, ugye?

Azzal intett, és bement a kapun a házba, az asszony 
meg követte.

Zegzugos folyosókon mentek végig, aztán elértek egy 
kamrához, melyben üres hordók álltak egymás hegyén- 
hátán. A kereskedő elbújt egy láda mögé, sokáig matatott, 
és a virágosasszony ijedten nézett körül, nem bújik-e elő 
valami patkány a kacatok alól.

-  Na látja -  mondta, amikor újra felbukkant a ládák 
tömegéből, pókhálóval a kalapján - ,  hát ezért hívtam be 
magát.

Homlokán a ráncok szétszaladtak, arcán mosoly terült 
széjjel, két csukott kezét mereven kilökte maga elé, aztán 
lassan kinyitotta. -  N a -  kérdezte - , ehhez mit szól? -  és 
pislogott hamiskásan.

Egyik markában bors volt, a másikban fahéj.
A virágosasszony felsikoltott, mintha az a patkány 

csakugyan előjött volna, pedig csupán a meglepetés 
röppenté ki száján a sikolyt. De aztán összeszedte magát, 
és megkérdezte:

-  Ezt nekem akarja adni, Éliás úr?
-  Ugyan már, ne beszéljen bolondokat -  szólt a keres

kedő bosszúsan, és hamar behajtotta az ujjait - , nincs ne
kem ajándékozni valóm a mai világban. Hogy gondol 
ilyet! Az én elvem mindig az volt: enyém az áru, tied a 
pénz. A többit már tudja, ugyebár?



A virágosasszonynak azonban nehezen járt az esze, de 
az is lehet, hogy csak tetette magát, mert a szája kerekre 
nyílt, mint egy csempe bögre, mintha kérdezni akart volna 
valamit, de a kereskedő leintette:

-  A napokban találtam egy kevés borsot és fahéjat. 
Valahogy itt felejtődött. Hát most mit csináljak? Szalad
jak talán a közellátási hivatalba, és jelentsem be ezt a ke
vés árut? Kötözni való marha lennék, nem igaz? Hanem 
arra gondoltam, hogy maga úgyis egész nap járkál a vá
rosban, majd a jobb házakban megsúgja, hogy egy-két 
dekát jó pénzért szerezhet. Mert ez olyan kincs a mai vi
lágban, hogy két kézzel kapnak utána. Ezen többet keres, 
mint az ibolyán, jótállók érte ... Persze, senkinek se kell 
tudni, hogy az áru honnan ered. Értjük egymást? Nahát! 
-  Adjon akkor hamar, Éliás úr -  mondta az asszony -, 
ebből is, abból is pár dekát. Ha eladtam, hozom érte a 
pénzt.

-  Hohó -  füttyentett a kereskedő, és nevetett, mint ré
gen, és azt mondta, amit régen, ha ilyet kértek tőle - , ha 
nincs pénz, nincs áru. Maga még különben is adósom. 
Ne higgye, hogy elfelejtettem. Meg aztán tudja, én is úgy 
vagyok, mint az angolok, hogy azt mondom: fizess és vidd!

A kereskedő elemében volt, mosolygó arccal beszélt, 
csettintett a nyelvével, hogy micsoda üzlet lesz ez kettő
jüknek. Beszélt, beszélt, összeadott és kivont, és magá
ban dicsérte az eszét, hogy megtalálta a módját az áru las
sú értékelésének, és úgy örült, mintha az élet kulcsát ta
lálta volna meg valami elvarázsolt meseországban.

-  Legalább mintának adjon valamennyit -  rimánko- 
dott a vénasszony, és újra megigazította az ibolyacsokro
kat - ,  mert látatlanban ki ad nekem pénzt ilyesmire.

-  Semmit! Szó sincs ró la! -  szólt kurtán a kereskedő, s 
maga előtt tuszkolta kifelé.

A virágosasszony kedvetlenül elcammogott.



Éliás úr pedig ismét kiállt a boltajtó elé, és jó üzlet
emberhez illően tovább üdvözölgette a háziasszonyokat.

Milyen kevés kell az élethez, állapította meg vidáman. 
Egy ötlet, egy kis bors és fahéj, s minden kivirágzik az 
ember körül. Hát nem érdekes? Egy pillanatig úgy érezte, 
mintha visszatért volna a régi élet, a régi kedv, a régi han
gulat, mintha a boltja nem is lenne zárva, nem is lenne 
üres, mintha ismét tele volna áruval és vevőkkel, s ő ott 
állna a pult mögött, és számolna, és szedné be a pénzt, 
a szomszéd vendéglőkben pedig szólnának a hegedűk, 
szállna a dal, s a hölgyek és urak vidáman koccintgatná- 
nak.

-  Nono, nincs semmi baj -  mondta a fiákerosoknak 
jókedvűen, akik csak nézték nagy szemekkel, nem ismer
tek rá - , mit lógatjátok az orrotokat?

De mi lesz, ha elfogy az a pár kiló? -  gondolta aztán, és 
felhők vonultak át az arcán. -  Mert ha csak kicsit ügyes ez 
a szipirtyó, pár nap alatt széthordja. S ha nincs árú, nincs 
üzlet.

De mindjárt megvigasztalta magát. Lehet szerezni ten
geren túlról, apró csomagokban kapják a rokonok, az 
ember azoktól megveszi és továbbadja. Nincs semmi hiba.

S amíg így szövögette az álmait a kereskedő, s azt hitte, 
hogy a virágosasszony már szaporán kopogtat a konyha
ajtókon, és ajánlgatja a ritka portékát, annak esze ágában 
sem volt ilyesmi. Az utca másik sarkán állt, csak állt, és 
merev tekintettel nézett Éliás úr felé.

Aztán megindult visszafelé. Amikor odaért Éliás ú r 
háza elé, meggyorsította lépteit. S ott már kiáltozni kez
dett:

-  Mondja, maga lelketlen, vén csibész -  sipítozta, és 
tálcáját az ibolyákkal az egyik fiákeros kezébe nyomta - ,  
hát börtönbe akar juttatni engem öreg napjaimra?! H át 
a cinkosa legyek én? Én árusítsam az eldugott portékát,



maga meg csak zsebeli a hasznot? Mit kaptam volna én? 
Még azt se mondta meg! Én lettem volna a jó bolond, 
szaladgálhattam volna, lejárhattam volna a rossz lábamat, 
amíg nyakon nem csípnek...

-  Csöndesebben, az istenért -  szólt a kereskedő fal
fehéren, és körülnézett. -  Még nyakamra szabadítja a 
rendőrséget...

-  Azt is akarom -  kiáltotta amaz -, mert meg is ér
demli, hogy megbüntessék, ha már engem is így akart rá
szedni.

A kereskedő megigazította a fején a kalapot, aztán félre 
akarta lökni a vénasszonyt, hogy menjen a házába, me
lyet a maga várának, biztos fedezékének hitt, de a virágos
asszony úgy állt előtte, mint a cövek. S erre már a fiákero- 
sok is nevettek és gúnyolták, és odaátról a zsákolok is 
megmozdultak, és még jobban feltűrték ingujjukat. M int
ha az egész világ haragja feléje fordult volna egy pillanat 
alatt.

Hamarosan előkerült egy rendőr is a lármára.
-  Hiszen ti ismerte engem -  fordult Éliás úr siránkoz

va a fiákerosok felé - , karácsonykor szentjánoskenyeret 
adtam a gyerekeknek, és az egész városban nem volt olyan 
pontos mérleg, mint nálam. Csak egy szót szóljatok! 
Hiszen ism ertek...

Hanem a fiákerosoknak eszükben sem volt szót emelni 
az érdekében. Csak a vénasszonynak járt a szája sebesen és 
haragosan, mintha húsz évet fiatalodott volna, és ott állna 
a Madár utca piros lámpái alatt, és fröcskölve szórná ma
gából a szitkokat valamilyen kapatos legényekre. Egészen 
belemelegedett a vádaskodásba, széles kört írt le a kezével, 
úgy mutatta, milyen nagy rakásban áll Éliás úrnál a bors 
és a fahéj, ez a két ritka, ínycsiklandó, finom fűs er.

-  Nem igaz -  mondta a kereskedő - , egy szót se higgye
nek neki. -  S közben szaporán pislogott rémületében.



-  Majd meglátjuk -  szólalt meg a rendőr, s már fogta a 
karját, és tolta maga előtt. A virágosasszony pedig újra 
felkapta tálcáját az ibolyával, amely egy kicsit már elher
vadt az erős tavaszi napon, és megindult a rendőr és Éliás 
úr után.

És jöttek szembe az egykori vevők és ismerősök, és a te
kintetük azt kérdezte:

-  Mi történt, Éliás úr?
A kereskedő meg csak leszegte a fejét, kezét megforgat

ta a levegőben, úgy mutatta, hogy ráfordítják a kulcsot, 
aztán legyintett, és bánatosan baktatott a rendőr mellett.



DISZNÓTOR

A vendégek már mind együtt voltak. A férfiak karéjban 
ülték körül a kis dohányzóasztalt a kandalló közelében, 
a hölgyek egy négyszárnyas üvegajtóval elválasztott nagy 
szoba másik részében, a szalonban csicseregtek. Az ajtó 
most teljes szélességében nyitva volt, mint valamikor ré
gen, s Piriké magyarnótát játszott halkan a zongorán.

-  No még ezt a barackot próbáljuk meg -  kiáltott Du
dás, és magasra emelt egy üveget, amelynek szájában még 
ott volt piros-fehér-zöld szalaggal lekötve a dugó, egy 
piros arcú kucsmás, gubás paraszt képében. -  Kecskeméti 
originál! Ez olyan lehet, mint a tej. Negyvenkettőben 
vettem pár üveggel, ez még megmaradt. És csuda, hogy 
megmaradt. Mert nálam a katonák mindent benyakaltak, 
ami alkohol csak volt a házban. Még a kölnit is kiitták a 
fürdőszobában. Niksz snapsz mondtam nekik, ereggyetek 
a frászba, mert tényleg azt hittem, hogy nincs egy csöpp 
ital idehaza. Mikor aztán Schulz Pistánál a műhelyben 
fölfedezték a politúrt, nem is jöttek többet. Ott hempereg
tek nála a gyalúforgácson részegen, fényes és barna pofá
val, ahogy elmázolták magukon azt a lakkos spirituszt. 
Hát mondom, nem volt itthon semmi ital, legalább én azt 
hittem, amikor aztán a következő húsvétra Bözsi elő
hozza valahonnan az érintetlen pálinkásüvegeket. Csak 
hova dugtad előlük, kérdem, hogy nem akadtak rá? 
Hát, azt mondja, a kotlós alá. Képzeljétek, azon az őszön 
a mosókonyhában kotlóst ültetett, oda rejtette a pálinkát. 
Ez az utolsó üveg, most majd megkóstoljuk, remélem, 
ízleni fog.



-  Én nem kérek, Gyuszi bátyám -  tiltakozott szemér
mesen Jós Feri, a káplán -, nekem már a törköly és a szil- 
vórium is a lábamba ment.

-  Ne add a bankot, tisztelendő úr -  szólt Búbos, a szö
vetkezeti könyvelő - ,  hisz úgyse használod most a lábadat.

-  És táncolni ki fog? -  kérdezte a doktor. -  Én nem, 
annyi biztos.

-  Öregek a csikók, mi? -  fordult feléje Dudás, és öblö
sen nevetett.

-  Korodbeliek -  felelte a doktor, és nyúlt a pohara 
után.

-  Jaj, én olyan boldog vagyok -fu to tt be lelkendezve 
Dudásné a konyhából csigákba kunkorodó, hennázott 
hajával, csipkés kis kötényben - , esik a hó! Álmodni se 
lehetett volna szebb idő t!

-  A teringettét! Csakugyan? -  örvendezett Dudás. -  
Hát ez igazán gyönyörű. Hol van még Katalin-nap? 
És mégis esik.

A háziasszony csak egy pillanatra szaladt be, mintegy 
csitítani a vendégeket, hogy még nem kész a vacsora, de ez 
a Mari néni olyan ügyetlen és lassú már szegény, mindent 
a kezébe kell nyomni, másképpen nem boldogul vele az 
ember. De amikor azt mondta, hogy esik a hó, akkor még 
Dudás is elfelejtette türelmetlenségét, Piriké pedig abba
hagyta a zongorázást egy pillanatra, és odaugrott az ab
lakhoz, kinézni az udvarra, ahol csakugyan sűrű pely- 
hekben esett a hó, és a kerekre nyírt bukszusok már fehé
rek voltak.

Egy kis időre csend lett, csak a tűz szelíd muzsikája hal
latszott a kandallóból, ahogyan a téli szél húzta fel belőle 
zümmögve a lángokat. A szoba közepén ott állt a terített 
asztal, fehéren és reményteljesen, s a vendégeknek talán 
eszükbe jutottak a régi karácsonyesték, az angyalhajjal 
díszített fényszórós fenyőfák s a régi-régi disznótorok,



melyek egész télen át tartottak, mert hol itt hívták meg az 
embert, hol ott; se vége, se hossza nem volt a lakomáknak. 
Mindenütt más volt a menü, a háziasszonyok igyekeztek 
kitenni magukért, de sült kolbász és töltött káposzta 
mindenütt volt, ettől a hagyománytól nem lehetett eltérni.

S mintha Pirikének a leikébe is az emlékezés rózsaszí
nű hangulata költözött volna, leült a zongorához újra, 
és érzelmesen kezdte játszani apus nótáját, amelyet a téli 
esték borgőzös lármájában cincogott a cigány valamikor 
hajnal felé, mikor már mindennek a végére értek.

-  Bözsi ne sírjon, Bözsike drága, felejtsen e l...
Dudás letette az üveget, kidüllesztette gömbölyű hasát,

és mintha megfeledkezett volna vendégeiről, a szalon felé 
fordult, és úgy dalolta teli tüdőből, kicsit hamiskásan a ré
gi nótát. Mikor Piriké ügyesen korcsolyáztatva ujjait a 
zongorán, ahhoz a részhez ért, hogy: maga a legszebb em
lék életemben, akkor ingatni kezdte a fejét, és fancsali ké
pet vágott, hogy rövidre nyírt bajusza felszaladt egészen 
az orra hegyéig.

-  Ajjaj, tudom én -  jött át hozzájuk Dudásné a hölgyek
től - ,  most már igazán csak emlék vagyok. -  De nem volt 
szomorú, inkább incselkedve tapsikolt az ura kövér arcán.

-  Milyen jókedvű vagyok, ugye? -  szólt a káplánhoz.
-  Pedig reggel úgy sírtam. Sajnáltam a kocánkat. Annyira 
felizgatott a vér látása és annak a szegény jószágnak a 
hörgése.

-  Hát még ha embert látott volna a vérében fetrengeni?
-  szólalt meg a doktor az ő fanyar hangján, hogy Dudás- 
nénak egyszerre el kellett felejtenie a dalt, a jókedvet, s 
kezét a szívére tenni:

-  Jaj, istenem, Zoli, hogy ju t ilyesmi az eszébe?
-  N a hallod?! Hát micsoda az? -  kérdezte Dudás 

hetykén, természetes egykedvűséggel. -  Talán katonák 
voltunk...



S mintha csak ijedtében szaladt volna ki Dudásné a 
konyhába, egyszerre hűlt helye lett. Pedig odakint fű
szeres illatok, a sistergő pecsenyék és a fájós lábú Mari 
néni között ezer dolog várt még rá. Az előétel, a rakott 
palacsinta is meg a tojással és piros marhanyelvvel díszí
tett kocsonya is készen volt már, csak mindent meg kellett 
nézni mégis, mielőtt az asztalra adja. Hiszen annak a 
Rózsinak, a doktor feleségének olyan a szeme, mint a só
lyomé, a nyelve pedig, akár a kígyó fullánkja. És képes 
mindjárt telehordani a várost, hogy hát a Dudásné szép 
kis úriasszony...

-  Hát én tényleg láttam egyszer egy embert a vérében 
fetrengeni -  fordult az orvos Dudás felé. -  Mielőtt haza
jöttem volna, negyvennégy októberében Pesten a Lágy
mányosban voltunk egy négyemeletes házban bekvár- 
télyozva. Akkor már minden félórában le kellett szaladni 
a pincébe, éjszakára föl se jöttünk. De a fene tudja, be
lénk nem ütött a mennykű sokáig. Hanem egy vasárnap 
délelőtt, én éppen telefonos voltam a Hadik-lakta- 
nyában, amikor az egész Lágymányos szőnyeget kapott. 
Fél óra múlva lefújták a riadót, szaladok haza, hogy 
megnézzem, mi maradt a holmimból, hát látom, hogy a 
mi házunknak csak az egyik sarka sérült meg. Megyek 
be a kapun, hát ott fekszik a házmester darabokra szag
gatva hatalmas tócsa vérben. Sehol egy lélek. Nem hallot
ták talán, hogy lefújták a riadót, vagy micsoda. Csak az a 
szerencsétlen flótás volt a kapu alatt. De akkor, persze, 
már az utolsókat rúgta. Arcát felhasította egy szilánk, 
pont az orra közepén, mint amikor a disznót vágja felibe 
a böllér. És muszáj, hogy a mellébe is kapott egy splittert, 
mert a ruháján egészen megaludt a vér. De ronda volt, 
a fene egye meg! Kísérteties! Úgy álltam, olyan tehetet
lenül, mintha letaglóztak volna. H át hogyne, egyedül 
azzal a halottal. Nem is tudom, hogyan kapta azt a sebet



ott a kapu alatt. Abban a nagy rumliban nem volt az em
bernek ideje ilyesmi után érdeklődni.

Dudás egészen beleizzadt az izgalmas mesébe. Meg
törölte homlokát, és újra töltött a barackpálinkából.

-  Én igazán edzett vagyok -  szólalt meg a doktor az ő 
vontatott hangján vérrel dolgozom, a szakmámhoz tar
tozik a halál, s azt hiszem, az idegeim se romlottak még 
el egészen. De egy halálesetet nem fogok soha elfelejteni. 
Az volt a legborzalmasabb, amit életemben láttam. Pedig 
igazán mindenféle esetem volt kinn a fronton, mint af
féle dögésznek.

Piriké egészen halkan játszotta most azt a nótát, hogy: 
Befútta az utat a h ó ... Csilingelve szálltak a hangok, 
ahogy a végét trillázva cifrázta, Búbosné pedig dúdolva 
kísérte. A doktor halkabbra fogta a hangját, és ültében 
előre hajolt.

-  Voronyezsnél álltunk. Az ellenségnek akkor nyoma 
se volt, mi, egészségügyiek egész napon át vertük a blat
tot, semmi dolgunk se volt. Hanem egy délelőtt gépfegy
verropogást hallunk. Szaladok ki, hogy micsoda az, hát 
századosunk ott áll szemben az iskola kapujában egészen 
a falhoz lapulva, és int nekem, hogy bújjak csak vissza. 
A másik utcára menázsiért sorakoztak a katonák, azokra 
nyitott valaki géppuskából tüzet. De, mondom, az ellen
ségnek még szagát se éreztük:

-  Partizánok voltak -  jegyezte meg a káplán.
-  Várj csak -  mondta az orvos - ,  partizánok, de ezzel 

még nincs befejezve a dolog. Fél óra hosszat tarto tt a lö
völdözés, egyetlen géppuska kattogott már a végén, és 
annak meg is találták hamarosan a fészkét. Egy lány ke
zelte. Tetten érték. Úgy rántották el a gépfegyver mellől. 
Odahúzták az iskolába a parancsnokságra. Fiatal lány 
volt, posztócsizma a lábán, szőrmesapka a fején, lehetett 
olyan húszéves. Vastag fekete fürtök lógtak ki a sapkája



alól. Az arca mosolygós volt és nyugodt. De a szemében 
én mindjárt észrevettem valamit. A százados kezdte val
latni, hogy hol vannak a társai, és erre a lány nevetve 
mondott valamit oroszul.

-  Mit mond?! -  kiáltott a százados a tolmácsra, mert 
keveset ő is értett oroszul, de nem akart hinni a fülének: 
-  Azt mondja, hogy a pópa megette a kecskét -  felelte a 
tolmács, egy ruszinszkói tanító. -  Ejnye, az anyád jóiste
nét -  ordított rá a százados, és csizmás lábával belerúgott 
a lányba. -  Kérdezd meg még egyszer! A tolmács meg
kérdezte. -  A pópa megette a kecskét! -  felelte a leány, 
bár most már nem mosolygott, hanem inkább riadt volt. 
És akármit kérdeztek tőle, mindenre ezt felelte: A pópa 
megette a kecskét.

-  A fene egye meg -  mondta Dudás, és ő is előre hajolt 
egészen közel a doktor arcához - ,  ez igazán érdekes.

-  Végül a százados is megunta a dolgot, azt mondta: 
vigyétek oda az istálló mögé, és eresszetek bele pár golyót. 
Hanem erre én előléptem. Mondom: százados úr, kérlek, 
ez a lány nem beszámítható. Orvos vagyok, kötelességem 
ezt megállapítani. H át aztán -  kérdi - ,  talán szállíttassam 
a Lipótmezőre? -  Azt nem mondtam, feleltem én, de a 
törvény értelmében elmebeteget nem szabad • kivégezni. 
És jelen esetben erről van szó. -  Hadnagy úr, vágja erre 
hivatalos pózba magát, vegye tudomásul, hogy a parancs
nok én vagyok, én vállalom a felelősséget. -  Gondoltam 
magamban, menj a pokolba. Hiszen ha még csak ez lett 
volna a törvény, az emberisség megsértésének egyetlen 
esete, de sajnos, nem az volt. Ezer és ezer hasonló eset 
történt. Nem is tudom, mi ütött belém, hogy én akkor így 
felléptem a törvény nevében. Ha visszagondolok rá, m a
gamnak is mosolyogni kell. Csak hát untam már a mókát, 
elegem volt, talán ezért szóltam.

-  Szóval a lányt pár perc múlva odakísérték az iskola



udvar falához. Tehetetlenségemben eszembe se jutott, 
hogy elmenjek. Ott maradtam, és bambán néztem a ki
végzést. Bekötötték a szemét. De ahogyan az az őrült 
lány ott állt a puskacsövek előtt, az rettenetes volt. Nem 
bátran és öntudatosan, ahogyan a fanatikus emberek 
szoktak, és nem kétségbeesve, összetörve, minden emberi 
viselkedésből kivetkőzve, hanem csak állt állati egyked
vűséggel, mosolyogva is talán, mert azt hitte, játszanak 
vele. Én nem tudom, mit érez egy őrült a halál előtt. S ez 
az éppen, ami olyan borzalmas volt nekem. Láttam már 
kifordult belekkel fiatal katonát rettenetes kínok között 
haldokolni, láttam a halálnak száz és száz különféle vál
faját, ha szabad magam így kifejezni, de ennél borzalma
sabbat nem láttam.

-  Csak azért, mert őrült volt? -  kérdezte a káplán. -  
Mert nem volt birtokában az elemi emberi öntudatnak?

. -  Talán azért. Bizonyosan.
-  Érdekes -  jegyezte meg tűnődve Dudás, a házigazda, 

és felállt, mert abban a pillanatban kinyílt az ajtó, és a 
sült húsok sós ízével tellett meg a levegő, miközben Du- 
dásné úgy kiáltotta, mint valami győzelmi jelszót:

-  Hölgyeim és uraim, kész a vacsora!
Az urak felálltak és az asztalhoz akartak lépni, de ak

kor észrevették Pirikét, amint a kandalló mellett áll, és 
arcát kezébe temetve sírdogál.

-  Mi történt veled? -  kérdezte Dudás, s az egész tár
saság érdeklődéssel és aggodalommal fogta körül.

-  Miért sír, Piriké? -  kérdezte a háziasszony is, és ke
zét a kislány szőke hajára tette. -  Mi bajod, bogaram?

-  A doktor egy háborús emlékét mesélte -  felelte a 
káplán. -  Nem vettük észre, hogy Piriké átjött.

-  Ugyan már, emiatt aztán ne sírjál! -  csitítgatta Du- 
dásné. -  Hiszen mesélni csak szabad.



-  Jaj, Zoli -  szólalt meg a doktorné, és szemrehányóan 
nézett az urára megint ízetlen voltál.

-  Semmi, semmi -  kiáltott a háziasszony, miközben 
Mari néni letette az asztal közepére a gömbölyű tálat, 
melynek paprikás levében, tejfelesen és tornyosán resz
ketett a töltött palacsinta, s aztán a másik hosszúkás tálat, 
melyen csillogva pihent zöld petrezselyemmel díszítve 
a nyúlgerinc formájú kocsonya - , nem történt semmi, 
foglaljunk helyet.

-  Hogy a mai fiatalságnak micsoda idegei vannak, 
hihetetlen! -  Ezt Dudás mondta, a házigazda és Piriké 
apja, s ezen a kislány mintha maga is mosolygott volna. 
Megtörölte kék szemét, és odalépett az asztalhoz.

-  A pópa megette a kecskét -  mondta Búbos, a köny
velő röhögve - ,  mi pedig megesszük a koca pecsenyéjét.

Ezen az urak mindannyian nevettek, s a hölgyek is 
nevettek, bár nem tudták, miért.

-  Rózsikám, szívem -  szólt Dudásné a doktornéhoz - ,  
nyújtsd a tányérodat, hadd adjak ebből az ászpikból. Úgy 
örülök, hogy olyan szépen esik a hó.

Mert odakint csakugyan sűrű pelyhekben esett a hó, 
a kályhában barátságosan duruzsolt a téli tűz, s a szobá
ban fűszeres felhők úsztak a disznótoros társaság felett.



HÁROM HALÁSZ  
MEG EGY MOLNÁR

Estefelé kicsit lehűlt a levegő, a Dunáról enyhe szél fúj- 
dogált, és hozta hátán a kis vonat sipító füttyét. A nap le
bukott az égen, csak a látóhatár peremén piroslott még 
belőle egy karéjnyi. A part mentén föléledtek a fűzfák, 
ezüstös levelekkel susogni kezdtek, a sittyóban már a bé
kák is belefogtak a brekegésbe, szóval este lett.

Fönn a sebesfoki csárdánál még mindig keményen ver
ték a tamburások a dalt, mivelhogy reggel óta mulatott 
Bakai Józsi, a vízimolnár. Följött reggel hatkor, kért egy 
fütyülő pálinkát, aztán ott maradt egész napon át. A ha
lászok éppen akkor kötötték ki a varsát, most meg már 
ideje volt bekeríteni. Hárman voltak a halászok. Kettő 
bajuszos, meglett ember, cseréppipából szítták a szűz
dohányt, meg egy fiatal, suhancforma legény. O is ott ült 
a két öreggel, csakhogy ő nem pipázott s nem volt rajta 
kék vászongatya, mint amazokon. Vékonydongájú, kék 
szemű, szőke hajú legényke volt, s most csak ült, és szót
lanul nézett a csárda felé.

-  E jó nóta -  szólalt meg az egyik öreg halász - ,  kato
nakoromba sokat danoltuk, csak most ű átformázta a sa
ját gusztusára.

Mert a hullámok egészen idáig hintáztatták a Bakai 
Józsi dalát, amit ő teli torokból énekelt, s a banda csak 
messziről kísérte cincogva, mert így parancsolta a vízi
molnár.



Amerre én járok, bámul a világ,
Veszek neked, sejhaj, nájlonharisnyát.
De azért te nem vagy dáma,
Beadlak a zádrugába.

-  Hogy a fene egye meg! -  röhögött a másik halász, 
és megcsóválta fejét. -  Ezt jó kitanáta.

-  Könnyű neki ilyesmin törni az eszit, mikor a garat 
éjjel-nappal jár, az apósa nem győzi bekötni a zsákok 
száját, ő meg mást se tesz, mint zsebeli a pénzt. Most vett 
egy motorbiciklit...

-  Pedig én emlékszek rá, mikor még cigarettája se vót. 
Odagyütt a kocsmába vasárnap délután, kínálkozott 
kuglit állítani. Hun dógozott, hun nem. Aztán eccerre 
fölvitte az isten a dógát. Mikor az a zombori zsidó meg
vette neki ezt a malmot. Mán hogy nem is neki vette, ha
nem saját magának, ű csak dógozott vele. De az ű nevin 
vót azér, oszt amikor azt a Klájnt is elvitték a többivel, 
aki neki a malmot vette, ű lett a tényleges gazda. Mán 
akkor avval dicsekedett, hogy mindenki az ű zsebibe van. 
Itt vót az a lapátfogú jedző, avval járt mulatni, vadászni, 
és akkor az kicsináta neki, hogy be se rukkolt.

-  Van mán olyan, akinek mindenbe szerencséje van -  
szólt a másik halász, és kivette szájából a pipát, a tenyeré
hez ütögette, hogy kihullott belőle a hamu. -  Szép, erős 
felesége van, de azér neki mindég köll két-három szerető. 
Most aszongyák a tanítóné után já r ...
. -  Mén ez mindenki után, akin egyszer megakadt a sze
me.

Mire abbahagyták a beszélgetést, a csárdában is elhall
gatott a zeneszó. Hirtelen olyan csend lett, hogy messziről 
is meghallották a potyka csapódását, amint felvetette 
magát a vízen.



A legény felállt, a parthoz ment, és onnan nézett a 
csárda felé.

-  Ladikba szállnak -  kiáltotta a két öregnek - , gyünnek 
lefelé.

-  Tán az asszonynak viszi a zenét, hogy mán ne sírjon 
annyit utána -  mondta az egyik halász eltűnődve, és te
nyerével ellenzőt formálva a szeme fölé, mintha még min
dig sütne a nap, a Dunára nézett. Csakugyan jö tt lefelé a 
ladik nem messze a parttól, farában a három cigány kuk
solt, s már pengett újra a hangszerük, míg Bakai Józsi 
elöl ült a révész mellett, és csapkodta össze a tenyerét; még 
most se bírt a jókedvével.

A két öregebbik halász erre felcihelődött, mintha igen 
sietős volna a dolguk, mintha nem is ültek volna eddig 
tétlenül, ne mondja ez a nagyszájú, hogy csak heverészni 
járnak ki a Dunára, s azért nem kerül hal a csárdásné 
bográcsába. Az egyik a merőhálót igazgatta, mintha 
meglazult volna a nyele egyszerre, a másik éket hegyezett 
egy tuskón. Nagyon elmerültek hirtelen a munkában.

Csak a legény maradt a parton, s nézte a vizet, a ladikot 
meg Bakai Józsit a három tamburással.

-  Na, mija, halászok! -  kiáltott feléjük Bakai Józsi. -  
Szöknek-e a halak? Mink már nagyon megéheztünk a 
mundéros csukára!

Hogy ő szólt-e a révésznek, vagy az magától fordította 
partnak a csónakot, azt később se tudták meg. De jö tt a 
ladik feléjük, hasította a vizet, és Bakai Józsi ki is ugrott 
a partra. Utána a három cigány, s amint szárazra értek, 
muzsikáltak tovább.

-  K uss! -  intett hátra a zenészeknek, és egy pillanatig 
rajtuk tartotta a tekintetét. -  Akkor dógozzatok, mikó 
parancsolom!

-  Csak gyere Józsi -  szólt hozzá az egyik halász moso
lyogva, mintha nagyon örült volna a látogatásnak - , itt



jó füves a part, de csuka, az nincsen. Bevisszük mink asz- 
tat, tudod jó.

-  Pedig gondótam, ha az ember jó  megfizeti, akad azér 
suba alatt.

A halászok erre csak nevetgéltek, hogy hát nem úgy van 
az, mint régen. De dolgoztak, szöszmötöltek tovább; 
egyik a tuskónál, másik a hálók körül.

Bakai Józsi szétvetett lábbal állt, vérmesen, pirosán, 
hatalmasan, szőrös mellén nyitva volt az inge. Akkor 
odafordult a legényhez, aki az egyik halász mögött állt 
egy fűzfa alatt, s egyre nézte a vizimolnárt.

-  Na gyerek, rágyújtó? -  s nyújtotta feléje a finom do
bozba csomagolt cigarettát, és várta, hogy az közelebb 
jöjjön.

-  Megvagyok a magam dohányán -  felelte amaz vissza, 
s erre az öregebb halász felkapta fejét a tuskótól, s először 
a legényre, aztán Bakai Józsira nézett. Sejtette már, hogy 
ezek között van valami.

-  Nem is kölök szájába való az ilyesmi -  vetette oda 
Bakai Józsi - , még elrontanád vele a gyomrodat.

-  Csak maga vigyázzon a jó egészségire, hajjal -  vá
laszolta a legény kihívóan, és a szeme közé nézett. Erre az 
öregebb halász kiegyenesedett a tuskó mellett, mintha 
egyszerre elég hegyes lett volna az az ék. A cigányok le
sunyták a fejüket, a révész elengedte a ladik láncát, Bakai 
Józsi pedig nyugodt mozdulattal zsebre vágta a cigarettát, 
és megindult a legény felé.

-  Ejnye, az anyád, -  sziszegte a foga között, de nem na
gyon haragosan, inkább fölényesen. -  Azt akarod, hogy a 
nyakadra hágjak?

Vékony, nyurga, semmi legényke volt, ha a vízimolnár 
megszorítja, összetörik a csontja, de most azért nem moz
dult, nem menekült, hanem amikor Bakai Józsi a közelébe



ért, fölemelte a jobb kezét, és úgy ugrott feléje. Bicskát 
szorongatott a kezében.

Az öreg halász az utolsó pillanatban kapta el a karját.
-  Elment az eszed? Mingyár pofon csaplak!
De a legény mereven állt tovább, a bicska ott volt már 

az öreg halász kezében, mégis farkasszemet nézett a vízi
molnárral. S az egyszerre mintha megijedt volna.

Egy ideig tanácstalanul nézett, aztán nevetést erőltetett 
magára.

-  Mér nem szótá mingyár, hogy ilyen csípős vagy. Ak- 
kó belefőzettelek vóna a levesembe. No -  fordult a többi
ekhez - , így fogadjátok a vendéget? Majd ezt is megjegy
zem magamnak. Gyerünk tovább innen.

Azzal belépett a ladikba, a tamburások utána, a révész 
meg bedobta csörögve a láncot, felkapta az evezőt, és meg
taszította a partot.

-  Amerre én járok, bámul a világ... -  dalolta újra Ba
kai Józsi, miközben tovább siklott a ladik, mintha mi sem 
történt volna, és a zenészek pattogva kísérték.

Hanem amikor a Duna közepére értek, felállt a csó
nakban, szája elé tölcsért formált, és úgy kiáltott a part 
felé:

-  Hé, gyerek! Tudd meg: azé az eper, aki leszedi!
-  Mi bajod vele? -  kérdezte az egyik halász a legény

től, amikor már messze já rt a ladik a vízimolnárral. -  
Lány miatt.

A legény bólintott.
-  De nagy marha vagy -  mondta a másik, de nem 

gorombán, nem sértő szándékkal, hanem inkább barát
ságos, jóságos hangon. -  Ilyennel akarsz kikezdeni? 
Börtönbe akarsz menni m iatta? Le se köpd az olyan lányt, 
aki ilyen vaddisznóval szíveskedik.

-  Aztán ne gondód -  tette hozzá a másik - ,  hogy ez so
káig ugrál. Eccer csak elkapják a nyakát. Márna mán nem



olyan a világ, hogy valakit ennyire fölvessen a jólét és 
kutyába vegye a másik embert, aki töri magát. Majd 
eccer csak hallod, hogy elvitték, pár esztendőre. Mer van 
az ilyennek más bűne is, nagyobb bűne, mint az, hogy 
lányok után jár. És kitudódik minden, ne félj! Még arra 
is rágyühetnek, hogy nem is az övé a malom.

A szellő még hűvösebben fújdogált, a füzes zizegett, s 
az égre feljöttek a sápadt csillagok.

-  Hanem most mán dologra -  szólt kis idő múlva az 
öregebb halász, és erre a legény a lombok alól kihúzta az 
öblös halászcsónakot, bedobták a hálókat, és mentek a 
vízre halért.



LESZÁMOLÁS

Mikor már elfújták a lámpát a Fejbeveri csárdában, s a 
cimbalmos, cilinderét búsan a feje alá téve, elszunyókált 
a kecskelábú lócán, akkor jö tt fel a nap piros derengéssel 
Matuska nadrágszabó elméje peremén, mint amikor 
egyetlen füttyszóra meghasad a titok, és kibuggyan belőle 
az élet.

Azt mondta neki egy mély női hang:
-  Menjen már a frászba, magáért nem rontom a sze

mem evvel a rossz világítással. Ott van a Rapos Jula a 
faluszélen, meséljen annak.

És kilökték az éjszakába. A csárdásné két meztelen 
karja kinyúlt, mind a kardos angyalé, és egyetlen mozdulat
tal behúzta a kétszárnyas ajtót. És Kukucs cigány még 
kornyikált egy darabig, hogy ez csak hallgatná hajnalig a 
nótát, de egy büdös vasat nem tud előcsalni az ember 
a zsebéből. Hanem ezt M atuska már nem hallotta. Az ő 
füle különben se figyelt most a szemrehányó szóra.

-  Én még a Kárász nagyságos úrnak muzsikáltam -  
gajdolta saját magának az altatódalt a cigány - , ott kellett 
fölállítani a cimbalmot a filagóriában, és amíg a nagysá
gos úr a zsalugáteres szobában aludt, én folytonosan já t
szottam neki: Csendesen, csak csendesen... Rosseb egye 
le a haja csimbókját ennek a tetves szabónak, hogy ez itt 
hegyezi potyára a fülit, amíg én muzsikálok. Jájáj, mi
csoda egy világ! Énnekem lagos cipőm volt és pepita 
nadrágom, tudja mindenki eztet...

-  Hallottam ezerszer -  mondta a szép csárdásné, és 
összefonta két erős, meztelen karját a mellén, és eleresz



tett egy ábrándos sóhajt ama távoli filagória felé, s utána 
kicsit megborzongott a kísértő messzeségtől, arca haragos
ra vált, és egyszerre méla undorral fejezte be szavait: -  
Fogd be már a pofád!

Kukucs mintha csak erre a jótékony kinyilatkoztatásra 
várt volna, még nyújtózott egyet, és ásított hozzá nagyot, 
aztán csendesen elhelyezte a cilindert, maga alá húzta lá
bait a pádon, kicsit szűkölt, mint a kutya a téli éjszaka 
küszöbén, s mikor a csárdásné eloltotta a lámpát, már 
hortyogott.

Ki látta volna M atuskát a holdsütésben, az eperfák 
lombjai alatt? Ki ment volna utána a csellengő árnyak 
közé?

A plébános úr hátul volt a szakácsnénál, senki se vár
hatta tőle, hogy isten nevében még éjnek idején is nyájával 
s az elbitangolt báránnyal törődjön. A hivatalos emberek 
selyempaplanok alatt álmodtak maguknak virágos re
ményeket és hosszú hatalmat, az éjjeliőr kántáló kiáltásá
val és lándzsás botjával még a múlt században észrevétle
nül kiment a divatból, mint a krinolin, csak három pufók 
rendőr huszonegyezett fáradhatatlanul egy subaszagú 
szoba sikált asztalán.

Matuska oly magányosan állt az éjszakában, mint a 
lelkiismeret.

Jelenése még nem kezdődött meg. Egyelőre egészen 
hülyén viselkedett, átölelt egy lámpaoszlopot, s miután 
kicsit tántorogva elvégezte a részegek szokásos kocsma
előtti, csobogó szertartását, rózsás kedvében dalolni kez
dett: Horthy Miklós katonája vagyok... Aztán el
engedte az oszlopot, s mivel már derengeni kezdett fe
jében az értelem, s tudatára ébredt a ténynek, hogy hol él, 
legényesen elkurjantotta m agát: -  Nem félek az Oznától!

Persze, félt még egy kicsit. Pedig a kutyák sem ugatták 
meg a pusztába kiáltott szavakat, méla pofájukat a hasuk



alá dugva ugyancsak aludtak, s a rendőrök éppen akkor 
gusztálták a frissen osztott lapot.

De akkor halkan már mögéje állt a kardos angyal, miu
tán a szép csárdásnénak reggelig nem volt szüksége rá, 
s ettől a nadrágszabó gerince kiegyenesedett, mámora 
eloszlott, mint a füst, s tisztán látta a tornyot megadás
sal gubbasztani a kastély fölött, és tisztán hallotta a fias- 
tyúk kotkodácsolását az égen. Hanem a kastélyig elmenni 
nem volt kedve, s az ég még messzebb volt.

Ellenben itt állt erkélyesen, csipkés függönyökkel és hal
ványsárga holdsugárral körülfolyva a dölyfös Nyeregffy 
emeletes háza, akinek ötven lánc földje volt egykoron, s 
hozzá egy malom és egy gyárnak nevezett szikvíztöltő- 
gép, s az egészből most nem maradt más, mint egy ta
karos tanya a falu alatt, egy pálinkafőző kazán, az emlí
tett szódagyár és hamu alatt izzó gyűlölet a suttogóra 
fogott baráti beszélgetésekben.

-  Ismerlek, szép maszk -  mondta fölényesen mosolyog
va Matuska - ,  emlékszem, hogy kiálltál a ház elé pipázni, 
amíg az alispán úr a feleségedet ölelte, s kocsisnak nevelted 
a fiadat, mert egy sommáslány szülte törvényen kívül a 
pajta mélyén, és sírva tűnt el szégyenével a szemed elől...

Erre nesztelenül kinyílt az erkély ajtaja -  legalább M a
tuska így látta - , és megjelent a lombok alatt lengema
gyarban Nyeregffy úr, s a nadrágszabó még hetyke hang
ját is hallani vélte, amint így szólt:

-  Mit akar, maga kolduskirály? Ment volna el maga is 
inkább biatorbágyi rémnek, mint hogy a tisztességes pol
gárok éjjeli nyugalmát háborgassa, nézze meg az ember!

-  Csönd legyen -  szólt rá a nadrágszabó, mert ez még 
az ő órája volt - , nincs énnekem semmi közöm a vonat- 
robbantóhoz, érti? engem Jovic Nebojsa keresztelt, a to
polyai szolgabíró, amíg maga a holdakat vásárolta, és 
fújta a trombitát ennek az úrnak.



A csillagok elsápadtak szégyenükben, és egy felhő mögé 
bújtak, és Nyeregffy úr hátrált egy lépést az erkélyen, az
tán megint előbbre hajolt, és sírósra fogta egyszerre a 
hangját:

-  Testvér, mért bántsuk egymást? Ahelyett, hogy össze
fognánk, belegázolunk egymás becsületébe. És széthullunk 
közben, mint az oldott kéve...

A nadrágszabó mosolygott, bajszát egy lehajló szeder
levél cirógatta, s ott állt mögötte a kardos angyal, nyu
godtan kivárhatta a fejleményeket.

És csakugyan: Nyeregffy úr kezében egy fényes hasú 
üvegen csillant meg a holdfény, s erre a nadrágszabó gégé
je megmozdult egy kicsit, de csakhamar legyőzte szom
júságát, hiszen volt benne éppen elég szesz már. S mikor 
a felriasztott szikvízgyáros már kétszer ivott az ő egész
ségére és a testvériségre, amit állítólag oly nagyra becsült, 
ő csendes megvetéssel köpött ki az út porába.

-  Három a magyaré! -  mondta Nyeregffy úr, és újból 
tölteni készült.

-  Micsoda?! -  horkant fel Matuska. -  Hát hol volt 
maga, amikor a huszonötöket osztogatták? Hűsölt az 
árnyékban, büdös csirkefogó! És utána mindjárt féltég
lával verte a mellét, hogy micsoda hős volt, és mennyit 
szenvedett. Ezt nem is bánnám, elmúlt, fátyolt a múltra! 
De hogy most is dörgölődzik, és közben leszedi a tejfölt, 
azt már igazán sokallom. Ide hallgasson, köpönyegfor
gató vén bitang: én most kegyesen megajándékozom 
magát a bűnbánattal. Menjen ki a határba, bújjon be egy 
csőszházba, egyen hetenként háromszor kenyeret, ha van, 
hajtsa el a seregélyeket mások szőlőjéről, és így éljen 
szegényen, amíg az isten megengedi. Különben baj lesz, 
fölváltva jön el magáért a guta meg a rák, s akkor hiába 
könyörög, nem eresztik el egyhamar erről a világról.

A szikvízgyáros összecsuklott, mint a csantavéri kis-



bicska használata után, de Matuska ügyet se vetett rá, 
tovább ballagott az éjszakában, mert sok dolga volt még.

Megállt a papiak kerítése mellett, és a kihajló dáliák és 
floxok között kiáltott be a plébános udvarára olyan sze
mérmetlenül, mint amikor a vodár kéri a kannákat fé
nyes délben.

-  Jól van na, jövök már! -  felelt vissza az atya, és ő is 
hálóingben volt, amin nem szabad csodálkozni, hiszen 
az ágyból ugrasztottá ki a nadrágszabó, miközben han
gosan röhögött, hogy ezek most mind hiányos öltözékben 
kénytelenek megjelenni a színe előtt. -  Mit akarsz velem? 
Jól van, vétkeztem, de az Ú r kegyelme végtelen, majd 
csak megbocsátja a bűneimet.

-  Az nekem nem elég, főtisztelendő uram. Legyen szí
ves magára vállalni egy kis földi szenvedést, akkor majd 
megint kalapot emelnek a hívők az utcán, ha látják.

-  És mi legyen az? -  kérdezte a szent ember nyugalmat 
tettetve, de bikahangja kicsit már reszketett.

-  Menjen a fürdőző hölgyek közé vasárnap délután, 
vegye szemügyre a nevető lányokat, amint a homokban 
labdáznak, aztán kocogjon szépen haza, és úgy fogja érez
ni magát, mint a társtalan kutya.

-  Irgalom, jó ember! -  könyörgött a tisztelendő atya. 
-  Hiszen éppen emiatt szenvedtem amúgy is egész életem
ben, s csak a szakácsnő vigasztalt meg esténként egy ki
csit.

Ujjait egymásba kulcsolta, mintha imádkoznék, de a 
virágok összecsukódtak előtte, mint egy hűvös fal, s a nad
rágszabó rá se hederített. Tovább kellett mennie, nem ért 
rá alkudozni.

A nagyfőnök lakása elé ért, amely ugyancsak erkélyes 
volt, és csipkés firhangok lógtak az ablakain, de az udvar 
végéből nem virágillat szállt a szigorú nadrágszabó felé, 
hanem az újonnan épült garázsból lehelte magából a ben



zinbűzt az alvó gépkocsi. És csodák csodája, a nagyfőnök 
engedékenyebb volt, mint a plébános és a kétszínű Nyereg- 
ffy úr. Az első dorgáló szóra így felelt:

-  Én bármikor készen állok egy egészséges önkritikára. 
Rendben van, majd ezentúl gyalog járok, hajtsák csak a 
doktorok és a szegény kisiparosok a kocsikat. E forradal
mi lemondásomat már többször ünnepélyesen megismé
teltem.

Az igazságosztó nadrágszabó ezúttal eltekintett a bünte
téstől. Nemcsak azért, mert ő is óvatos duhaj volt, s nem 
akart feleslegesen ujjat húzni a nagyfőnökkel, de kényte
len volt belátni, hogy e derék emberek élete amúgy is csu
pa megpróbáltatás. Eljárásához a kardos angyal is szótla
nul hozzájárult, és a nyájas olvasó is bizonyára megértés
sel veszi tudomásul, hogy Matuska elégedetten távozott az 
árnyas fák alatt.

És sietnie kellett, hogy elvégezze mindennapi feladatát, 
mielőtt a kanász harsány kürtszóval köszöntené a reggelt 
a falu főterén. Sok volt még a leszámolnivalója, sok bün
tetést kellett még kiszabnia a parasztokra, akik nem győz
tek siránkozni, hogy nagy az adó, s közben megpenészed- 
tek szalmazsákjukban az ezresek; a suszterekre, akik ve
sevelőt reggeliztek, vörös bort ittak hozzá a csecses kor
sóból, és finom szattyánnak hazudták az olcsó disznó
bőrt; a mészárosokra, akik több csontot mértek, mint 
húst, és ájtatos képpel álltak a levágott bárányok között; 
a számító özvegyekre, akikkel a szerelemre szomjas fér
fiak végigjátszhatták az előjáték minden figuráját, de akik 
az utolsó pillanatban becsületükre hivatkozva megma
kacsolták magukat, és szívtelenül hagyták elmenni a fel- 
ajzott gavallért; a bélyegnyaló hivatalnokokra, akik kály- 
hacsőnadrágban jártak, de titokban földet vettek a másik 
járásban, és ezt nem tudta meg soha senki sem.

A cimbalmos cigány másodszor igazította meg a feje



alatt a cilindert, a szép csárdásné kigombolt hálóréklijén 
sóvár pofával legeltette szemét a beömlő holdsugár, s ak
kor valaki csendesen utánaszólt a nadrágszabónak: 
-  Mester úr, nálam meg se állt?

Egy hóttszegény ember volt, se lova, se tehene, se háza, 
se mezeje nem volt, csak a bajusz volt az övé az orra alatt 
meg a hat gyerek egymásba bújva a kemence mögött. 
Olyan szegény volt ez az ember, hogy még az eperfa lomb
ja  is gőgösen elfordult tőle, és inkább az utcára legyezgette 
a szellőt a fülledt melegben, s a szegénységtől még a fe
lesége se szerethette önfeledten és igazán.

A nadrágszabó átnyúlt az alacsony kerítésen, leparolá- 
zott szépen az emberrel, isten-isten, s közben elszorult a 
szíve a fájdalomtól -  ó, milyen nehéz igazságot osztani 
ezen a világon! - ,  és sírva fakadt, mint egy taknyos gye
rek. Az angyalnak kellett felemelnie bokáig érő inge sze
gélyét, és letörölni szeméről a könnyeket.

-  Magának, persze, jutalom járna, de erre énnekem 
nincs meghatalmazásom. Büntetni könnyebb, mint jutal
mazni, és én most nem is tudom, hogy szabad-e büntetni, 
ha jutalmazni nem lehet.

És törte a fejét, mit is adhatna ennek a javíthatatlan 
szegény embernek mégis, amit odatehetne a hat gyerek 
elé, hogy megenyhüljön egy kicsit a szikkadt asszony, s ne 
legyen már olyan szívszorítóan szomorú az élet körülöt
tü k ... Odafordult volna az angyalhoz, hogy súgjon néki 
valamit, de az szégyenlősen lehajtotta a fejét, visszasietett 
volna a nagyfőnökhöz, hogy szót emeljen a szegény ember 
érdekében, fölkeltette volna akár a cigányt is a kecskelá
bú lócán, hogy adna tanácsot néki a srófos eszével, mitévő 
legyen... De egyszerre oly reménytelennek tűnt minden 
előtte, az éjszakai ég is felszakadozott már, mint a titok, 
és kibuggyant belőle a hajnal tejfehér világossága.

-  Nézze -  mondta néki végül bánatosan - , én is sze



gény vagyok, s tele van a házam gyerekekkel, sőt m ár 
unokákkal is, a varrnivaló meg kevés, mert a mai világ
ban már a nadrág se kopik úgy, mint régen. De mikor már 
úgy érzem, nem bírom tovább, akkor elmegyek világgá. 
Nem nagyon messzire, csak ameddig a rossz lábam el
visz engem. És közben megállók Szerbobránnál, ott, ahol 
a Kisvíz hatalmas öblöt mosott magának, hogy egészen 
elvész benne a ladikos ember, és elnézem a napot, hogyan 
bukik le pirosán a nádasok mögött, míg a halászok fel
akasztják a kondért a vacsorával. És megállók kicsit Mo- 
rovicán, és ott a dombhajlatokba bújt szőlők között hall
gatom, milyen szépen ciripel a tücsök, mintha még most is 
Angyal Bandi járna a perzekúrtorok előtt, s így kellene 
figyelmeztetni a veszélyekre... És úgy érzem akkor, hogy 
az enyém ez az egész szép világ... H át lássa, ennek a felét 
odaadom magának.

-  Köszönöm alássan -  mondta a szegény ember 
de eztet én már birtokba vettem régen. Mikor elmentem 
azelőtt a Makmerokhoz, a Fernbakokhoz, a Szemzőkhöz 
napszámba, alig volt más az én lapos tarisznyámban, csak 
az, amit két szememmel föl tudtam fogni. Hanem egy 
nadrág köllene inkább, ha lehet, mert már legény lett a 
legnagyobb fiam, aztán vasárnap este elmenne ő is a kocs
mába a többivel.

-  Nadrág -• mosolygott csüggedten Matuska, hogy 
ilyen kevés kell a szegénynek - , jól van, hozza el, majd 
megvarrom.

Még hallotta a szegény ember hálálkodását, még intett 
a tekintetével Rapos Julának, aki ott könyökölt az ab
lakban kivágott ingben, és mögötte égett a lámpa, piros 
fénye hosszú pásztákban nyújtózott ki a fák alá. -  Majd 
hozzád is eljövök egyszer, Jula -  mondta magában meg
enyhülve - , nem felejtem én el a te jó  szívedet, hogy jött- 
ment vándorlegénynek, tapasztalatlan gyerkőcnek és



megfáradt öregembernek egyként kijár nálad a simoga- 
tásból, ha van egy rongyos bankója az illetőnek, amit 
bedughatsz tőle a harisnyádba. Megszólnak, leköpnek, 
az asszonyok villámló tekintettel kerülik el a házadat, 
szóval rajtad van a bélyeg, mint minden szegényen, én, én 
azért szeretlek téged. Majd eljövök egyszer, amig fog raj
tam a simogatás, amíg vissza tudlak ölelni tisztességesen, 
de mostan sietnem kell.

És csakugyan iparkodnia kellett, mert világos volt már, 
és felharsant a kanász kürtje a faluháza előtt. A tehenek 
már gyülekeztek a legelőre, a piros templomtoronyban 
megszólalt a harang, és a Fej beveri csárdának nyitott 
ablakán kihallatszott a cigány cimbalmozása. Egy új nó
tát gyakorolt magának, mert nem akart elmaradni ő se a 
száguldó idő mellett:

A horgosi határba
Béres ült a határban, kisangyalom.

-  Jáj, a devla essen beléd! -  kapta fel a fejét Kukucs a 
reszkető húrok fölött, még a cilindere is ijedten billegett, 
úgy fel volt háborodva. -  H át már megint itt vagy? Pusz
tulj a szemem elől!

A nadrágszabó tehetetlenül és lesújtva állt, mint a meg
vert állat.

A kardos angyal besietett a szép csárdásné szobájába, 
hogy kéznél legyen, ha kell, s idejében érkezett, akkor éb
redt a menyecske, és erős karját a mellére szorította szo
kása szerint, úgy fordult ásítozva a napfényes ablak felé, 
s oly szép volt, mint egy frissen sült piros fonott kalács.

De Matuska ebből semmit se látott. Csak egy kis ku
pica pálinkára vágyott rettenetesen. Éppen alkudozni 
készült Kukuccsal, hogy majd varr neki egy szép pepita 
nadrágot, de most az egyszer szánja meg, és csenjen el egy



korty italt a söntésből. Hanem akkor egy kellemetlen, ér
des hang szólalt meg a háta mögött:

-  Itt vagy, vén korhely, na most majd számolunk!
Hátra se fordulhatott szegény a felesége hangjára, máris

ott kopogott árva fején a seprőnyél, és zúdult rá kénköves 
átokként minden harag, ami ilyenkor összegyűlhet egy 
asszonyban.

-  Egész éjjel bitangolni, gazember? Majd adok én ne
ked! Nincs egy szem zsírom odahaza, üres a ház, és te 
cigányokkal húzatod magadnak a nótát reggelig? Nesze, 
nesze! -  S ütötte, verte, ahol érte.

S felugrott a cimbalom mellől, és kiszaladt az utcára 
Kukucs is, hogy szidja és gyalázza, és hegyes cipőjével, 
amit még talán Kárász nagyságos úrtól örökölt, fenéken 
billentse a nadrágszabót, szegényt.

-  Jaj, ha még fizetne ez az utolsó -  ágált dühösen a 
cimbalmos-, de nem ad az egy lyukas grandot se. Mindent 
leereszt a torkán. Pedig én Abbáziában muzsikáltam, én- 
velem egyszer a gróf Festetich Tasziló pertut ivott, és meg 
kellett csókolni a pofáját, tudja mindenki eztet...

A nadrágszabó már az út porában térdelt, és úgy ese
dezett irgalomért, de csak záporoztak testén és fején egyre 
az ütlegek. Akkor jelent meg a nagy leszámolásnál az ab
lakban a szép csárdásné, s miközben erős karjait átfonta 
telt keblén, szigorúan szólt rá a nadrágszabó feleségére:

-  Vigye haza az urát, ha éppen verni akarja, de ne 
csináljon cirkuszt a házam előtt.

És amíg ezt mondta, kinyújtotta karját, s ott állt mö
götte a kardos angyal -  és a falu felé mutatott, ahol a kas
tély állt horpadt tornyával négy jegenye között, és csipkés 
függönyeivel Nyeregffy háza.

Az asszony letette lába mellé a seprűt, a nadrágszabó 
lecsapkodta magáról a pórt, és megindult csendesen 
hazafelé.



Kukucs gyorsan visszaült a helyére, megigazította 
fején a cilindert, és máris incselkedve csilingeltek a hangok 
a keze alatt: A horgosi határban, sejhaj...

Mert magasan állt a nap az égen, a faluban elkezdődött 
az élet, és semmi köze se volt az éjszakához.



A TE NG ER KIR ÁLY

Ha visszagondolok rá, olyan, mintha meg se történt volna 
igazán, mintha csak olvastam volna valamikor régen, 
gyermekkoromban még, amikor az ember nem tudja kü
lönválasztani az álmot a valóságtól, s a mesét az élettől. 
Mert kisfiú voltam, még amikor ez a történet velem meg
esett, de azóta se tudtam elfelejteni. Majd megpróbálom 
elmondani most.

Egy nagy, két utcára szóló földszintes házban laktunk 
az udvar mélyén, ahol két roskadt tetejű épület sarkosan 
összefutott, s ahova csak a délutáni órákban sütött egy kis 
napsugár. Sok volt a gyerek a házban, s játék idején 
olyan zajt csaptak, hogy valamelyik anyának mindunta
lan ki kellett állnia csípőre tett kézzel az ajtajába, s onnan 
kiáltani fenyegetőzve, hogy csend legyen már. S ha pár 
pillanatra el is ült a lárma, kis idő múlva úgy zúgott újra, 
mint a földindulás. Anyám engem ritkán engedett ki já t
szani, mert hol szakadt ruhában, hol betört, vérző orral 
tértem haza sírva. S ha mégis kiszöktem, mert szerettem 
volna együtt lenni a gyerekekkel, máris körülfogtak.

-  Na te kényes! -  mondták megvetéssel, és arcom előtt 
elhúzták mocskos Öklüket. -  Te azt se tudod, hol lakik 
a tengerkirály.

Hát csakugyan nem tudtam. Sohasem hallottam én 
eddig a tengerkirályról. De azért nem hagytam magamat, 
s váltig erősítettem, hogy bizony tudom én, csak nem 
mondom meg. Rúghattak, pofozhattak aztán, hősiesen 
hallgattam, ami ha meggondolom, nem is volt nehéz, 
hiszen még ma se tudnám elárulni a tengerkirály szék



helyét. Hát mondom, ilyen gyerekek voltak azok a mi 
udvarunkon.

Mikor azon a délutánon, amelyről szólni akarok, anyám 
elment a városba, lelkemre kötötte, hogy ki ne mozduljak 
a lakásból. Itt a konyha, itt a műhely, a szoba is elég nagy, 
játsszak magamban.

Meg is voltam egy ideig a műhely sarkában. Ott állt a 
padlón egy nagy halom kenderkóc, amit apám még előző 
napon kártolt, abból labdát kötöttem, apró emberfigurá
kat formáltam, a szemük helyére betűztem a kék fejű 
kartácsszögeket, lószőrből bajuszt varrtam nekik, s így 
múlt lassan a délután. De aztán mégis unottan vágtam 
oda mindent. A görbe tűt visszadugtam a készülő matrac 
párnás szélébe, s elmentem a konyhaajtóhoz, onnan néz
tem ki sóvárogva az udvarra, hogyan játszanak a gyerekek.

Félkörben álltak a nagy eperfa alatt, onnan kiáltottak 
egymásnak valamit, s minden kiáltásra egyikük kilépett 
a körből, vagy tíz lépést előre jött, és úgy állt háttal a tár
saságnak, amíg a következő fel nem váltotta. Nem tudom, 
miféle játék volt. Talán a tengerkirály katonáit játszották.

S ahogy így vágyakozva néztem a játékot és a gyereke
ket, az utcáról sietős léptekkel bejött egy ember. Meleg 
volt, mégis bő malaclopót viselt. Olyan harang szabású, 
sötétzöld köpenyt, amilyenben a vadászok járnak, s széles 
karimájú fekete kalapot. Középtermetű, sovány arcú 
ember volt, apám korában, úgy harmincegynéhány éves.

Megállt a gyerekeknél, valamit kérdezett tőlük, mire 
azok valamennyien a lakásunk felé mutattak. S az ember 
aztán egyenesen felénk tartott.

A konyhaajtót még azután elreteszeltem, hogy anyám 
elment. De most, amikor az ismeretlen ember a küszöbhöz 
ért, mindjárt elhúztam a reteszt.

-  Nincs itthon senki! -  mondtam, miután illedelmesen 
köszöntem. -  Apám csak estefelé jön haza, még reggel el



ment, mivel ma házban dolgozik, édesanyámnak meg a 
városban van dolga.

-  Nem baj, kisfiam -  felelte az idegen - , te csak játsszál 
tovább, nekem be kell fejeznem ezt a matracot.

Gyors mozdulattal ledobta magáról a malaclopót meg 
a kiskabátját, s az egészet a széles karimájú kalapjával 
együtt a kóchalom alá dugta. Akkor felkötötte apám kö
tényét, zsebéből előhúzott egy szemüveget, azt feltette, s 
nekiállt rögtön zöcskölni az afrikot, a kócot a matracba, 
ahol szögezni kellett, ott szögezett, ahol varrni, ott olyan 
szapora kézzel szurkálta a nagy görbe tűt, akárcsak az én 
édesapám. Még az apró szögeket is úgy tartotta a szájá
ban s szedegette elő a fogai közül bal kezének hüvelyk- 
és mutatóujjával, ahogy fogyadoztak a kalapácsütések 
alatt, pontosan úgy, mint az én apám.

S amint így dolgozott, én egy pillantásra kinéztem az 
udvaron játszó gyerekekre, hát azok megint a mi ajtónk 
felé mutogatnak. Két úrféle ember állt előttük a körben, 
keménykalap volt a fejükön, fekete ruhát viseltek, kezük
ben görbebot. Jöttek is mindjárt.

Az idegen erre széles mozdulatokkal paskolta a matrac 
szélét, ahogy csak igazi kárpitosok tudják végezni a mun
kájukat, s miközben a szőrhúzó tűvel igyekezett egyenes
be hozni a szálakat, még vidáman fütyörészett is. Én csak 
néztem szótlanul és dermedt csodálkozással.

Akkor benyitott a két fekete ruhás.
-  Jó napot! -  mondták, és egy pillanatig hallgattak, 

vizslató szemmel néztek körül a műhelyben.
-  Mi tetszik? -  kérdezte az idegen és szemüvege fölött 

átnézett rájuk.
-  Keresünk valakit -  mondta az egyik. -  Zöld malac

lopó volt rajta, széles karimájú fekete kalap. Mondják 
a gyerekek, hogy idejött az imént.

-  Igen -  felelte az idegen - , vándor kárpitoslegény



volt, munkát keresett. De énnekem nem kell segítség, 
uraim. Ezt a kis munkát, ami van, magam is elvégzem. 
Ha meg éppen nagyon összegyűlik a dolog, a feleségem is 
segít.

-  Hát aztán hova lett? -  kérdezték egyszerre.
-  Kicsoda?
-  Az a vándor.
-  Elment, uraim. Talán a Léderer majd felveszi. Ott 

mindig kell segéd. Az a fővárosba szállítja a munkát, meg 
a legjobb házaknak dolgozik.

A két fekete ruhás újra körülhordta tekintetét a mű
helyben, aztán hitetlenül néztek az idegenre. Egyikük 
előre lépett, és gyanakodva kérdezte:

-  Hogy lehet az, hogy nem láttuk kijönni a házból?
-  Talán arra ment a kisutcai kapun át -  szólaltam meg 

én. -  Ha nem iskolába megyek, én is arra szoktam járni.
Hangom vidáman csengett, még most is itt van a fülem

ben, hogy mondtam, s fel is álltam odaléptem az ajtóhoz, 
és úgy m utattam a másik kijáratot.

A két úriember köszönt, aztán elmentek.
Amikor kiléptek az ajtón, az idegen felém hunyorított 

mosolyos arcával, de egy szót se szólt. Szögezte, varrta, 
zöcskölte tovább a matracot. Felbátorodtam, hiszen ez 
úgy tesz, mintha ő lenne itt a mester, ő lenne az én apám. 
S mintha játék lenne az egész, különb, mint a tengerki
rály játéka, elővettem újra a kék szögesdobozt, a kócot, 
görbe tűt, és halkan dalolgatva játszani kezdtem. Eszem
be se ju to tt félni ettől az idegentől.

M ár rég letűnt a nyári nap az égen, s szürkülni kezdett, 
mire a matrac teljesen elkészült az idegen keze alatt. Ott 
feszült rajta a nagyvirágos rózsaszín huzat négyszögben 
levarrva a fehér gyapjúpomponokkal, csak le kellett venni 
a srágniról és hazaküldeni. S akkor megjött apám és 
anyám.



-  Hát te, Kálmán -  kérdezte csodálkozva apám 
hogy kerülsz hozzánk?

-  Ne is kérdezd -  felelte az idegen inkább azt mondd 
meg, hogy lehet, hogy még itt vagyok?

Édesapám értetlenül nézett rá, mire az idegen így foly
tatta :

-  Az előbb majdnem lekapott itt két zsaru. Úgy látszik, 
az egész városban követtek, úgyhogy el se mertem menni 
azokhoz az elvtársakhoz, ahol dolgom volt. Gondoltam, 
legjobb lesz, ha idejövök. Nem tehettem mást. De ezek a 
nyomomban voltak, pár perc múlva beállítottak ide. 
Szerencsére nem kértek sem igazolványt, se semmit. Úgy 
látszik, téged nem ismer a rendőrség. Nekiláttam dolgoz
ni, mintha én lennék a mester. Még a kisfiad is úgy tett, 
mintha én volnék az apja.

Az egészből semmit sem értettem. Abbahagytam a já 
tékot, minden szavukra figyeltem, amíg ott ültek egymás
sal szemben, és hol jókedvűen, hol elkomorult arccal be
szélgettek, amíg anyám kinn a konyhában főzte a va
csorát. Hogy veszély fenyegeti, azt határozottan éreztem, 
amikor az a két feketeruhás belépett, de oly tüneményes, 
oly mesébe illő hangulatot varázsolt maga köré ez az 
idegen, hogy nem értem rá félni. Most félni kezdtem tőle.

Kimentem a konyhába, és megkérdeztem anyámtól:
-  Kicsoda ez a bácsi?
-  Ez a Janó Kálmán, apa barátja. Együtt dolgoztak 

valamikor.
-  És miért akarta elvinni az a két ember?
-  Ó, kisfiam, miket beszélsz! Dehogy akarták elvinni.
-  De igen, én tudom -  feleltem makacsul.
-  Ejnye, ejnye, hát te megint képzelődsz.
Ezt gyakran mondta nekem gyerekkoromban az én 

édesanyám: ejnye, te megint képzelődsz. Mert volt úgy, 
hogy néha olyasmit állítottam, ami nem volt igaz, ami nem



történt meg velem, amit csak ébren álmodtam talán, még
is úgy hittem benne, mintha élő valóság lett volna.

Most azonban tudtam, hogy igazat mondok.
-  Itt volt két ember, bot volt a kezükben. Azt kérdez

ték, hova lett az a nagy kalapú, zöld malaclopóban. És 
az ő volt. Ott van még most is a ruhája, a kalapja a kóc 
alatt a műhelyben. Ő úgy tett, mintha ő lenne az én apám, 
és megcsinálta a matracot, és azt mondta, elment másho
va munkát keresni. Kiment a kisutca felé, mondtam 
én, igen anya, én tudom.

Anyám félrehúzta a lábost, hogy oda ne égjen az étel, 
aztán ölébe ültetett, és azt mondta csendesen:

-  Te még nem érted ezt, kisfiam. Ez a Kálmán bácsi 
olyan ember, hogy jót akar tenni mindenkinek. Ez min
den szegényt sajnál, ez mindenkin segíteni szeretne, akit 
bántanak...

-  H át akkor miért haragszanak rá? -  vágtam a szavába 
türelmetlenül.

-  Te ezt nem érted, kisfiam. Majd ha nagy leszel, akkor 
megtudod.

Úgy ettük végig a vacsorát, hogy az én lelkemben egy 
pillanatra sem oszlottak el a kétségek, s egyik kérdés tolult 
fel bennem a másik után. De kérdezni nem mertem többé 
semmit, csak duzzogva néztem az idegenre, aki ott ült 
apámmal a petróleumlámpa fényében és mesélt. De már 
a meséje sem érdekelt, inkább csak őt magát néztem pille- 
dő szemmel, homályosuló figyelemmel: a hullámos szőke 
haját, magas homlokát, tengerkék szemét, s akkor egy
szerre valami egészen világos és határozott sejtelem azt 
súgta nekem, hogy ő a tengerkirály.

Felemeltem a kezemet, és ujjamal rámutattam:
-  Tengerkirály! -  súgtam, mint aki előtt nincs titok töb

bé, s győzedelmesen derűs arccal néztem a szemébe. -  
Tengerkirály.



-  Igen -  felelte ő, és szélesen elmosolyodva kinyújtotta 
kezét az asztal fölött, és megsimogatta a fejemet.

De akkor anyám felállt, átölelt, és úgy kísért a szobába.
-  Álmos vagy, kisfiam. Gyere, feküdj le szépen!
S reggelre eltűnt az idegen. Sohase láttam többé.
Később, évek múlva megkérdeztem anyámtól: emlék

szik-e még a tengerkirályra, de ő csak mosolygott, semmit 
se sikerült megtudnom tőle.

Pedig én még ma is élénken emlékszem arra a nyári 
délutánra, amikor zöld malaclopójában bejött az udvarra, 
és megállt a gyerekek előtt, hogy aztán lakásunk felé in
duljon. A mozdulataira is emlékszem, pedig régen volt, 
talán hétéves se voltam akkor még, de most is magam előtt 
látom, hogyan tartotta kezében a gömbölyű nyelű kár
pitoskalapácsot, ahogy szögezett, s hogyan húzta a görbe 
varrótűt kifelé forduló könyékkel.

S valami titkos, homályos sejtelem még ma is azt súgja 
nekem, ha mesébe illő alakjára emlékezem, hogy ő volt a 
tengerkirály.

A szegények, a szenvedők végtelen tengerének hontalan, 
örökké vándorló, üldözött királya.





CSÉPE IMRE





A FEHÉR CSÖND ALATT

Benus bácsi is meghumta magát, pedig, szegénykém, 
életében olyan szorgalmasan fohászkodott (isten tudja 
be neki), hogy hólyagot tört nyelvén az imádság. Nem 
használt neki még a pemetetea sem, amit Marcell néni a 
temető árkában szedegetett még annak idején, mint egye
dül üdvös háziorvosságot. Hiába szürcsölgette a félliteres 
cserépbögréből cukorral is, cukor nélkül is, az az átkozott 
derékfájás csak nem akart elmúlni.

Simon napjára virradó hajnalban nyújtózkodott ki be
lőle a lélek és lebbent el a havas akácfák fölött, ama mesz- 
szi kékség felé, amelynek sem szélét, sem hosszát nem mér
te még meg senki emberfia. Marcell néni éppen a teát hű- 
tögette, amikor Benus bácsi lecsapott nagy, száraz tenye
rével a dunyha tetejére, mintha jelezné, hogy nem köll 
már többé belőle egy kanálnyival sem. A keze úgy is ma
radt, ahogy leejtette.

-  No, nem iszik k e ? -á ll t  oda az ágya mellé öreg élete 
párja, a cserépbögre oldalán kolompolva a kanállal, mert 
még mindig kavargatta a zöld színű löttyöt.

Benus bácsi lehelt még egyet-kettőt, majd végképp meg
adta magát a csöndnek, amely már beleült a fülébe, a szőr
szálak közé. Leejtette válláról az időt, vigye most már 
valaki más, őneki elég volt ennyi.

-  No nézd csak, nézd, tán csak nem? Csak tán nem akar 
ke itthagyni? -  teszi le a bögrét Marcell néni, és ijedtében 
megrázza öreg vállát. -  Benus! -  hajol közelebb hozzá.

-  Hallja ke? Héé, héé! -  cibálja. -  Jézusom, istenem! 
Szóljék ke, no! H át nem hallja ke?



Az öreg csősz meg sem mozdul, mintha nem is neki 
beszélnének. Helyette a konyhaajtó melletti szalmásko
sárból a kutya szólal meg fájdalmas vonítást nyújtva 
maga alá, jelezve, hogy nem jók történnek odabenn. 
Mert tudva van, hogy a kutya megérzi a veszélyt. Ha 
fölfelé vonít, az tüzet jelent, mert a lángok fölfelé csapnak. 
Ha a földnek tartja a fejét vonítás közben, akkor meg 
halál jár a közelben, akivel neki sem tanácsos emelt fővel 
szállni szembe, mert az úgyis a föld alá visz minden ha
landót.

Elég az hozzá, hogy Benus bácsi elfelejtett válaszolni 
Marcell néninek, aki szegénykém azt se tudta rémületé
ben, hogy öltözzön vagy vetkőzzön segítséget hívni.

Kinn a hideg éjszakában az alacsonyan szálló holdacska 
sugárujjával rést kapart az oldalsó ablakra akasztott nagy
kendő mellett, és bekukucskált a szobába, ahol Marcell 
néni öltözködött, hogy átmenjen valamelyik szomszédba 
segítségért. Az öregasszony sírdogálva kapkodta magára 
a gúnyát, belelépett öreg bocskorába, és megindult a 
szomszéd tanya felé, amely a kis csőszháztól jó háromszáz 
lépésnyire lapult, vastag hótakaró alatt. A kutya is vele 
tántorgott át a hófúvásokon, és a farkával hajtotta magát 
előre a fehér hótenger fölött.

Marcell néni szuszogott, fújt, sírt. Nagy bocskora tele
szaladt hóval, s olyan nehéz volt, mintha téglákat kötö
zött volna a lábaira. Kiabálni szeretett volna, de a fárad
ság beléfojtotta a szót. Kicsit megpihent, majd tovább 
törtetett előre. Fele tájára érhetett az útnak, keresztül-ka- 
sul totyogva a földeken, amikor egyszeriben kiszaladt lába 
alól a havas világ, és belezuhant valami mélyedésbe. Feje 
felett összefolyt a hó, és teljesen eltemette. Sipítozott, 
ordított, kapálózott, de hasztalan volt minden. A puha 
hóréteg felfalta a hangot.



Másnap találtak rá a szomszédok, akik odatévedtek 
hozzájuk és keresni kezdték. A kutya is ott feküdt Marcell 
néni mellett az öles árok mélyén, és alig lehetett elzargatni 
megfagyott gazdaasszonya mellől, aki követte az urát 
a havas világok hófehér csöndje alatt.



TAR ISZ NYÁ SOK

Azt mondják hogy az okos ember azt is tagadja, amije 
van, a bolond meg azzal is dicsekszik, amije nincs. Nem 
tudom, melyiknek van igaza, mert eddig még egyikhez 
sem tartozom. Nincs élményem e két fogalom gyakorla
tából. Annyit meg tudok magamról állapítani, hogy bo
lond nem vagyok (ami még nem múlta idejét), mert nyög
ve bár, de elszámolok tízig oda is meg vissza is. Ez pedig 
nem csekély tudomány, különösen hátrafelé. Lám, a rák 
is csak maga van az egész világon, ami ezen bölcsességes 
haladás élő példájaként igazol engem, a minden titkok 
iszapos fenekén. Viszont okosnak még eddig nem sikerült 
lennem, mert mindig olyan szegény voltam, mint a temp
lom egere, aminek kivarasodik a talpa a sok haszontalan 
szaladozásban. Nem hiába mondják mindig, hogy „ne
ked még most sem ért meg az eszed, hiába sütte harminc- 
nyolc évig az áldott nap a fejedet, még mindig ilyesmit 
csinálsz?” Kezdem belátni, hogy igazuk van. M ár én 
is elszaggattam jónéhány pár bocskort meg szebb jövőt 
a futkosásokban, de úgy látom, hogy minden hasztalan. 
A sors már varrja a tarisznyákat. Hiába, a gyümölcs nem 
messze esik a fájától, s ez örök igazság, ezen már nem 
változtat még a kis Burján sem, aki ugyancsak bölcs em
ber volt, mint a Pap Pali, akire szokták mondani, hogy 
minden szentnek maga felé hajlik a keze, csak a Pali 
bácsié nem. Az is úgy tett, mikor a mezsgyét forgatták, 
odaállt a karóhoz, és mindig a szomszéd felé integetett: 
„Még, még, arrább, arrább!” Rendszerint mindig el- 
szántatott a béressel egy barázdát a szomszédéból. No



de hát ő tehette, neki volt mivel, meg hát elég okos ember 
volt hozzá. Az őseim meg egy csöppet sem voltak kü
lönbek nálam, sem bolondok, sem okosok, s hozzá elég 
szép időket értek anélkül, hogy napszemüveget használtak 
volna. Korán kelő béresek, pásztorok, csőszök meg kol- 
duskák voltak az áldottak, kiknek szemét megedzették 
a tündöklő hajnalok meg a sötét éji tapogatódzások.

Hétéves voltam, egyszárú gyatyás, pendelyes gyermek, 
akinek búbjára élvezettel nyomják a barackokat, mikor 
mihozzánk is besandított a szerencse. Az oldalablaknál 
ültem, apám kopott katonaládáján, hangosan dobolva 
sarkaimmal az oldalán, és néztem az apámat, aki az asz
talra könyökölve kupaktalan pipájából szopogatta ki 
anyámnak a válaszokat. Öregapám pedig a kuckóból 
csüngette ki ezüst fürtös fejét, és hallgatta apámék terve
zését.

-  No, oszt ha eladod, hova megyünk azután? Kiülünk 
a gödörpartra?

-  Nézd, asszony -  mondta apám - , veszünk egy kiseb
bet, meg pízünk is marad, oszt tesszük magunkat.

-  Ettül akarsz kisebb házat, ahová ha ketten beme
gyünk, háromnak ki kell menni, hogy elférjenek.

-  Nem az épületre gondolok én, hanem a portára. 
Fele áráé kapok nagyobb házat kisebb portával.

-  Nem hogy inkább kimennénk valahová cselédnek -  
szipogta anyám, aki már magát a gödörparton látta.

-  Hová menné? -  mondotta apám. -  Nem látod, hogy 
az ördögnek se kellesz? így bár a megmaradt pénzen be
veszünk egyet-mást, meg árendálunk dinnyeföldet, oszt 
megleszünk valahogy.

Hallgattak. Nekem is elállt a lábam a dobogással, s 
gondolatban hatalmas dinnyekarajokat majszoltam, fülig 
belebújva az ízes falatokba.

-  Halljátok, mondanék én valamit -  szólalt meg öreg



apám, miközben cuppogósakat ütögetett tenyerébe a csem
pe piros pipájával.

Apám feléje fordított fejjel jelezte, hogy nyitva áll a 
füle az öreg szavaira.

-  Nem vótam én se báró, se gróf -  tömködött bele a 
zacskóba öregapám, miközben az áliával lökdöste előre 
a szavakat.

-  Azt tudom -  hagyta rá apám.
-  No hát akkó -  kapta zápfogára a pipát tarisznyát 

varrjatok nekem, oszt dicsértessék a Jézus...
-  Micsoda? -  csapja össze kezeit anyám. -  Tán kódúni 

akar ke menni?
-  Hát oszt -  lökött ki egy pofa füstöt az öreg.
-  Tán csak nem ment el kendnek a jobbik esze? -  te

kintett rá rémülten anyám.
-  Inkább meggyütt, lányom, nincs abban semmi. Nem 

mondhassák, hogy vót neki, oszt eltékozolta. Öregapád 
is az volt, oszt mi baja lett. Mikó meghalt, egy ház ára 
volt a szalmazsákjában.

-  Úristen! -  rémüldözött anyám, hol apámra, hol az 
öregre nézve.

Apám mosolygott, sűrű füstbe takarva magát, bele-be- 
levakart a tarkójába.

-  Engedély kell ahhoz, apja -  szólt az öreg felé.
-  Hát má csak ad a jegyző. Harminc évig voltam az 

apjánál kocsis, őtet is sokat lovagoltattam a térgyemen.
-  De még ilyet! Még csak az k ő ! -  ringatta fejét anyám, 

nem találva kezeinek a helyét.
Újból csönd ereszkedett közénk, csak a pipák szipogása 

pattogott bele a szótlanságba. A február végi délutáni nap 
bemosolygott a szobába, ahol négyecskén üldögéltünk, 
lábunk elé bámulva, mintha előttünk folyna el sorsunk, 
mint egy titokzatos, mély folyam, ami hátán hordja hul
lámos jövőnket.



-  Ó, apám, apám! -  ingatta jobbra-balra fejét anyám.
-  Még ilyet kitalál? Kódúni menni? Mit szól a falu?

-  Szóljon, amit akar, lányom. Éhen nem halhat meg az 
ember -  válaszolta az öreg.

Lefekvésig alig szóltak egymáshoz egy-két szót, minden
ki a maga gondolataival volt elfoglalva. Láttuk magunkat, 
mint kegyelemből élőket, akiket a szánalom tart el, s aki
ket mindenki megmosolyog. Anyám a végtelenségig til
takozott, könnyeit szürcsölgetve, s már mindenbe bele
egyezett, csak abba nem, hogy öregapám koldulni menjen.

Apám pedig tüzelgette:
-  Mondd, mi van abban? A Kis Pista édesapja gazdag 

ember volt, oszt mindennap megfordult Szikicsen, nem 
látod, hogy milyen tömött tarisznyával érkezik vissza.

-  Nem bánom én, ha éhen halok is, de az apámat nem 
engedem koldulni menni. Inkább én megyek el szolgálni!
-  veszekedett anyám.

Csak úgy tudott nyugodtan elaludni, hogy apám megí
gérte neki, másnap botot vesz a hóna alá, és összejárja a le
hető összes tanyavilágokat hely után, hogy elszegődjék.

Úgy is tett. Alig pitymallott, már útra is kelt, zsebében 
egy darab száraz kenyérrel, a vidéki határok felé. Egész 
nap szorongva vártuk, mind a hárman, kiszínezett jövővel, 
beleélve magunkat a mezei virágok szűztiszta gyönyörei
be, ahol megszűnik a nyomor, s még tejjel is locsolgathat- 
juk öregapám dinnyéit, amit a szokásos bérbe kapott 
kukoricaföldön ültet. Én már nyulakat zavarásztam, disz
nókat őriztem, persze ami a gazdáé volt, gondolataimban, 
a zöld selymes mezőn, a délibábok alatt.

Nehezen, de eljött a várva várt este. Millió kapulesés 
közben, egyszer csak belépett apám. Anyámnak még a 
szíve dobbanását is meghallottam, amint meglátta apá
mat, aki a hóna alatt levő bottal benyitott a szobába.



-  Üm, mna! Itthon vagyok -  támasztgatta az ajtó 
mögötti sarokba a botját apám.

-  No mi van? -  állt meg előtte az asztalra támaszkod
va az anyám, s úgy leste tőle a szót, mint macska az egeret, 
szemrebbenés nélkül.

-  Mi vóna? -  vetette le magát apám a székre. -  Össze
jártam  még a szenttamási határt is, azt mondják, hogy az 
is sok, ami van. Aki meg a helyin van, az mindent meg
csinál, hogy e ne bocsássák. Úgy kapaszkodik a gazdájá
ba, mint bogáncs a gatyaszárba. Mehetsz, ahová akarsz. 
Nem kell a munkás sehova.

-  Jaj, istenem, mi lesz akkó velünk? -  tántorgott el az 
asztaltól anyám. -  Itt halunk meg éhen!

-  Nem megmondtam? -  pislogott ki a kuckóból öreg
apja, aki dohány híján a pipaszárat vagdosta el, hogy azt 
rakja be bagó helyett.

-  Hónap megpróbálok ezzel a házzal is valamit -  
meredt maga elé apám, míg anyám elébe tette a kemen
cében sült három hajába krumplit meg az égett málédara- 
bokat.

Korán és szótlanul feküdtünk le. Kifogyóban volt 
belőlünk az életkedv, mint lámpánkból az ujjnyi olaj, 
amit úgy kértünk a szomszédban kölcsön.

Bal lábbal, egymásra morogva keltünk ki az ágyból, 
engem is fölráztak, hogy menjek el a Viktor néniékhez 
krumpliért, persze hitelbe, amivel máris tartoztunk. Tíz 
óra felé verődtünk haza, ki-ki a maga sikertelenségével. 
Nekem nem adtak krumplit, azt mondották, majd ha az 
előbbit kifizetjük, akkor megint adnak. Apám pedig, 
aki a cenzárnál járt, hogy eladja a házat, holtrészegen 
jö tt haza, azzal, hogy el is adta, háromszori kifizetésre, 
amiből csak anyám beleegyezése hiányzik, s máris pénz 
üti a markunkat. Anyám azt hitte, hogy az ég szakadt rá, 
mikor apám az egyességgel előállt. Az egész szerencse



csak ott volt, hogy anyám nélkül nem kaphatott foglalót 
sem, amit biztos át is szűrt volna magán. így az egész 
ivás csak azért történt, hogy apámat a vevő rávegye a há
romszori részletre. Sohasem emlékszem annyi kínra, 
mint amennyit anyám azokban az órákban lélekben átélt, 
mikor apám ott hempergett részegen a kemence előtti 
kiságyon. Hiába dörgölőztem hozzá, a könnyeit nem 
tudtam elállítani.

Észre sem vettük öregapánk eltűnését, aki magára öltöt
te rongyos gúnyáit, és kiosont a házból. Jó két óra hosz- 
szának utána láttuk az utcáról bejönni, amint görnyedt 
alakjával elhúzott az oldalablak előtt.

-  Hun vót ke? -  állt elébe ölén összetett kezekkel az 
anyám.

-  A dógomon, lányom -  tipegett az asztalhoz öreg
apám s a zsebéből kiforgatta a csikliket, amit út közben 
szedegetett. -  Ehun van e ! -  nyúlt bele a belső zsebébe, 
s egy írást húzott elő, amin a község pecsétje liládzott. 
Itt az engedély! -  tartotta anyám elé a remegő papirost. 
-  Szó nélkül ideadta a jegyző. Azt mondotta: Megérdem
li kend, Misa bátyám, mert jóravaló, rendes ember vót 
k e ... -  S mintha egy kicsit büszke is lett volna, míg ki- 
zötyögte magából a szavakat.

-  Úristen! -  csapta össze kezét anyám, s fölakadt 
szemmel a kiságyra zuhant, amin apám feküdt, s aki el 
nem tudta képzelni, hogy mi szakadt rá, úgy ugrott föl, 
mint a nyúl.

-  Mi az? Mi az? Mi van anyáddal? -  perdült le mellőle, 
és nem tudta, hogy mihez is kezdjen, vagy még talán azt 
sem, hogy hol van.

-  Öregapja meghozta az írást -  szepegtem neki.
-  Milyen írást? -  fordult az öreg felé apám.
-  Hát a kúdulási engedélyt -  mosolygott az öreg.



-  H át oszt ezé kell elszédülni? -  ugrik a vizeskancsóért 
apám, nyakon löttyintve vele az anyámat.

Rövid ideig megint kitisztult az ég, úgy ültünk ott, 
mint eső után a bogáncsok, arra várva, hogy kibe ragad
junk bele.

-  Hát itt má más megoldás nincs -  törte meg apám a 
csöndet. -  A házat nem bírom eladni, cselédnek nem 
köllök, mondjon a falu, amit akar, igaza van apjának! 
Nem volt ő se báró, se gróf...

-  Hászen -  nyújtotta ki apám felé a kuckóból dohány
zacskóját az öreg, aminek az aljában alig volt egy pipára 
való abból, amit az utcán szedegetett.

Nehezen bár, de mégis megtört az anyám, belátta, hogy 
itt más kiút nincs, az sem megoldás, hogy ő menjen el 
szolgálni, mert hát hova? Egydecis üveggel a kezemben 
lódítottak át újból a szomszédba petróleumért, aminek 
világánál anyám alsó csíkos szoknyájából varrt az öreg
nek két tarisznyát, amivel reggel koldulni indült.

Egy hétig az utcára sem mertünk a szégyenletünkben 
kimenni, hogy koldusokká váltunk, akiket az alamizsna 
tart el. Öregapám pedig szorgalmasan járta a falukat, 
esőt, szerencsét imádkozgatva, s telt tarisznyákkal érke
zett mindig haza, amikben liszt, szalonna, kenyérdarab, 
sőt néha kolbászdarabon kívül alma és kalács is akadt. 
Még huszonöt párák is fénylettek nála, néha a koldus
kereszt is hozott egy-egy kékhasú nagy kerekes tíz dinárt 
a házhoz, mikor halotthoz hívták. Lassan gyűlt a vagyon, 
ha halottnál volt, elkapta a ruháit, rendszerint az, amiben 
az illetőt hempergette a halál. Úgyannyira ment, már hogy 
föl is öltözködtünk mindannyian. Különösen Szikicsről 
sokat hozott, ahol minden háznál kapott valamit. Mire 
eljött a kitavaszodás ideje, már malacvételre is ju to tt a 
szóból, amit majd hát mosogatólével meg egy-egy szára
zabb kenyérdarabbal, pipaccsal fölnevel az ember.



A falu már megszokott bennünket. Elejével még nagy 
szemeket meresztettek ránk, öregapámat meg is kérdez
ték: „Mi az, Misa bácsi, hát már kend is? Hiába nevelte 
föl kend az Andrást?” De ilyenkor öregapám mindig azt 
mondotta: „A gyümölcs nem messze esik a fá já tó l...”

Később már én is elébe mentem, sokszor egész a falu 
széléig, s már ott belekutattam a tarisznyába, hogy mi 
lehet benne valami ízesebb csemege. Mindig tartogatott 
a részemre egy-egy almát, körtét, vagy aminek a szezonja 
volt. Mikor eljött az ősz, akkor voltam a legboldogabb: 
Sohasem ettem annyi gyümölcsöt, s olyan jóízű szőlőket, 
mint amit akkor öregapám hordott.

Apám is munkát kapott, s már nem egy, hanem három 
malac is volt az ólban. Többször mondogatták az öregnek, 
hogy most már ne menjen ke sehova, van miből megélni, 
de ő hallani sem akart felőle, beleszokott, mint sas a 
magasságokba, ami nélkül már nem is tudott volna élni.

Két évig húzta a tarisznyákat, amiket szorgalmasan 
látogattak a levesszedő kanalak, megmerítve a lisztekben, 
amik ott veregették oldalát a veséi fölött, végigporolva a 
falusi utcákon. Sok-sok kutyaharapást begyógyított 
anyám neki öreg lábain, amiken alig-alig tántorgott, 
de ment mindaddig, míg egy tavaszon a föld lenge párájá
val be nem takarta magát a lelke, amit mintha most is 
látnék ott lebegni tavasz táján a falu fölött, amint arra 
vár, hogy a naphoz ivódjon a tiszta magasságok közé.



ÚJÉVI A J Á ND ÉK

-  No, most osztán kapkodd a lábodat hazafelé, mert 
mindjárt sötét lesz, a falu meg még messzi van -  tolta ki a 
szobából a tizenhárom éves kanászgyereket a gazda, s 
méltóságos leereszkedéssel kezet fogott a kicsivel, akinek 
most telt ki Szilveszter estéjén az éve.

Először még elvégeztetett vele mindent, szárat és aljat 
hordatott be a jószágnak, kukoricát morzsoltatott, meg- 
kenette a kocsit, és minden olyat megcsináltatott, amit a 
gyermek elbírt, hogy neki ne kelljen újév napján vesződnie 
vele. No meg hát végeredményben újévtől újévig tart az 
esztendő. Igazság szerint még a reggeli végezgetölődzés a 
gyereknek dukálna, de hát ne mondják a gyerek szülei, 
hogy ő mennyire kihasználja, elengedi Szilveszter este, 
hadd ébredjen fel odahaza újév reggelén.

Jancsi gyerek belerángatta magát a nagy rossz sapkába, 
a batyut a karjára akasztotta, a botot a hóna alá vette, és 
lassan leereszkedett a folyosóról. Kis szívében fájó resz- 
ketés citerálgatott, amint még egyszer és utoljára szét
nézett a szokott helyen, ahol teljes egy évig otthon érezte 
magát.

-  Hát akkó isten álgya meg, gazduram! Boldog új 
évet! -  köszönt még el lentről, az udvarból, és kilökte maga 
előtt a saraglyát.

-  Neked is, Jancsi! -  szólt utána a gazda s a gyerek rá
kanyarodott a tanyából kivezető szánkóútra.

Bundás, a borjú nagyságú tanyai kutya, amikor meg- 
sejdítette kispajtása távozását, kiugrott a kocsiszínből és 
utánavetette magát.



-  Nem gyüssz mindjárt vissza!? -  szólt a kutya után a 
gazda, aki zsebbe dugott kézzel bámult még egy darabig 
a távolodó kicsi után. Lelkében valami suta sajnálatféle 
mozdult meg a gyermek iránt, amiért ilyen későn engedte 
el, de csakhamar elnyomta benne az érzést a gazdagok 
dölyfössége. A kutya, lecsapva fejét, farkát maga alá húz
va, mérges pillantásokat vetve a gazdájára, elsomfordált 
vissza a fészer felé. Fájdalmában egy hosszút vonított, és 
leült a kocsi mellé, apró szimatolásokkal beleszaglászva a 
havas tájba, amerre a Jancsi gyerek elment. A gazda is 
behúzódott a szobába, s az oldalsó ablakon, amire vastag 
jégvirágok kezdtek fagyni, kinézett még egyszer a gyermek 
után. Már csak a sapkája mozgott a hó tetején, a többit 
elnyelte a métermagasságnyi hótakaró.

-  Minek köllött ilyenkor elengedned? -  mondja a gazda 
felesége. -  Reggel úgyis megyünk a faluba, hazamehetett 
volna velünk is. Vagy legalább befogtál volna és elvitted 
volna egy darabig.

-  Ne félj, nem lesz neki semmi baja. Kanászgyereknek 
Szilveszter estéjén otthon a helye. No meg aztán hadd 
szokja meg a sorsát idejébe -  mondja a gazda, s azzal föl- 
hemperedik a kemence melletti kiságyra.

Kint a hűvös hideg alkonyaiban vastag köd ereszkedik, 
s a dermedt égből szinte öntik az estet. Jancsi gyermek már 
a keresztdülőn kapaszkodik az országút felé. Meg-meg- 
bukik a fagyos havon, amiből csak a sapkája látszik ki, 
mintha csak az menne maga a hó tetején. Az otthagyott 
tanyából még mindig utánahallatszik a Bundás vonítása, 
tompán nyúlik el a havas pusztaságban. Néha köhhent 
egyet-egyet a torkát kaparászó ködtől, de hát az nem szá
mít. A törtetéstől lassan melege kezd lenni, sapkáját fel
jebb tolja a homlokán, és apró kis akadozó füttyöket 
ereget ki az orrocskája alól. Nem fél ő az úttól, sem az



éjszakától, hiszen hétéves kora óta folyton a mások is
tállóját őrzi. Megszokta ő már ezt, mint tinó a jármot.

Zsebbe dugott keze a fekete nyelű bicskához ér, s ettől 
mintha áramütés érné, ami fölszalad a szíve felé. Öröm 
ez az érzés, de még mekkora! Kimondhatatlanul nagy. 
Bicskája van neki, a nagyvölgyi piacon találta a héten, 
amikor lent voltak a malacokkal. Hogy fog majd neki 
örülni az apja, ha neki adja. No meg a fél csomó leveles
dohánynak is, ami itt van a batyuban a szennyes között. 
Ezt meg a gazdától csente, meg a pipaszárakat is, amiből 
egy egész kévére való van a Marci bácsi padlásán, dohány
ból meg egy mázsára való. Jaj, hogy fog örülni az édesanyja 
is, ha hazaér, hogy kitöltötte minden baj nélkül az évet. 
Neki meg mákos kalácsot visz, amit Rozi néni adott az út
ra. Hogy fog majd dicsekedni az anyja a szomszédoknak, 
hogy az én gyerekem így, az én gyerekem úgy, mindenhol 
szeretik, ahol csak szolgált. És őneki ez jólesik, hogy 
dicsérik, mert nincs ennél szebb meg jobb érzés. Milyen 
kényes őrá az anyja, mikor így újév napján hazaér. A gaz
dák, ha megtudják, hogy otthon van, elmennek érte haza 
a házhoz, mert a jó cselédnek messze földön híre jár szok
ta mondogatni neki az édesapja. Őt nem köll hogy cseléd
szerző ajánlja valahová, őérte kimennek. A Marci bácsi is 
hívta vissza, de nem tudtak megegyezni az apjával a bér
ben. Lesz hely, nem köll félni. Egy-két napot otthon tölt, 
azután megint megy máshová.

Iskolába ő nem járt soha. Minek az? Az apja sem járt 
soha, sem az anyja, és mégis hogy tudtak dolgozni, az 
apja úgy meg tudta a kocsit szalmával rakni, hogy a ke
rekek sem látszottak ki alóla. Úri gyereknek való az iskola 
meg a gazda fiának. Jobb annál a lovakat hajtani meg 
szántani tudni.

Kis fejében ilyen gondolatokkal kapaszkodott kifelé a 
nyakig érő hóban az országút felé, amit már nem is mesz-



szire sejtett. A tanyát már nagyon elhagyhatta, mert a 
Bundás vonítása sem hallatszik ide. Megint az apja ju to tt 
eszébe, aki már három éve padkán ülő beteg, és mindig 
azt mondja az anyjának: -  Hallod, hé, én nem is tudom, 
mi lenne velünk, ha ez a gyermek nem volna, aki kenyeret 
keres. Én az én bajommal kiülhetnék a templom elé kol
dulni, mert már én semmit sem bírok csinálni. O a mi 
kenyérkeresőnk, a Jancsi. A felnőttek büszkesége dagasz
totta kicsi szívét arra a gondolatra, hogy ő a kenyérkere
sője a családnak.

A sapkát, ami ismét az arcára csúszott, újból föltolta 
a homlokára, és szétnézett maga körül, ameddig csak 
ellátott a tájon, mert itt mintha alacsonyabb volna a hó
réteg, mint máshol. Jobb keze felől, az úttól vagy harminc 
méternyire valami állatféle közeledett feléje. Egy kicsit le 
is hajolt, hogy jobban lássa. Ez a Bundás -  csillan meg a 
szeme. Utánajött a hűséges kutya. Bundás! -  kiáltja a felé
je közelgő állatnak. De ni csak -  komolyodik el. Ezek 
ketten vannak. Tán a Törkölyék kutyái. Tisza! Bogáncs! 
Szólítja ismerős nevükön az állatokat, amelyek már tizen
öt lépésnyire ugrálnak feléje. Lógó nyelvük a havat söpri, 
amint bőszen jönnek az útra feléje. Ezek nem azok! -  
rémül meg, és a botot ütésre fogja, a batyut meg leejti 
maga elé a hóra. Mire csaphatott volna, akkorra az egyik 
kutya farral fordul feléje, és telerúgja a szemét hóvá, ami
től elveszti a látását, a másik meg ezt kihasználva, üvöltve 
a nyakának ugrik és lerántja a hóra.

-  Apám! -  sivalkodja el magát ijedtében. -  Bundás! 
-  bugyborékol ki belőle átharapott torkán, vérével fröcs
kölve a szó. -B u u ! Buu! Buu! -  emelkedik még egy párat 
kis mellkasa, majd utolsót csapva, végleg megadja magát 
a farkosok étvágyának.

Ez idő alatt mögötte vagy harminc méternyire öleseket 
ugorva közeledik Bundás, amely kutyaösztönével megérez



te a veszélyt és utánaeredt. Odaérve, elkapta a gyermek 
torkát szorongató farkas nyakát s hatalmas agyaraival 
pillanatok alatt végzett a gyilkossal, majd a másik után 
vetette magát, vagy ötven méternyire a holttesttől utol is 
érte, és ott fojtotta bele a télesti hideg levegőt. Visszamen
ve, körülszaglászta a gyermeket, majd melléje ült, és öb
lös hangján tele vonította a tájat, mintha segítséget hívna. 
Kutyaszívének minden hűségével körülfogta a kis holttes
tet, megnyalogatta a sebeit, és szűkölt, vonított az éjsza
kában.

A köd lassan fölszállt a tájról, s a hold ezüstös szárnya
kon úszott a havas vidék fölött. Északon és északkeleten 
az ég és a föld szorosa közül gyér világosság tört föl az 
égre, falukat vagy városokat sejtetve maga alatt, ahol 
szilveszteri mulatságra készült az akkori úri világ. Jancsi 
gyerek pedig másnap reggelig -  míg a gazdája a faluba 
menet rá nem talált -  ott feküdt a dermesztő hidegben a 
havon, megölt farkasok között, a hűséges Bundástól 
őrizve, milliónyi csillag csodálkozása alatt, amelyek mint 
gyémántos tombolanyeremények lógtak feléje az égről. 
A kutya többször föl-fölkelt és megszorongatta a farkasok 
nyakát, mint aki bosszút akar állni a végzeten is érte. Az
tán ismét odaült melléje, és keservesen vonított a holdvi
lág felé, amely két marékkai szórta csillámait a halott 
kis kanász fölé.



SAFFER PÁL





VA SÁ R N A P

A nagy udvaron tulajdonképpen már szombat délután 
elkezdődött a vasárnap. Miska, a kocsislegény társzeké
ren, a két nehéz muralóval, a szokottnál korábban érke
zett meg a városból, kifogott, azután a kocsit rendszerint 
a mi segítségünkkel betolta a nagy fészer alá, ahonnan 
csak a rúdja meredezett elő, mint a fuldokló ember keze.

Közben sűrűsödött az alkony. Az udvart körülvevő 
alacsony, földszintes lakásokban kigyúlt a villany, az 
asszonyok egyenként kiálltak az ajtóba a gyerek nevét 
kiáltani, a tűzhelyen melegedett a víz, és mi lemondóan 
néztük, hogyan húzódnak egymás után a melegtől párás 
konyhaajtókra, ablakokra a vászonfüggönyök. Mind
egyikkel kevesebben lettünk, mindegyikkel öregedett az 
este, és szegényedett a játék, azután, amikor lógó orral az 
utolsó is elballagott a mosdóteknő felé, megjelent Miska, 
és a nagy gallyseprűvel, néha már holdfénynél, megfon
toltan, egyenletes mozdulatokkal mindent felsepert.

Az udvar így maradt reggelig, érzéketlenül arra, ami a 
lefüggönyözött ablakok mögött történt, és mi is elváltunk 
tőle. Ha valamelyikünk a függönyök résén lopva ki is 
tekintett az éjszakába, megborzongott az üres, sivár 
mozdulatlanság láttán, amelynek kékes valószerűtlen 
fényében láthatatlanul kergetőztek a holdlakók.

De reggelre nyoma sem maradt ennek a hideg orgiának, 
és úgy ébredt az udvar harmatosán, mint valami kimosa
kodott menyasszony, mozdulatlanul, hogy meg ne sértse 
saját szűzi tisztaságát.

Egy kicsit valószerűtlen volt a mozdulatlanságnak ez a



világa, és a nyitott konyhaajtókból sokáig hunyorogva, 
idegenül bámultuk egymást, mire valamelyikünk szólni 
mert vagy kiáltani, az első pedig, aki a gallyseprű friss 
nyomára rálépni merészkedett, úgy futott át az egyik aj
tótól a másikig, mintha sütötte volna a talpát a föld. Las
sacskán azért megtört a varázs. Az ajtókban itt is, ott is 
ünneplő ruhás férfiak jelentek meg. Nekilendültek, de 
utánuk csörömpölt a figyelmeztetés, hogy ne feledkezze
nek meg az ebédidőről. Ettől a válluk kissé meggörbedt, 
és hallgatagon, leszegett fővel, mintha tiltott dolgot mű
velnének, lépkedtek a nagy kapu felé és azon át ki a világ
ba. Utánuk az asszonyok jelentek meg, imakönyvvel a ke
zükben, a gyereket kilökték az udvarra, bezárták az ajtót, 
és ők is elballagtak a nagy kapu felé.

így keletkezett a második, a kora délelőtti feszült csend, 
amelyet, tudtunk, előbb a harangszó tör meg, azután, vala
mikor dél felé a tűzhelyekről az edények csörömpölése, 
egy-két rádió nyekergése, hogy végül helyet adjon a har
madik csendnek, amikor a nyitott konyhaajtókon nem 
hallatszik ki egyéb, csak a kanalak csörrenése a kiürült 
tányérok alján.

A vasárnap csendjei közül ez a második volt a leghosz- 
szabb, legmagányosabb. Felnőtt sehol a látóhatáron, csak 
Miska volt a közelben, a karikalábú, kicsit púpos kocsis
legény, aki a hét napjai közül csak a vasárnapot töltötte az 
udvarban, de akkor aztán nem ment sehova, se templom
ba, se a férfiak nyomán, és hozzá sem jö tt senki. Utolsó 
kötelessége, utolsó látható kapcsolata a környező világgal 
az volt, hogy szombat este felseperte az udvart, azután -  
mivel nyilvánvalóan senki sem vette egészen emberszámba 
-  egész áldott vasárnap azt csinálhatott, amit akart.

És a mi szemünkben ez volt a szabad, a független élet 
netovábbja.

Igaz, bennünk is volt valami abból a csúfondáros meg



vetésből, amit a felnőttek tanúsítottak Miska iránt, kí
méletlen tekintetünket nem kerülte el szinte ijesztő csúf
sága, de ilyenkor vasárnap délelőtt mindent elborított az 
irigy csodálat, és úgy vonzott bennünket a félhomályos 
párás istálló felé, mint a mágnes.

Rendszerint egyenként somfordáltunk be hozzá. Le
ültünk, ki a háromlábú székre, ki az abrakosládára vagy 
valami felfordított fületlen kosárra, és hallgattunk. Miska 
ilyenkor ott ült az emberi függetlenség legirigyeltebb 
szimbólumán, a lópokróccal letakart saját, külön istállói 
vackán, amely felett még polc is volt a falon, és cigarettát 
sodort. Igazi dohányból igazi cigarettát, mert neki ezt is 
szabad volt. Megvárta, hogy mindannyian bemenjünk, 
akkor taplót, követ vett elő; tüzet csiholt, rágyújtott és 
ránk kacsintott. Ez volt a jel, hogy leereszkedett hozzánk, 
és kezdődhet a beszélgetés.

Különösek voltak ezek a beszélgetések. Többnyire ellen
kezésből álltak. Mi előhozakodtunk valamivel, Miska 
meg tagadta azt, vagy kicsúfolta. És ott az istálló fél
homályában, a meleg csendben, ahol csak az abrak ropo
gott a lovak foga között, mindig neki volt igaza.

Ha elmeséltük neki, hogy a moziban a vadász hogyan 
mentette ki a lányt a tigris mancsai közül, csak legyintett 
egyet: „Azt csak úgy kiszínészkedték.” Hiába bizony
gattuk, hogy a saját két szemünkkel láttuk.

Miska előtt egyikünk sem mert új ruhában megjelenni. 
Igaz, ez a veszély nem fenyegetett túl gyakran bennünket, 
de ha olykor mégis bekövetkezett, az ítélet gyors volt és 
kíméletlen:

-  No, mán te is a kínyesekkel tartasz?
Ez ellen nem volt apelláta, és a társaságból való ideig

lenes kizárást jelentette, amit közülünk olykor még az is 
megkapott, akit történetesen szagos szappannal csuta
kolt meg az anyja. Mert Miska csak fintorított egyet, és



kész volt. Az elítélt már szaladhatott is haza, vagy szé
gyenkezhetett ott egész délelőtt.

Hogy milyen veszélyesnek tartotta Miska a „kínyessí- 
get” vagy a „kínyesek” világát, amin ő alighanem minden 
tiszta, jobban öltözött, ágyban alvó embert értett, az leg
inkább abból tűnik ki, hogy még Takács néni halálát is 
ezzel magyarázta.

Takács nénit mindannyian szerettük. A szobája tele 
volt csodálatosabbnál csodálatosabb tárgyakkal, selymes, 
színes párnákkal, porcelán madarakkal meg kutyákkal, 
ő maga finom, jó szagú volt mindig, és akármikor men
tünk hozzá, mindig akadt a zsebében cukor vagy csoko
ládé. És mindig olyan szomorúan mosolygott.

Azután egyszer Takács nénit elvitték a mentők, és Ta
kács bácsit, a mozdonyvezetőt se láttuk többé. Az öregek 
pusmogtak valamit, amit nem egészen értettünk, és Mis
kára maradt a magyarázat. Az pedig rövid volt:

-  Megverte az ura, oszt elemísztette magát.
-  Miért verte meg -  kérdeztük, mert sehogyan sem 

ment a fejünkbe, hogyan üthette meg valaki a szelíd, szo
morú Takács nénit, aki senkit sem bántott.

-  Mert kínyes volt -  vágta rá Miska, és a szeme már 
gyűlölettől lángolt.

Ekkor kezdett bennünk először ébredezni a kétely, és 
kezdett értelmet nyerni az a felnőttektől hallott mondat
foszlány, hogy:

„ ... Talán az a rusnya M ihály... Az is örökké ott 
ó lálkodott...” , és valamelyikünk elkeseredetten felkiál
tott:

-  Nem igaz! Takács néni nem volt kényes. Csak az úri- 
gyerekek kényesek, meg a kislányok.

De Miska ekkor már ismét gúnyosan vigyorgott, és 
csak ennyit mondott:



-  Tudsz is te valamit. Nem tudod te még, hogy mi az 
élet.

Az élet! Mindig ez volt a végső érve, és idővel a tuda
tunkban az élet szó már valami meghatározatlan sötét 
térséget jelentett, ahol az emberre nem várt rémek lesel
kednek, szörnyű rejtvényeket adnak fel, és jaj annak, aki 
nem tud válaszolni.

így láttuk az életet, és Miska úgy trónolt fölötte, mint 
valami keleti bölcs, aki személyesen ismeri mind a ször
nyeket, tudja kérdésükre a válaszokat, de senkinek sem 
mondja meg, csak ül a vackán, és őrzi a titkát, mint 
kincsét az uzsorás.

Béke csak akkor volt közöttünk, ha Miska Kerekes 
Ferkóról mesélt. Mert ilyenkor a szavában nem volt se 
gúny, se gyűlölet, csak meleg csodálat, és mi nem sajnál
tuk azokat, akiket Ferkó megszúrt vagy megvert a mesé
ben, mert megérdemelték, akár az a gazda, aki nem en
gedte Ferkó anyját tallózni a földjén, vagy az a gazdale
gény, aki nem engedte a húgát Ferkóval táncolni. De az 
ilyen békés beszélgetések aránylag ritkák voltak.

Azon az emlékezetes vasárnapon, amikor az udvaron 
különösen nagy volt a csend, Jani kezdte, a levélhordó 
fia. Nálunk odahaza mindenki hallgatott, és Jani nem 
bírta a csendet, beszélt, ha kellett, ha nem. Ha éppen vég
leg nem volt mit mondania, akkor kukorékolt vagy üvöl
tött az udvaron, amíg csak felháborodva ki nem nyíltak 
a konyhaajtók. A vége rendszerint verés lett, és nekünk 
az volt az érzésünk, hogy Jani ezt nem is nagyon bánta, 
mert így legalább volt miért üvöltenie. Első szava most is a 
csendtől való rettegésből fakadt.

-  Miska, miért nem mesélsz?
-  Mert nincs mit -  hunyorított egyet Miska a cigaretta 

fölött. Rosszkedvű volt, veszekedős hangulatú, és ez az 
első perctől kezdve ránk is átragadt.



-  Te nem mégy vasárnap sehova? -  kérdezte Jani, és 
mindannyian elértettük a szúrást.

-  De, márna megyek. De majd csak estére, ha ti lefek- 
szetek.

-  Hová?
-  A lányokhoz, hova mennék! ?
Ez új volt. Nálunk, az udvarban is voltak lányok, de 

azok mindig külön játszottak. Nem is nagyon igyekeztünk 
közösködni velük, mert nyafkák voltak, nebáncsvirágok, 
és a közös játéknak mindig sírás lett a vége. Ez alól csak 
Kati volt kivétel, de ő valahogy nem számított lánynak. 
Nem is értettük, hogy miért mondogatják rá az udvarbeli 
asszonyok, hogy „korán kezdi” , meg „anyja lánya” , 
mert Kati anyja egy szép, délceg, mosolygós asszony volt, 
legszebb az udvarban, ő pedig egy szurtos, kócos kis 
vakarcs, aki a körmeivel vívta ki magának körünkben az 
egyenjogúságot.

És most Miska bevallotta, hogy a lányokhoz jár. Már 
kezdett gyülemleni a csalódás keserűsége, amikor eszembe 
jutott a félreértés nyitja:

-  És miért este mégy a lányokhoz -  kérdeztem.
-  Mert csak a sötétben lehet valamit csinálni -  hunyo

rított egyet Miska.
-  Hát a lányoknak nem kell aludni menni? -  kérdezte 

a csodálattól tágra nyílt szemekkel Sanyi, akit az anyja 
minden este elsőnek cibált haza, mert mennie kellett a 
gyárba, és így ő csak az ágyból hallgathatta, hogy a hulló 
estében milyen szép lehet okakünn a játék.

-  Nem olyan csipások azok, mint te -  morogta sértő
dötten Miska, de Jani már jö tt a következő kérdéssel:

-  Mit tudsz csak a sötétben csinálni? -  kérdezte, és 
izgalmában úgy megölelte önmagát, hogy a keze összeért 
a hátán. O már sejtett valamit a sötétről, mert ő maradt 
kint rendszerint legtovább az udvaron, és egyszer kileste



a nővérét, amikor a kapualjban szorongott a legénnyel. 
Ezért odahaza mind a kettőjüket rettenetesen felpofozták, 
és Jani azt remélte, hogy végre megtudja, miért kapta a 
verést. Miska meghökkent az egyenes váratlan kérdésre, 
de azután feltalálta magát: „Amit akarok.”

Janinak lógott az orra, de a többieknél a válasz telibe 
talált. Nem magyarázott meg ugyan semmit, de az egészen 
világosan kitűnt belőle, hogy este, azoknál a lányoknál 
Miska nem valami alárendelt szerepet játszik, hanem azt 
csinál, amit éppen akar, és ez volt a lényeg. Legalábbis 
nekünk úgy tűnt ott az istálló nehéz levegőjében.

Hittük, hogy amit Miska mond, az szó szerint úgy igaz. 
Mert Miska árva gyerek volt, teljesen egyedül lakott az 
istállóban, soha nem láttuk, hogy valaki jö tt volna hozzá, 
télen, nyáron, bekecsben, bocskorban járt, reggelenként 
átvette a „cégvezető” úrtól a fuvarleveleket, azután a gu
mikerekűvel meg a két murával egész áldott nap önállóan 
mászkált a városban, bemehetett a vasúti raktárba is, 
egyszóval szerintünk minden oka meg volt rá, hogy 
felülről nézze a világot. Abban pedig egyáltalán nem ké
telkedtünk, hogy ezeket a különleges tulajdonságokat 
azok a titokzatos lányok is ismerik és méltányolják.

Hogy azon a vasárnapon valami különös lógott a leve
gőben, az abból is nyilvánvaló volt, hogy Miska túlfeszí
tette a húrt, annyira, hogy fellázadtunk ellene.

Mi már ugyanis a második osztály vége felé jártunk, és ő 
még mindig azt kérdezgette tőlünk, hogy hány betűt 
tudunk.

-  Hát te hányat tudsz? -  kérdeztük vissza sértően és 
dacosan. Az arca dühös fintorba futott, aztán megkemé
nyedett :

-  Tudok annyit, amennyi nekem kell. Lehet, hogy töb
bet, mint a tanító!

Ez már sok volt.



-  Hogyne -  vágott vissza v a l a k i a  tanító többet tud, 
mint a . . .  mint az Isten!

-  No ne mondd -  hunyorított ismét Miska, és hangjá
ban nem volt irgalom -, ha úgy van, akkor kérdezzétek 
meg a tanítótokat, hogy minek jár minden vasárnap temp
lomba?

Egy hittel, egy bizonyossággal megint szegényebbek 
lettünk. M ert ez tárgyi bizonyíték volt arra, hogy a tanító 
sem a legokosabb ember a földön.

De eszményeket rombolni mindig veszélyes dolog volt, 
és ezt Miska csakhamar a saját bőrén tapasztalhatta. 
Mert mi láttuk, amikor az ő eszményképét, Kerekes Fer- 
kót, a környék leghíresebb bicskás legényét megbilin
cselve rakták szekérre a csendőrök, mint valami zsákot.

Amit láttunk, arról soha nem beszéltünk, mert szépek 
voltak azok a mesék Kerekes Ferkóról. Janinak ugyan 
azt mondta az apja, hogy azok a dolgok nem is Kerekes 
Ferkóval történtek meg, hanem Rózsa Sándorral még 
valamikor régen, de hát ez nem volt fontos. És különben 
sem akartuk Miskát megbántani, nem akartuk ilyen 
apróság miatt kenyértörésre vinni a dolgot.

De ezen a napon a felszított gyűlölet túlment minden 
határon, és kimondtuk. A hatás azonban közel sem volt 
olyan, amilyet vártunk. Miska, igaz, belesápadt, de csak 
annyit kérdezett:

-  Rítt, amikor vitték?
-  Nem rítt -  feleltük, mert láttuk, hogy Ferkó még 

csak szomorú sem volt, hanem valami eszelős vigyor volt 
az arcán.

-  No, akkor mit akartok? -  Vigyorgott most már 
Miska is, kegyetlenül, felfoghatatlanul, mintha csak ör
vendezett volna, hogy felforgatott bennünk mindent.

Láttuk, hogy ismét felülkerekedik, pedig éreztük, hogy 
nincs igaza, hogy nincs joga hozzá, hogy a mi igazságunk



erősebb, igazabb mint az övé. És nekünk ekkor csak az 
volt a fontos: a puszta lemérhető tények bizonyítéka az 
erőről és a világról. Mert mi igazodni akartunk, és e nél
kül a szilárd pont nélkül igazodni nem lehet. Csak sejtet
tük, de nem értettük azt, ami Miska szavaiból kicsengett, 
hogy a láthatón, a tapinthatón kívül mindenki számára 
lehet a dolognak még egy másik körvonala is, titokzatos és 
felismerthetetlen, mint az árnyékok a felsepert éji nagy 
udvaron.

Ezért egyre gyűlt, hatalmasodott bennünk az ismeretlen
től, az érthetetlentől való szorongó, vak félelem, és amikor 
már elviselhetetlenné vált, az egyetlen lehető oldódássá: 
elutasító, vagy gyűlöletté érett. És ismét Jani volt az, aki 
elsőnek ordította el magát, hogy: „Miska, beletört a 
bicska” , azután, mintha varázslattól szabadult volna, 
nyelvét öltögetve kirohant az istállóból, mi pedig utána. 
Szaladtunk, ahogy a lábunk bírta, az egyetlen megmaradt 
bizonyosság, az anyánk felé, és magunkban azt kívántuk, 
hogy valami borzasztó történjék Miskával.

Másnapra történt.
Reggel a cégvezető úr kiabálására és dörömbölésére 

szaladt össze az udvar. Azután valahonnan fejszét kerí
tettek, és kifeszítették az istállóajtót.

Bennünket elzavartak, és a túloldalról, az eresz alól 
lestük, hogy mit csinálnak a felnőttek.

Amikor kijöttek az istállóból, nagyon csendesek voltak 
mindannyian.

Ekkor a cégvezető úr egyszeriben elvörösödött, és ri- 
koltozni kezdett, hogy ne tátsák a szájukat, senkinek 
semmi köze hozzá, és annak mondanak fel, akinek akar
nak. Az emberek vállat vontak és szétszéledtek.

-  Nem is igaz, hogy a lányoknál járt -  súgta kajánul 
Jani.



-  De igaz. Járt -  szólalt meg váratlanul Sanyika. -  
Én láttam!

Senki nem mondott neki ellent.
A cégvezető urat bámultuk, aki kezében a fuvarlevelek

kel, egyes-egyedül toporgott ott az istálló előtt.



H EGEDŰSZÓ

Aznap, amikor Gara bácsiékhoz készültünk vendég
ségbe, anya nem főzött. Apa akkor már néhány napja 
hivatalos úton volt valahol. Gara bácsi utazója volt, 
és általában többet volt úton, mint odahaza. Garáék- 
kal egyébként az anyám révén valami rokonságban 
is voltunk, és így került sor a meghívásra. Nem tudtam, 
hogy mi lesz ott, de sejtettem, hogy valami rendkívüli, 
mert azelőtt sohasem jártunk hozzájuk. Lehet, hogy 
lakodalom lesz, gondoltam, és bár képzeletemet csik
landozta a tortaevés lehetősége, alapjában véve nem 
nagyon tetszett a dolog, mert nem szerettem a sokasá
got. Ott mintha mindenki más lett volna, mint ami
lyen valójában, és nekem igazodnom kellett hozzájuk.

Reggel kint csatangoltam az utcán, és dél felé járt 
már, mire hazaértem. Anya m ár útra készen állott, 
és szidott, mint a bokrot, mert le kellett vetnie az ünneplő 
ruháját, hogy engem megcsutakoljon. Hagytam, hogy 
mosdasson, alapjában véve szörnyen untam az egészet, 
csak akkor hökkentem meg, amikor a szekrényből 
elővette a kék matrózruhát.

Ezt a ruhát a nagynéném küldte Amerikából. Szép 
kék volt és fehér, alighanem valami haditengerészeti 
egyenruha mása lehetett, amíg Károly bácsi, a szom
széd szabó a kezébe nem vette. Kénytelenek voltunk 
odaadni neki, hogy toldjon és alakítson rajta, mert 
különben nem tudtam  volna felvenni. A nagynéni, 
amikor vásárolta, bizonyossan összetévesztett egy má
sik unokaöccsével, vagy egyszerűen elfelejtette, hogy



hány éves vagyok. A ruha azonban, mire kikerült a 
szomszéd ollója alól, már nem hasonlított sem ön
magára, sem bármi olyanra, amit a kisvárosban valaha 
is láttak.

Én még emlékeztem a ruha régi alakjára, és ezért 
szerettem, de csak titokban, magamban. Szívesen visel
tem volna, de csak bent a szobában, amikor nem lát 
senki, tükör nincs, én sem látom magamat, és olyannak 
képzelhetem, amilyen akkor volt, amikor megérkezett.

Nyilvánosan irtóztam ettől a ruhától, mert a szom
széd gyerekek, ha megláttak benne, előbb tágra nyitot
ták a szemüket a csodálkozástól, azután kinevettek. 
Szerencsére anya szemében az amerikai ajándék a tol
dással semmit sem vesztett sem a szépségéből, sem a 
becsületéből, és így csak kivételes, ünnepi alkalmakkor 
voltam kénytelen viselni.

Most úgy látszik, ilyen kivételes alkalom volt, és 
a rám kényszerített matrózruha, azzal az ijesztő ki
látással, hogy anyám kezét fogva illedelmesen végig 
kell benne vonulnom a szájtátó gyerekek előtt, előbb 
az udvarunkon, azután az utcán, már magában fel
izgatott, és a nap hátralevő része veszélyesnek és gyűlö
letesnek tűnt.

De nem volt tőle előle menekvés. Anyám ismét föl
öltözött, és indulni kellett. Kora tavasz volt, a fák épp 
hogy leveleztek, az idő délre járt, és amikor kiértünk 
az utcára, úgy láttam, mintha a napsütésben a színek 
és a tárgyak körvonalai valahogy élesebbek lettek volna 
a szokottnál; mintha minden szín és minden tárgy a 
másik éles ellentéteként állt volna a világban. Tavasz 
volt, kétségtelenül, de nekem úgy tűnt, mintha zöldjé
nek üdeségéből, színeinek élénkségéből kiröppent volna 
minden élet, mintha összezavarodtak volna az évszakok, 
és egy időben szállt volna le a kisvárosba a harmatos,



üde tavasz és a tikkadt, perzselő nyár. És az utcán raj
tunk kívül sehol egy lélek. Olyan volt ez a délelőtt, 
mint az arcra fagyott mosoly, ijesztő.

Ez a különös érzés még most, felnőtt fejjel is elfog, 
valahányszor festményen a kopár földközi-tengeri táj 
sárga, barna, vöröses síkjaival találkozom, a kíméletlen 
déli nap alatt élesen kirajzolódó vonalakkal és árnyékok
kal, vagy ha színpadon sziklákat világítanak meg a 
reflektorok.

Ha akkor a mai gondolatvilágom birtokában lettem 
volna, sötétruhás, méltóságosan lépegető anyámat és 
matrózruhás ijedt önmagamat egészen bizonyosan bele
képzeltem volna valamelyik vérbő, patetikus Lorca-da- 
rabba. Mint egy rossz rendező, aki azt hiszi, hogy a 
merevség a környezetben és nem az emberekben van.

Garáék messze tőlünk, a belvárosban, egy nagy sarok
házban laktak. A sarkon néhány lépcső vezetett fel a 
boltajtóhoz, amely felett cégtábla díszelgett: Gara és 
társa -  fűszer és csemege nagykereskedés. Jobbra, az 
épület rövidebb szárnyán két irodahelyiség volt, ha 
nem volt úton, ott dolgozott az apám. A hosszabb 
szárnyon, öreg fák alatt nagy ablaksor feketéllett, és 
mögötte az, ahova nekem addig nem volt belépésem: 
Garáék lakása.

Az üzletajtó most zárva volt, és mi a ház hosszabb 
végén sötétlő nagykapu felé tartottunk. Én már valami
vel nyugodtabb voltam, mert a városkának ezen a ré
szén már nem fenyegetett a veszély, hogy ismerős gyere
kekkel találkozunk, de anyám, ahogy közeledtünk, 
mintha egyre idegesebbé vált volna, ami abban mutatko
zott meg, hogy lépten-nyomon megállt, és hol ön



magáról, hol rólam szedett le valami számomra látha
tatlan pelyhet vagy hajszálat.

Becsöngettünk. Egy alacsony, kövér asszony nyitott 
kaput, és amint beléptünk, nyomban be is zárta mögöt
tünk. A kapualj végén, jobbra, néhány lépcső vezetett 
fel a színes üvegfalhoz, amely az előszobát helyette
sítő nagy üveges tornácot zárta el. Ott, a lépcsők tete
jén, a nyitott ajtóban várt bennünket Gara bácsi.

-  Gyertek, gyertek, hol maradtatok ilyen sokáig? 
Már mindenki itt van -  mondta mosolyogva, és ettől 
ismét belém nyilallott valami rossz sejtés. Anyával 
kezet fogott, nekem pedig megsimogatta az arcom. 
Soha még ilyet nem éreztem. Apának és anyának is 
puha, de mégis valahogy kemény, meleg keze volt, 
de Gara bácsié hideg volt, kicsit mintha nyirkos is lett 
volna, és a keze feje, barnás, nagy szeplőkkel meg
szórva, petyhüdt volt, mint egy hólyag, amiből félig 
kifolyt a víz. Megborzongtam.

Odabenn, az üvegverandáról nyíló nagy szobában 
már sokan voltak. Rokonok, mondta anya. Némelyi
ket ismertem is, mert néha jártak  nálunk, de legtöbbjü
ket nem. Anya még az előszobában rám parancsolt, 
hogy mindenkinek hangosan és illedelmesen köszön
jek, de amikor a küszöbről megpillantottam azt a sok, 
egyszeriben felém forduló fejet, nem tudtam, hogy 
mit csináljak, kiabálva köszönjek-e egyszerre mindenki
nek, vagy odamenjek mindenkihez külön-külön. Ezen
kívül éreztem, hogy a tekintetek végigtapogatnak, hogy 
valamit várnak tőlem, és ebbe annyira belezavarod
tam, hogy alig tudtam végül is kinyögni a rám paran
csolt köszönést.

De őket ez nem zavarta. Kezek nyúltak ki felénk és 
elragadtak bennünket, húztak befele a szobába:



-  Anna? Ugye, te a szegény megboldogult Irén lánya 
vagy?! De rég láttalak. Akkor még egészen kislány 
voltál. Mutasd a fiad!

Nézegettek, forgattak, tapogattak, csipkedték az ar
com, adogattak egymásnak, mintha attól féltek volna, 
hogy nem lesz eléggé meggyőző az érdeklődésük, ha 
valamiképpen nem nyúlnak hozzám.

Én meg közben akarva, nem akarva szagoltam őket. 
Éreztem, hogy mindegyiknek más szaga volt. Erről 
tudtam, hogy ki közülük a szegény és ki a gazdag. 
Ismertem ezeket a szagokat a nagy udvarból. Tavasszal, 
nagytakarításkor kint lógtak a ruhák a napon, és minél 
szegényebb volt a tulajdonos, annál dohosabb, fojtóbb 
szagú volt a ruhája. Ez nyilván attól volt, hogy a sze
gényebbe a lejtős udvar aljában lakott, ahol télen a 
küszöbön át befolyt az eső meg a hóié, nedves volt a 
fal, és a szalmazsákokban megrohadt a szalma, de én 
ezt akkor még nem tudtam. Azt hittem, hogy a szag 
a szegénységtől van, hogy az olyan, mint valami beteg
ség, és irtóztam tőle.

A nagy érdeklődés, tapogatás és arccsipkedés azonban 
váratlanul véget ért, senki nem kérdezte többé, hogy 
hogy hívnak, hogy hányadikba járok, hogy milyenek 
az osztályzataim. Megtették a kötelességüket, azután 
el is felejtették, hogy ott vagyok, és én a sarokban talál
tam magam, elhagyottan, teljesen egyedül. Anya is 
messze volt, nagyon messze, két nénike társaságában 
ült és beszélgetett, észre sem vett engem, és én egyszeri
ben annyira kezdtem kívánni, hogy valaki ismét szól
jon hozzám, hogy izgalmamban feldöntöttem a mellet
tem álló széket.

Egy pillanatra csend lett. Mindenki odanézett, az 
egyik fiatal rokon odaugrott, fölállította a széket, en
gem fölnyalábolt és ráültetett. Még anya vetett rám



egy korholó pillantást, azután folytatták, ahol abba
hagyták. Gyűlöltem őket.

A szobában aránylag sötét volt. A keskeny, hosszú
kás ablakon kevés fény hatolt be, és a ház előtti öreg 
fák már így tavasz elején, zöldellőben is jócskán el
fogtak a nap fényéből. De leginkább talán a bútor 
sötétítette a szobát: sokszékes, fekete ébenfa ebédlő
bútor terpeszkedett a szőnyegen, és sötét, fakeretes 
képek lógtak körös-körül a falon.

Az előbbi eset után nem mertem moccanni. Ültem 
meredten a sarokba állított széken, és néztem a társasá
got.

Gara néni, a háziasszony, kis köpcös, potrohos 
anyóka, majdnem földig érő, zsákszerűén sima, olcsó 
babos mintás ruhában, hol bejött, hol kiment, bizo
nyára a konyhába, ellenőrizni a cselédeket meg a ké
szülő ebédet. Időnként, a változatosság kedvéért meg
állt a nyitott ajtóban, és onnan nézte a zsivajt, vagy 
szenvtelen arccal keresztültolakodott a szobán, mintha 
idegen tömegben ismerőst keresne, és egyik-másik 
rokonhoz szólt egy-két szót, többnyire olyat, hogy: 
„Te is megöregedtél, R egina...” -  „Te melyiknek a 
fia vagy?” -  „Amint eszek valamit, fáj a hasam ...” -  
„Ugyan, ezek a mai cselédek...” A mondókájának 
nem volt semmi köze a szobában folyó beszélgetéshez, 
tulajdonképpen nem is nekik mondta, hanem önmagá
nak és többnyire nem is feleltek rá. Amikor így a szoba 
végére ért, megfordult, újra keresztülfurakodott a töme
gen, és kitotyogott a konyhába. Ilyenkor megkönnyeb
bültem. Attól féltem, hogy észrevesz, és megkérdezi, 
hogy mit csinálok itt. Bizonyos voltam benne, hogy 
a félelemtől nem tudtam volna neki válaszolni.

Különben is, egyre jobban tartottam ettől a gyüle
kezettől. Bólogattak, nézelődtek, pusmogtak, az volt



az érzésem, hogy valami titokzatos, előttem ismeretlen 
dologra készülnek, hogy mindannyian tudják, mi ké
szül, de nem mondják ki, másról beszélgetnek, mint 
az összeesküvők. És mi lesz, ju to tt hirtelen eszembe, 
ha ez a készülő valami velem van kapcsolatban? Lám, 
a matrózruha is ... Hátha épp ellenem készül?

Ez a gondolat megszületett ugyan, de nem erősöd
hetett meg bennem, mert ott volt Ármin és Juci, Gara 
bácsi nagy fia meg lánya. Ők is rokonaim voltak, de 
már majdnem felnőttek, és engem észre se vettek. Annál 
inkább forgolódtak a nagyok között, azok pedig, mind
egyik, egy-egy alázatos kedveskedéssel fogadta őket, 
mosollyal, szóval, simogatással, már aszerint, hogy 
ki mire érzett jogot. Juci és Ármin különösen az apjuk
kal sugdolóztak sokat. Ők is jöttek-mentek, időnként 
eltűntek a szobából, azután ismét előkerültek, és köz
ben fennhangon kísérte őket a vendégrokonok kórusa: 
milyen aranyosak, milyen kedvesek...

Ettől megnyugodtam. Nem velem, hanem velük van 
kapcsolatban az, ami készül. Egy kicsit sajnáltam is 
őket.

Később észrevettem, hogy mások is felállnak, ki- ' 
mennek, körül vagy közvetlenül az összekötő ajtón át 
bepillantanak a másik szobába. így tudtam meg, hogy 
az a valami a másik szobában készül, és azt is, hogy 
már nem kell rá soká várni, mert mindenki egyre moz
gékonyabb lett, és a korábbi csendes beszélgetésbe 
most már időnként belehasított egy-egy ideges kacaj 
is, vagy egy mély brummogás.

Csak Gara néni nem változott. Ugyanolyan tempósan, 
ugyanolyan érdektelen faarccal totyogott közöttünk, 
mint az előbb, mintha nem is tudná, hogy mi történik 
itt, mintha nem ő hívta volna ezeket a vendégeket, 
és nem a rokonai között járkálna, hanem tyúkjai kö^



zött a hátsó udvarban, és egyiknél-másiknál meg-meg- 
állva azt méregetné, hogy rántani való-e még, vagy 
már a komolyabb sütő kell neki.

Hogy a dolog végleg kibontakozás felé közeledik, 
ezt akkor éreztem igazán, amikor kinyílt a szomszéd 
szoba ajtaja, és apjának integetve megjelent benne 
egy pillanatra Juci. Ebben talán nem is lett volna semmi 
különös, de Juci arca halottfehér volt, a szeme feketén 
tüzelt, és mintha nem lett volna rajta semmi. Egész 
karcsú teste megjelent egy pillanatra az ajtóban, úgy, 
ahogyan addig lányt soha nem láttam.

-  Édes -  búgták a nénik, a bácsik pedig nyeltek egyet, 
és újult erővel megindult a pusmogás. De éreztem, 
hogy ebben a pusmogásban az alázatnak és a kedvesség
nek már nyoma sem volt. Sötéten villogtak egymásra 
a félig lesütött szemek, és az elejtett szavakból meg
értettem, hogy ők sem láttak még ilyet. A dolog mind
annyiunkat egyformán felizgatott, de más-más érzelme
ket váltott ki mindegyikünkből. Irigyelték a felkapaszko
dott nagykereskedő rokont a vagyonával és a nyolc
szobás lakásával, hogy a gyerekeit a fővárosban jára t
hatja iskolába, de ugyanakkor kárörömmel sajnálkoz
tak is felette, mert lám, hiába volt a sok pénz, mind a 
két gyerek mire adta a fejét.

Egyszeriben borzasztóan sajnálni kezdtem Jucit és 
Ármint. Nem tudtam, hogy mi az, amire a fejüket 
adták, de abban már bizonyos voltam, hogy miattuk 
hívták össze a rokonokat, és ahogy végignéztem a szo
bán, bajt, veszélyt éreztem a levegőben. Szörnyű volt.

Közben azon is törtem a fejem, hogy ha így van, akkor 
minek készít Gara néni nagy ünnepi ebédet? Vagy ő 
talán nem is szereti a lányát meg a fiát?

Egyet azonban nem tudtam  megérteni a pusmogás
ból: azt, hogy Juci miért édes. Mi az édes azon, ha egy



lány majdnem mezítelenre vetkőzik? Különben is az 
édes fogalma az én képzeletemben addig az evéssel, 
a számmal, a nyelvemmel volt kapcsolatos. Ezt a kap
csolatot így, a félmeztelen Jucival nem tudtam elkép
zelni, de éreztem, hogy a hasonlat mégsem hibás, hogy 
van benne valami félelmetesen ijesztő, testi, ami a dol
gok mélyén rémlett, valami azok közül a titkok közül, 
amelyekről a felnőttek legmélyebben hallgattak.

Végül elkezdődött!
Gara bácsi bejelentette, hogy az ebéd egy kissé késik, 

és hogy addig Juci és Ármin fogják egy kicsit szórakoz
tatni a kedves rokonokat, hiszen ezt a kis összejöve
telt különben is annak tiszteletére rendezték, hogy 
Juci befejezte a balettiskolát, Ármin pedig sikerrel végezte 
az első évet a zeneakadémián.

Néhányan tapsoltak, de mellettem egy néni elkesere
detten morogta a szomszédjának:

-  Ez kell nekik! És most mit csinál majd? Hogy megy 
férjhez? Kinek kell az ilyen?

Az epés néni anyám nagynénje volt. Arról ismertem 
fel, hogy nagy, kecskeszakállszerű szemölcs volt az 
álián. Apám vele szokta anyámat bosszantani, és az ilyes
miből rendszerint veszekedés kerekedett. Ezért gyűlöl
tem a nénit.

Nem sokat töprenghettem azonban az érzelmeimen, 
mert egy mély férfihang válaszolt a néninek:

-  Maga csak ne aggódjon, Sári néni. Majd a papa 
varrat neki ezresbankókból ruhá t...

-  Ugyan -  nyelvelt bele egy másik, ismeretlen asszony 
- , bolond lenne férjhez menni. Több esze van annak. 
Most ismét beiratkozott valami iskolába. Az már olyan 
magas, hogy a nevét sem értem.

Perzse, Gara bácsi mindezt nem hallhatta. O egyre



csak mosolygott, és petyhüdt kezével a másik szoba 
ajtaja felé -mutatott. A vendégek lassan elindultak.

A másik szoba teljesen üres volt. Csak a padlón 
terpeszkedett egy hatalmas, csodálatosan puha, vö
rös-fehér mintás szőnyeg, és a falak mentén körös-körül 
székek sorakoztak.

Anya értem jött, kézen fogott, és hiába húzódoztam, 
bevezetett, leült az egyik székre, maga elé állított, szem
ben az egész szobával, és fogott.

Csakhamar, a szomszéd szobából -  ekkor vettem 
csak észre, hogy oldalt még egy szoba ajtaja setétlett -  
zongora szó csendült fel, és Juci libbent be lábujjhegyen, 
apró tipegő léptekkel. M intha csak kinti, gyerekes 
futkározásból jö tt volna elő a zongora hívására, és most 
meglepetten torpant meg a rámeredő tekintetek fala 
előtt. Megállt, azután lassan megfordult maga körül, 
mintha körülnézne.

Furcsa volt. Odaát a zongora élesebben csendült, 
és ő ijedten hátrálni kezdett, pedig senki egy mozdula
tot sem tett felé, hogy elérje vagy megérintse. Mindenki 
meredten bámult rá. Míg hátrált, kinyújtott sovány karjai 
különösen vonaglottak, és bennem ismét feléledt a 
szorongás. Szerettem volna tudni, hogy mi lehet az oka, 
ki kényszeríti Jucit, hogy így, majdnem teljesen levet
kőzve futkározzon és szenvedjen. Mert szenvedett, 
ebben bizonyos voltam. Legszívesebben odamentem 
volna hozzá betakarni és megkérdezni tőle, hogy mi 
fáj, szerettem volna megvédeni attól a gyűlöletes vala
mitől, ami kínozta, de nem tudtam mozdulni, mert 
az emberek a fal mellől, a székekről faarccal nézték a 
vergődő lányt, mert anya fogott és nem engedett, és így 
ért meg bennem az eszmélés, hogy én is áldozat vagyok, 
azért érzem úgy Juci minden mozdulatát, azért érzem 
csak én egyedül, mert mi ketten valamiképpen össze-



W tozunk, mert engem talán azért is öltöztettek matróz- 
ruhába, azért is hoztak ide, hogy ez a titok nyilván
valóvá váljon mindenki előtt!

Ez a szörnyű érzés egyre erősödött, mert Juci mintha 
csak megérezte volna a gondolataimat, egyenesen 
felém fordult, és kígyózó, vonagló mozdulatokkal 
közeledett. A szeme rám meredt, úgy éreztem, mintha 
hívna, szólítana valamire, hogy menjek oda hozzá, 
vagy menjünk együtt valahová, de én nem mozdultam; 
nemcsak azért, mert az anyám fogott, hanem azért sem, 
mert azok az emberek mind néztek, Jucit és engem, 
és az arcuk hamisan mozdulatlan volt. Tudtam, arra 
várnak csak, hogy eláruljam magam.

Kétszeres kín volt ez: a félelem, hogy kilesnek, és a 
szégyen, hogy elárultam, cserbenhagytam azt, aki 
hozzám tartozott.

Azután Juci távolodni kezdett, mintha menekülne, 
de éreztem, hogy a tekintetek továbbra is rajtam marad
nak. Kiáltani akartam, hogy nem én vagyok az oka, 
nem bántottam, nem követtem el semmit, de valami 
mintha történt volna, Juci ismét rám mutogatott, és 
én elkezdtem izzadni.

Anya megsimogatta a homlokomat, és a zsebken
dőjével letörölte róla a verítéket, azután odaszólt a 
szomszédjának:

-  Milyen meleg van itt. Csuromvíz lett a gyerek.
Akkor a zongora elcsendesedett. Juci elfordult tő

lem, a mozdulatai meglassúdtak, és lassan mind összébb 
csuklóit. Úgy tűnt, hogy valami megmagyarázhatatlan 
és jóvátehetetlen szörnyűség történik a szemem láttára. 
M ár éreztem, hogyan tör felfelé torkomban a sikoly, 
és nem törődtem tovább a többiek mozdulatlanságá
val, rám meredő tekintetével, de ebben a pillanatban 
a szomszéd szobában elhallgatott a zongora, Juci pedig,



mintha mi sem történt volna, egyszeriben felpattant, 
meghajolt, és ahogy jött, lábujjhegyen, apró, tipegő lép
tekkel kisietett a szobából.

Vége volt a varázslatnak. A vendégek mozgolódni 
kezdtek, idegesen, kelletlenül, mert tudták, hogy most 
rajtuk a sor: tetszést kell nyilvánítaniuk. Nem az feszé
lyezte őket, hogy esetleg hazudniuk kell, nem is szán
dékozták az igazi érzésüket elmondani, de az élmény 
mégis akkora volt, hogy az arcukra kiült a döbbenet, 
és ezt tudták. Az asszonyokban ágaskodott a felháboro
dás. Egyéb védelmük ugyanis nem maradt a sóvár, 
keserű irigység hullámai ellen. A férfiak szeme parázs
lóit. Valószínűleg ekkor láttak életükben először hó
fehér, rugalmas, ápolt fiatal női testet, amely egészen 
más volt, mint az ő löttyedt, elhájasodott vagy mun
kába fonnyadt, veríték szagú asszonyuk, és minél el
érhetetlenebb volt számukra ez a tünemény a valóság
ban, titokban annál jobban kívánták. De az ő szemük
ben is a vágy parázsát eltakarva ott lángolt az irigység 
táplálta düh, mert lám, ennek a kis nősténynek több 
szabadság és öröm jutott osztályrészül, mint amennyiről 
ők, férfi létükre, valaha is álmodni mertek. Kétszínű 
volt ez a düh. Szólt a saját asszonyaiknak is, hogy lep
lezze előttük a vágyat és a tetszést, főként pedig hogy 
azoknak eszébe ne jusson ilyen szabadságot kívánni.

Mindez persze akkor még csak homályos sejtésként 
rémlett fel bennem, és azt is elsöpörte a felzúgó taps. 
De a szorongást semmi sem tudta eloszlatni. Még alig 
engedett valamennyire, amikor Gara bácsi ismét felállt, 
tapsolt, csendet kért, és bejelentette, hogy most Ármin 
fog hegedülni, azután pedig ismét Juci táncol.

A szobában várakozásteli csend lett, és bennem erő
södni kezdett ismét a szorongás.

Ármin magas, sovány, sápadt arcú fiú volt, háttal



az ablaknak a szoba közepére állt, ahogyan meghajolt, 
egy alázatos, törékeny, de alattomos árnyékra hason
lított, valakire, aki nagy, szörnyűséges dolgokra készül.

Amikor az áliához emelte a hegedűt és hangolni 
kezdett, amikor a húrok még csak artikulátlanul 
sírós hangja egyre emelkedett, mint amikor valami 
közeledik, az ide-oda mozgó vonó olyannak tűnt, m int 
torkon a kés. Elképzeltem az én torkomon, és egy
szeriben megértettem mindent.

Megértettem, hogy az, ami addig történt, csak játék 
volt. Az előbb még lehetett alakoskodni, lehetett tit
kolni a titkolni valót, de most, ha megszólal ez a sírós 
hegedűhang, nekem is sírnom kell, mert abban benne 
van minden fájó, ami csak lehet ezen a világon. Meg
értettem, hogy ha megvárom ezt a muzsikát, akkor 
nem bírom ki, és nem marad bennem semmi takarat- 
lan. Teljesen pőrén és mezítelenül fogok állni ezek előtt, 
és néznek majd, belém néznek, meglátják mindazokat a 
sejtéseket, amelyeknek még magam sem tudtam a ne
vét, meglátnak minden apró kis sírást, megtudják a 
szégyent, hogy sajnálom azt, akit bántanak, és azt a 
másik még nagyobbat, hogy én is bántottam  már gyen
gébbet, aki nem tudott védekezni, és sajnáltam is, de 
ugyanakkor furcsán jól esett. Megtudják, hogy érez
tem már az erőszak kínzó, fojtó örömét.

Megértettem, hogy lehet hazudni anyának is, apának 
is, a tanítónak is, de itt nem lehet hazudni, mert ez 
a muzsika semmit nem kérdez és nem parancsol, és 
mindenki úgy áll előtte, amilyen, mert nincs mihez iga
zodni, nincs se megtorpanás, se hívó mozdulat, mint 
a táncban, csak önmagadból indulhatsz, önmagadra 
támaszkodhatsz, és ezt látja rajtad, az igazat látja min
denki.

így lehetne nagyjából elmondani azt, amit abban a



pillanatban gondoltam, de amit éreztem, az sokkal 
tömörebb volt: azt éreztem, hogy ha ez a hegedű most 
muzsikálni kezd, akkor én nem leszek tovább...

Ezt pedig nem lehetett kibírni. Csak annyi tört ki 
belőlem, hogy: „Ne hegedüljön!” -  „Nem akarom !” 
a többit elfojtotta a torkomból előtörő sírás, amely 
annál hangosabb lett, minél jobban erősödött körülöt
tem előbb a csodálkozó moraj, azután a gyúnos nevetés.

Gara bácsi odajött hozzám és engesztelni próbált. 
Meg akart simogatni, de szeplős, petyhüdt kezé
nek érintése még csak növelte az iszonyatot, és 
amikor láttam, hogy hiába sírok, mégis megtörténik 
a legfőbb szörnyűség, mert Ármin nevetve m ár az állá- 
hoz emelte a hegedűt, torkomból kitört a sokáig vissza
tartott sikoly, kitéptem magam anya kezéből, és ki
rohantam a szobából.

Az utcára nem mehettem ki, mert a kapu zárva 
volt. A virágoskertben bújtam hát el, és vártam, hogy 
anya kijöjjön utánam, hogy megkérdezze, mi történt 
velem.

De anya nem jött. Bent maradt azokkal a szobában, 
és én nem akartam hívni, nem akartam neki kiáltani, 
mert valami nagy, nagy hidegség áradt el bennem, 
és úgy tűnt, hogy egyedül állok a világon. Rettenete
sen sajnáltam magam, de ebbe a sajnálkozásba keserű 
dac és büszkeség vegyült, éreztem, hogy így szabadab
ban csuklik fel a sírás, és nem volt már olyan szörnyű, 
inkább szép volt, segített zokogni a szobából kiszűrődő 
messzi hegedűszó.



NÉMETH ISTVÁN





LENT A G ÖD ÖRB EN

Korán reggel, még ágyban voltam, átszólt a Sörös 
szomszéd, nem mennék-e vele tuskót szedni.

-  Hová?
-  Ki a Birgés tanyára.
-  Milyen? Eper vagy akác?
-  Ez is, az is, de kiadósak.
Nem mondtam azt se, hogy megyek, azt se, hogy 

nem megyek. Hallgattam. A dolgomtól mehetnék, 
Sörös szomszéddal valamikor nagyon sok tuskót ki
szedtünk, értek hozzá, meg épp arra való idő is van, 
de ahogy a szomszéd a Birgés tanyát említette, mellbe 
ütött valami. Ezért nem tudtam mindjárt dönteni.

-  Na, gondold meg, mert ha nem jössz, szólok más
nak -  sürgetett Sörös.

-  Persze hogy megy -  mondta a feleségem. -  Ugorj, 
kapd össze magad, mit nézed a gerendákat? Nagyon 
szereted a meleg szobát, a szén meg drága, nem győz
zük ...

Leereszkedtem az ágyról. Kedvetlenül kérdeztem:
-  Haza is szállítja?
Gondoltam, ha Birgés nem szállítja haza a tuskókat, 

én azért külön nem fogadok fuvarost. Akkor inkább 
hagyom. Semmi kedvem se volt a Birgés tanyára menni.

-  Azt mondta, ha leesik a hó, hazahordja. Szánkóra 
könnyebb rakodni.

-  De ha nem esik hó?
-  Akkor ott kint összehasogatjuk, és hazahordja 

kocsin.



-  A krampácsod megvan még? -  kérdeztem öltözködés 
közben.

-  Az enyém? -  nézett rám csodálkozva. -  Hogyne 
volna meg, de azért te is hozd a tied, mert most olyan 
a föld, mint a szikla.

A feleségem már be is csomagolta az elemózsiát, 
láttam, két deci pálinkát is tett mellé, mint ahogy régen 
szokta, amikor még tuskót szedni jártam. Még moso
lyogtam is magamban: lám, az asszony nem felejtette 
el a pálinkát, pedig már vagy tizenöt éve nem járok 
ilyen munkára.

-  A presnyákot nem veszed föl? -  kérdezte az asszony, 
s már húzta is elő az ágyfejből.

El is felejtettem már ezt a kopott báránybőrbekecset, 
a jó ég tudja, mikor volt rajtam utoljára, de azt tudom, 
hogy tuskót szedni mindig fölvettem, könnyen mozog 
benne az ember, mégse fázik meg.

Olyan volt nekem ez a készülődés, mint a régiek, 
amikor még szükségből jártam  fát vágni meg tuskót 
szedni, valahogy még a szobának a levegője is olyan lett 
hirtelen, mint tizenöt évvel ezelőtt volt. Na, rendben 
van, indulhatunk.

Száraz hideg volt kint, kopogott a fagy a bakancsunk 
alatt, jólesett a gyaloglás, pedig én nem valami nagy 
kedvvel mentem a Birgés András tanyájára.

M ár jócskán kint jártunk a határban, amikor eszembe 
jutott: hogyhogy éppen engem hívott Sörös szomszéd 
tuskót szedni, amikor már évek óta át se já r hozzánk? 
Nem mintha haragban lettünk volna, csak elszokott 
tőlünk, mint más emberek is a tizenöt esztendőben, 
akikkel valamikor együtt kerestem a kenyeret. Máskor 
se a barátság, inkább a közös munka kötött össze ben
nünket, vagyis a hasonló munkabírás, ami a bandákban 
dolgozó embereknél a legfontosabb. Annak idején nem



azért vállaltunk közösen ilyen vagy olyan munkát, 
akár tuskószedést is, mert szomszédok vagy cimborák 
voltunk, hanem azért, mert kitapasztaltuk, hogy a mun
kában jól összeillünk. Ez volt a fontos, nem a szomszéd
ság, és így megtaláltuk volna egymást akkor is, ha 
más-más utcában lakunk. De hány éve nem dolgoztunk 
már egy bandában! Nekem hosszú éveken át egész más 
természetű munkát szemeltek ki, mint amihez gyerek
korom óta hozzászoktam, s amit mind a mai napig 
Sörös szomszéd is végzett. Egyre jobban fúrta az oldala
mat: tizenöt év után ma reggel miért éppen engem hívott 
tuskót szedni a Sörös szomszéd?

-  Tudtam, hogy itthon vagy, ráérsz megint -  mondta.
-  Már itthon vagyok megint -  mondtam. -  Rá is 

érek most már.
Sörös nem szólt erre semmit, én is hallgattam. Jobb 

is volt így, mert nem bírnám kiállni szó nélkül, még ma 
se bírnám kiállni szó nélkül, ha valaki példázgatni 
kezdene az elmúlt időkre olyan szemforgató módon, 
mintha engem akarna vigasztalni, amiért kiestem abból 
a bizonyos szekérből, amire, úgymond, tán fel se kellett 
volna ülnöm.

Szóval, szótlanul ballagtunk a tanya felé, s engem 
egyre erősebben elfogott valami nyugtalanság. De 
mindegy, ezt most már meg kell szokni! Azért mikor 
beléptünk a nagy tanyaudvarba, egy pillanatra elfutott 
valami szégyenféle: eljöttél kiásni Birgés András fatus- 
kóit, mert szereted a meleg szobát, és mert drága a szén? 
Épp ide kellett eljönnöd újra gödröt ásni? Szinte érez
tem, hogy meredezik az arcomon a borosta, de most 
már nem fordulok vissza.

Sörös bement szólni, hogy megérkeztünk, kezdhetjük 
a munkát. Engem is húzott volna befelé, kicsit megpi
henünk a melegen, mondta, de én csak mentem hátra



a fatuskóhoz, majd ott megvárom. Leraktam a szerszá
mokat, az elemózsiás tarisznyát felakasztottam a kerítés
karóra, aztán rágyújtottam, ácsorogtam, már fázni 
kezdtem, gondoltam, nem várom Söröst, nekieresztet
tem az ásót a földnek. Csakugyan úgy pengett a megfa
gyott föld, mint a kőszikla, elrúgta magától az ásót. 
No, majd krampáccsal! Dolgozgattam lassan, pedig 
inkább arra lett volna kedvem, hogy körülnézzek a ta
nyán, ami egyszeri körülnézésre is alig hasonlított 
a tíz-tizenkét év előttihez, most takaros volt, látszott 
rajta, hogy gondját viselik -  de most nem fürkészni 
jöttem ide, hanem tuskót szedni, keseredett meg a szám 
íze.

És mennél jobban abriktoltam a csákánnyal a fagyos 
földet, annál inkább megkeseredett a szám íze: mégis 
idejutottál, megint itt ásod a gödröt. Nem köllött meg
köpnöm a tenyeremet, nem győztem törülgetni, úgy 
izzadt.

De végre kimászott Sörös. Egyedül jött.
-  Annyit beszélt András bácsi felesége, hogy alig 

tudtam tőle szabadulni -  mondta jókedvűen, veres 
arccal. Nyilván borozgatott odabent.

-  Hát András bácsi? -  kérdeztem száraz torokkal.
-  O bement a faluba. Azt mondja Julis néni, hogy egy 

autó pulykát vitt be a piacra.
-  Közeleg a karácsony...
-  J a . ..  No, kemény?
-  Meglehetősen kemény -  mondtam. -  De csak egy 

ásónyomnyit.
Megnyugtatott valamennyire, amit Sörös mondott: 

Birgés András nincs a tanyán. Még csodálkoztam is 
magamban: hát félek én tőle?

De aztán dél felé bekanyarodott egy autó a tanya
udvarba! Birgés szállt ki belőle. Épp egy óriási eperfa-



tuskót ástunk ki, derékig benne álltunk a gödörben, 
fél szemem azért ott repdesett az autó körül. Birgés 
elindult befelé, de a gangról, hogy észrevett bennünket, 
visszafordult. Komótosan jött felénk, magot törögetett, 
úgy mozgott a szája, mint a nyúlé.

Megállt a gödör mellett, a földhányás tetején, sokáig 
csak állt és nézett bennünket. Éreztem, hogy megismert 
még idejövet, és most csak néz, engem néz, úgy éreztem.

-  Adjon az úristen -  kiáltott ránk jókedvűen.
-  A djon... -  mondta Sörös és a lapátnyélre támaszko

dott.
-  A djon... -  mondtam én is, ujjamat a sapkám széli

hez emeltem, miközben éppen hogy csak rásunyítottam 
Birgésre, s aztán tovább abriktoltam a fejszével a vastag, 
nyers fagyökeret.

Mondom, éppen hogy csak odavetettem a pillantásom 
Birgés irányába, mégis jól láttam, hogy szétvetett lábak
kal állt, végig kigombolt nagykabátban, pocakját csíkos 
téli ing takarta, az állát belesüllyesztette a tokájába, és 
közömbösen rágta a tökmagot. Egy tökmaghéj a bakan
csom orrára repült.

A fejszém beszorult, avval bajlódtam.
De az eszem kereke csak máshol járt. Nyugtalan 

voltam, nagyot rántottam  a fejszén, megtántorodtam, 
és térdre buktam. Bekecsem hátára morzsás göröngy 
szóródott. Hirtelen felkaptam a fejem. Sörös szomszéd 
lépett ki a gödörből.

Ami egész idő alatt nyugtalanított, most még a szemem 
elé is tolakodott: negyvennyolc kora tavaszán rejtegetett 
kukoricára akadtunk ezen az udvaron; Birgés András 
ott állt a gödör szélén, fehérebb volt, mint a fal, én 
meg álltam a nagy gödörben a penészes, megrohadt 
kukorica tetején, és néztem ő t.. .  Én is torkig voltam



akkor már az egész beszolgáltatással, nemcsak a Birgés 
András-félék. De ez most nem tartozik ide...

Kirántottam a szívós, vastag fagyökérből a fejszét. 
Fölegyenesedtem. Szememet m arta az izzadság.

-  Á, te vagy az, öreg fiú, csak most ismerlek meg! -  
kiáltott rám jókedvűen Birgés András. -  Bújj már ki 
abból a gödörből. Hogy vagy?

Kitápászkodtam a gödörből. Éreztem, hogy valami 
kényszerű mosolyféle széthúzza az arcomat, mintha 
erősen feszítenék, de az izmok alig engednek, mintha 
azok is szívós fagyökérből volnának; éreztem, hogy 
fáj, de mégis mosolyogtam.

-  No, ezt egykönnyen nem billentitek ki innen -  
mondta az óriási eperfatuskóra célozva. -  Tudjátok ti, 
hány éves fa volt ez? Legalább kétszáz éves! Hogy is 
emelitek majd ki a gödörből?

Egy jó pipahujányit beszélgethettünk, no ugyan én 
kettőt se szóltam, csak álltam a földhányás tetején, 
a nagy gödör fölött, és hallgattam, közben el-elmosolyod- 
tam avval az arcizomfájdító mosolyommal, mint az 
előbb, de muszáj volt, mert Birgés valóban kacagtató 
dolgokat mondott, mintha nem is emlékezne már arra 
a régi kora tavaszi délutánra ugyanezen a tanyaudvaron, 
pedig hát engem ott, akkor ismert meg. Elfelejtette volna? 
Honnan tudjam én azt megmondani! Én nem felejtettem 
még el, és sohasem is felejtem el, de szégyelljem-e magam 
emiatt?

Evvel vergődtem aztán egész délután, még másnap is, 
harmadnap is, és azóta is mindig, ahányszor csak eszembe 
jut.



EGY EMBER ÜL AZ 
U D V A R O N

Azon a tavaszon egy ember ült az udvaron. Kora tavasz 
volt még, de már nagyon szépen sütött a nap.

Az embernek volt egy kis szántóföldje, azzal most 
még nincs semmi munka. Otthon a háznál kicsi kertjét 
már fölásta, szépen el is gereblyézte. Nem nagy kertje 
volt.

Most éppen szombat délután van, és nagyon szépen 
süt a kora tavaszi nap. Felgyűrt ingujjal ül az udvar 
egyik sarkában, s nézegeti az imént felsepert tiszta udvart. 
Arca nyugodt, mint a földé, amelyen ül. Boldog. 
Nincs szebb valami a felsepert, rendben tartott udvarnál! 
A szépen felásott és elgereblyézett kertnél! Az újra meg
igazított kerítésnél, ami megint kibír egy esztendőt!

(Az asszony ugyanezt gondolja odabent a konyhában: 
nincs szebb valami a világon, mint a jól megfoltozott 
kabát, amihez nem kell hozzányúlni pár hétig. És nincs 
szebb valami, mint amikor rendben van a konyha, 
a szoba, amikor tiszták az edények a stelázsin.)

Egy tyúk lépked az itatóvályúhoz, és lassan, nyugod
tan iszik. A vályúból kipattan egy dühös méh, és jól 
irányított nyílként a tyúk vörös tarajának röpül. A tyúk 
megrázza a fejét, és a szárnyaival csapkod. A méh be
gerjedt zuhanóbombázó, felröppen, s már csap is le 
a tyúkra. Elkeseredett, kétségbeesett küzdelem kezdődik. 
Az ember befelé mosolyogva figyeli a csatát. A tyúk 
védekezik, a méh támad. Élethalálharc dúl. A méh még 
egyszer lecsap, aztán, terhétől szabadult bombázó, 
könnyedén, nagy ívben elrepül. Néhány pillanatig kábul tan



áll a tyúk. Felborzolja tollát, és önmagát bátorító ká- 
rogással indul a szemétdomb felé. De ugyanebben 
a pillanatban most már két méh csap le rá. Dühös, 
sorozatos vadásztámadás a tyúk taraja ellen. A tyúk 
a földre lapul. Az ember m ár áll, és kinyújtott nyakkal, 
visszafojtott lélegzettel figyeli az állatok háborúját. 
Most a tyúk kétségbeesett krítyogással szétcsapja szár
nyait, s lapuló futással menekül. A két méh egy darabig 
még kering a csatatér fölött, aztán valósággal belelövi 
magát a levegőbe.

Az ember föllélegzik, lassan visszaguggol, majd leül. 
Magában azt mondja: lám, még ezek se férnek össze! 
Hogy megugrasztotta a két kis bogár azt a nagy mélák 
tyúkot...

Tovább nézi a felsöpört, tiszta udvart, aminél aligha 
van szebb valami a világon. El tudná nézegetni ezt az 
udvart talán ítéletnapig is !

Valahonnan előkeveredik a gyerek, a téglarakásról 
leszed néhány téglát, és keríteni kezd. Észre sem veszi, 
hogy apja ott ül az udvar túlsó sarkában. A gyerek 
arca komoly, mint a tudósé a górcső felett. Kerít valamit 
a téglákból, épít, de közben arra gondol, hogy ha felnő, 
okvetlenül mészáros lesz, mert az annyi kolbászt ehet, 
amennyit akar. (Mikor fent volt a padláson, látta, mi
lyen sok szál kolbász van még ott, s az anyja mégis 
mindig olyan icipici darabot ad neki, hogy a fél fogára 
sem elég.)

Az apa gerjedő indulattal, szigorúra szorított szájjal 
nézi, mit művel a fia a téglákkal. A fojtott düh már-már 
kitör belőle, amiért fia megbontotta a tavaszi udvar 
rendjét, amikor három tyúk rohammal elfoglalja a sze
métdombot, s akár a szenvedélyes aranyásók, rugdalni 
kezdik szét a szemetet. Az ember dühében elvörösödik, 
de nem robban, hanem óvatosan, négykézláb a közeli



farakáshoz mászik, aztán a garázdálkodó tyúkokon 
tartva a szemét, kitapogat egy jó botot, és -  fri! -  meg- 
serdíti a szemétdomb felé. S csak amikor a két tyúk ott 
marad felborulva a szemétdombon, és a harmadik ékte
len kodácsolással elrepül, szólal meg sziszegve: -  A görcs 
fogja meg a lábatokat... hát nem hagyhatjátok egy 
percig se úgy azt a ganérakást! ? ... Nem látjátok, hogy 
most söpörtem föl az udvart?

Az asszony mint puskából lőtt golyó ugrik ki az ud
varra, s a két döglött tyúk mellől a botot teljes erőből 
arrafelé vágja, ahol az ember guggol. „Te haramia 
-  mondja - ,  köll neked jószág?” Keserű sírásba tör ki. 
Leguggol a két döglött tyúk mellé.

A gyerek otthagyja a szétrakott téglákat, és iszkol 
kifelé az utcára.

Az ember felemelkedik, s elsompolyog a csatatérről.
Az asszony berohan a konyhába a két tyúkkal, elvágni 

a nyakukat, kicsöpögtetni a vérüket, hogy ha már így 
van, ne vesszenek teljesen kárba.

Az ember már hallja is, ahogy az asszony a konyhá
ban feni a kést a tál pereméhez. „Egyikből márna még 
jó  paprikás lesz -  villan át rajta, de ugyanabban a pilla
natban mérhetetlen szomorúság nehezedik rá: -  Úgyse 
eszünk abból j ó t . .. Esetleg a gyerek.”

Megáll a kertajtónál, s nézi a naplementét. Nagyon 
kedvetlen, és az arca is szomorú. Látja, hogy pár perc 
múlva a nap belezuhan az ég alján tornyosuló sötét 
tavaszi felhőkbe, de nem arra gondol, hogy még az 
éjjel eshet is az eső, hanem arra, hogy milyen jó volna, 
ha az ember mindig olyan boldog lehetne, mint ő volt 
az előbb, pár pillanatig, amikor az elvégzett munka 
gyönyörűsége úgy megnyugtatta. De valahonnan mindig, 
mint derült égből a villám, lecsap valami dühös méh,



és egyszerre vége mindennek, egyszerre eszébe ju t az 
embernek minden keserűsége.

Estére majd szó nélkül ülnek vacsorához. Az asszony 
a gyerekkel egy ágyba fekszik, és majd hallja, hogy 
fojtottan sírdogál. O holnap délelőtt lemegy a faluba, 
és amikor az emberek kijönnek a nagymiséről, publiká
ció után, bemegy szótlan társaival a kocsmába, és isznak, 
és csak késő délután tér haza, részegen. Hétfőn kezdődik 
a hétköznapi munka. Eljön majd a szombat is, és ha 
aznap nem esik, a hét utolsó munkájaként felsöpri az 
udvart, aztán leguggol az udvar egyik sarkában, és 
megint érzi majd azt a végtelen nyugalmat, amit ma 
érzett, és mindig munka után, ünnep előtt érez. És akkor 
történnie kell valaminek, ami megint csak megbontja 
az udvar rendjét, azt a nagyon jó valamit, amit olyan 
ritkán és olyan rövid ideig érezhet az ember.

Visszaült az udvar sarkába, ugyanoda, ahol az előbb 
ült, de már semmi örömet nem talált a szépen felsepert 
udvarban és az elgereblyézett kertben.



A MEGVESSZŐZÖTT LÓ

Rövid kötőféken vezette az ember a lovat. Az ember 
zömök volt, széles vállú, tuskóformájú, jóval túl az 
ötvenen. Mint egy nehezék, kölönc, csüngött a ló nyakán. 
A kötőfék elágazásába akasztotta két vastag ujját, 
a kötőfék szárát pedig erősen szorította. Ökle bütykei
ből vér szivárgott. Fél arca, elől a ruhája, sáros volt. 
A ló most már engedékenyen, de még mindig kényeskedő, 
parádés léptekkel haladt, füle kagylóit büszkén előre 
tartotta, szépen ívelő nyakán ütemesen ringott gazdag 
sörénye. Fiatal volt, mintha az imént lépett volna le 
valamelyik lovasszobor talapzatáról.

Vásár után, ahogy kiértek a faluból, a ló hirtelen 
megugrott. Új gazdáját, a tuskó formájú embert úgy 
rántotta maga után, mint egy hozzáláncolt, magatehe
tetlen ólomgolyót; az ember érezte, hogy lába alól 
kifut a talaj, de a kötelet, amit előzőleg két csuklójára 
tekert, nem engedte el. Térdével s lába fejével szántotta 
a sarat, de a ló indulatát nem tudta lefékezni. Hason 
csúszott a vágtató ló után, érezte, hogy markából ki
folyik a kötél, ő meg ott marad az országút sarában, 
elnyúlva; ekkor fölemelte a fejét, és torkaszakadtából 
a ló után kiáltott:

-  Kulák!
A ló megállt, alig húsz méterre az ember előtt. Megállt, 

s hátracsapta füleit. Az ember föltápászkodott, arcáról 
letörölte a sarat, s hangosan, de indulatát elnyomva 
szólt:

-  Kulák!



A ló táncolva, egész testével gazdája felé fordult; 
csak a szólítás volt neki ismerős, a hang idegen. Mégis 
nyihogva nézte a közeledő embert. Nyakából mozdulat
lanul csüngött alá a kötél.

Két lépésre állt meg előtte. Nem nyúlt mindjárt a kö
télért, nyugalmat erőszakolt magára, s a lehető legszelí
debben próbálta szólítani a lovat:

-  Kulák, no, Kulák.
Hozzálépett, s gyöngéden megveregette a nyakát. 

Életében ez volt az első tulajdon lova. Már nem is hara
gudott rá igazán.

De mielőtt hazaértek volna, a falu alatt megint neki
vadult a ló. Most azonban nem eredt futásnak, hanem 
egy helyben topogott, fölágaskodott, mintha tüzet 
gyújtottak volna patái alá. Kénye-kedvére rángatta 
gazdáját. Az ember a haja tövéig elvörösödött: még 
csúffá teszi ez a dög. És épp itt, a falu szeme láttára! 
Dühösen megrántotta a ló kötőfékjét, de ezzel mintha 
még jobban felingerelte volna az állatot. Rúgott, vadul 
horkantott, éleseket nyerített, olyan erővel vetette föl 
magát, hogy a zömök embert is a levegőbe emelte. 
Az ember érezte, hogy minden ereje elhagyja már, 
a sáros verejték marta a szeme alját, hátán égett a kabát
ja. Nem akarta nevén szólítani a lovat, ezt nem kell 
itt megtudni senkinek, megmaradt erejével rángatta 
a kötelet, s csak magában káromkodott. Csapzottan, 
csatakosan értek haza, már esteledett.

-  Kinevetnek -  mondta a felesége -, ha megtudják, 
hogy télire vettél lovat.

Az istállóban meggyújtották a lámpát. Minden be 
volt készítve. Az ember kifújta magát, ruhájáról lekapar
ta a sarat, és felült a jászol szélére.

-  Hát ha még megtudnák a nevét, akkor hogy nevet
nének! -  mondta.



-  Tényleg, még nem is m ondtad... -  Az asszony 
odahúzódott a férfi lába elé, és lekuporodott az abrakos- 
láda szélére.

Az ember nem szólt mindjárt. Nézte a lovat, aztán 
a feleségét, szája körül meleg mosoly jelent meg, s elöm- 
lött egész ábrázatán.

-  Kulák -  mondta tömör kis nevetéssel -, de nem 
sokáig...

A ló rájuk kapta a fejét, szájában megállt a falat.
-  Látod, hogy figyel -  mondta az ember; leereszke

dett a jászol széléről, s odalépett a ló fejéhez. A két füle 
között a homlokába bukó sörényét meghúzogatta, 
s úgy mondta: -  De mostantól kezdve Csillag leszel, ha 
tetszik, ha nem.

-  Hallgat-e majd rá? -  kérdezte az asszony.
-  Majd hallgat -  mondta az ember.

Nehezebben ment, mint gondolta. Télen sokszor 
naphosszat bent ült az istállóban, csöndesen szólítgatta 
a lovat új nevén, egész nap tett-vett körülötte, s csak 
szólítgatta. Enyhe téli délutánokon hosszú kötélen ki
vezette az utcára, körbe futtatta, hogy megjáródjon, 
de ilyenkor is inkább hallgatott a kurta ostorcsatto
gásra, mint a Csillag névre. Kiálltak a szomszédok is 
a kiskapuba, megcsodálták a jóformájú lovat, s gúnyolták 
a gazdáját. Nem felejtették még el, hogy egy időben 
éppen ez az ember szónokolt leghangosabban a lovak 
ellen, épp az, akinek soha életében nem volt lova; most 
meg, amikor már lassan mindenki megvállik a lovaktól, 
ez a senkiházi lovat vásárol, mégpedig milyen lovat! 
De legalább majd megtudja, hogy a jó ló nem egyszerű 
jószág, hanem családtag, s ha már egyszer megvan, 
nemcsak hasznosságával méri a jó gazda, hanem a sor



sát köti vele össze. Azok az emberek, akik már megváltak 
a lovuktól, keserű haraggal és tompa fájdalommal nézték 
az ostort csattogtató tuskó embert, és a parádésan 
körbefutó lovát a vaksi kis ablakok m ögül...

Tél vége felé fogta először komolyabb munkára: 
kihordta földje végére a trágyát. És nemsokára neki 
lehetett fogni a szántásnak, és sorban következett a többi 
mezei munka is.

Kulák azonban sehogy sem akart Csillag lenni. Az 
embert ez annyira megviselte, hogy lassan búskomorrá 
változott. Szomszédaitól, akikkel így is alig váltott 
szót, nem kérhetett tanácsot, nem árulhatta el nekik, 
miről van szó. Egyébként is alig lehetett már a szavát 
venni. Hol fáradtan, hol vérben forgó szemekkel bámulta 
a lovat, nem szólt már ahhoz sem.

Egy keddi nap ittas állapotban tért haza, s a feleségére 
támadt:

-  M ár megint a te szád já rt el?
-  Feküdj le -  mondta az asszony. -  Alig állsz a lá

badon.
-  Előbb számolunk.
-  Mi bajod?
-  Nem állhatott a szád, ugye?
-  Nem szóltam én senkinek egy szót se.
-  Akkor honnan tudják, hogy mit csinálok az istálló

ban?
-  Onnan, hogy állandóan ordítasz arra a szegény 

párára. A harmadik szomszédban is meghallják.
-  Én ordítok a lóra?
-  M ár retteg, ha belépsz az istállóba.
-  Szóval ordítok rá. És kiskulák vagyok. Jó, majd 

még beszélgetünk. -  Fogta a tál ételt és kihajította az 
udvarba. -  így váglak ki egyszer téged is. Meg azt a lovat 
is.



A felesége ismerte, nem lehet lecsillapítani, míg ki 
nem tombolja magát. Jobb ilyenkor mindent ráhagyni. 
Másnap már megint olyan volt, mint az őszi légy.

Aratás után néhány napig semmi munka sem akadt. 
Az ember kedvetlenül tett-vett a ház körül, belerúgott 
a vödörbe, a kutyába, mindenbe, ami az útjába került. 
Vasárnap délután befogta a lovat, odavetette a feleségé
nek: fattyazni megy.

Az emberek már kint ültek az utcán, a fák hűvösében; 
nem köszönt oda senkinek. Ki lapos, ki sértődött, ki 
kárörvendő pillantásokkal követte a kényelmesen haladó 
szekeret, sokáig csak különös gazdájáról folyt a szó, 
a kiskulákká változott hordószónokról, aki alighanem 
meghibbant.

-  Dehogy hibbant meg. Restelli magát! -  mondta az 
egyik.

-  Az lehet.
-  Más van ott.
-  Micsoda?
-  Más. Belebújt az ördög.
-  Az lehet.
-  Kíváncsi vagyok, hova megy ilyen korán?
-  O se tudja. Megy, mert nyughatatlan. Belebújt az 

ördög.
A szekér kiért a faluból. Nagy kukoricatáblák, tágas 

búzatarlók terültek el az országút két oldalán, a ha
tárban nem volt senki, sütött a nap a felhőtlen égen, 
a levegő állt. A szekéren az ember elbóbiskolt. A rra 
ébredt, hogy rázza a szekér, egy domboldalról kocogott 
lefelé, megrántotta a gyeplőszárat, már lent voltak a haj
latban, a ló megállt, s vizelni kezdett.

Az ember leugrott a bakról s gombolkozva néhány



lépést tett az árokpart felé. Az árkon túl, éppen szemben 
vele egy kőkereszt állt, de már akkor vette észre, amikor 
kigombolta az ellenzőjét, önkéntelenül oldalra fordult. 
Miután elvégezte a dolgát, szemügyre vette a keresztet, 
kibetűzte a talapzatába vésett szöveget, legyintett, is
merte azt az embert, aki ,,Isten nagyobb dicsőségére” 
emeltette. Krisztus homlokán a szögesdrótból készített 
„töviskorona” elbillent, úgy festett, mint egy hetykén 
félrevágott kalap. A kereszt mellett egy csenevész koro
nafa állt, az ember átugrotta az árkot, s lemetszett a fáról 
egy szép vesszőt.

-  No, ez éppen jó lesz -  mondta. Visszament a sze
kérhez, felült a bakra s elindította a lovat.

Valahonnan, a kukoricatáblán túlról dübörgés, csatto
gás, rekedt kiabálás hallatszott. A szövetkezet fiatal 
gazdásza fülelve megállt.

-  Ott valakik ölik egymást -  dörmögte maga elé.
Tanya nincs a környéken, arra se, ahonnan ezek az

ijesztő hangok jönnek. Tanakodott magában, odamen- 
jen-e? Magához vette a kis motorkerékpár pumpáját, 
s elindult a kukoricáson keresztül. Félt, de hajtotta 
a kíváncsiság. Egyre közelebbről hallotta a rekedt 
szitkozódást, csattogást. M ár tisztán kivehető volt 
a lópaták egy helyben való rémült dobogása, a szekér- 
recsegés. Talán a lovak belegabalyodhattak a hámba. 
Vagy verembe zuhantak? Meggyorsította lépteit. Aztán 
lehajolt, s kúszva közelítette meg a kukoricás szélét.

A tarló sarkában egy kifogott szekeret pillantott meg, 
rajta zömök termetű paraszt állt, kezében tüskés vessző, 
azzal veri a kocsi oldalához kötött lovat. A vesszőről vér 
csörgött, a lovat véres tajték verte ki. Amint a ló vala



mennyire megnyugodott, a paraszt újból fölemelte a vesz- 
szőt, és lesújtott r á :

-  C sillag!
Ezt hörögte minden vesszősuhintásnál: Csillag!
Nem tudta tovább tűrni az iszonyú látványt, kilépett 

a  kukoricásból:
-  Mit csinál, jó  ember?
A paraszt a hang irányába fordult. M egrántotta 

a koronafa vesszőt; vér csapódott le róla. Aztán átlendí
tette magát a kocsioldalon, s ott termett a fiatalember 
előtt.

-  Körösztölök, bérmálok... -  mondta s mosolygott; 
megismerte a szövetkezet gazdászát.

A fiatalember iszonyodva mérte végig a zömök, 
tuskószerű parasztot. Az átment a kocsi másik oldalára, 
megveregette a remegő ló nyakát s csöndesen azt m ondta:

-  No, Csillag...
A ló fölkapta a fejét, kalimpált vele, mintha intege

tett volna.
-  Látja -  mondta a paraszt elégedetten - ,  érti már!
-  Hát mi baja van vele?
-  Mi? -  kérdezte, majd elővette tózniját, s ráérősen 

cigarettát sodort. -  Semmi. Vele semmi. Szép ló, fiatal 
ló, betöretlen ló. M ert a volt gazdája, akitől az ősszel 
vettem, nagy becsben tartotta, kímélte. Mert az utolsó 
lova volt. Nekem meg az első. Érti?

-  Értem.
-  Dehogy érti. Nem ért maga semmit.
A paraszt elhallgatott, aztán azt mondta:
-  Egyszer azt az embert, a ló volt gazdáját, nagyon 

megverték, a bajuszát szálanként tépdesték ki. Annyira 
elkeseredett, hogy mikor hazaengedték, adott ennek 
a lónak egy nevet. Akkor ez a ló még kiscsikó volt. 
Azt hitték, hogy megbolondult, mert nemcsak a kis-



csikónak adta ezt a nevet, hanem még a kutyájának meg 
a macskájának is, minden élőnek a házban. Pedig az 
ember nem volt bolond, csak nagyon el volt keseredve, 
és nem tehetett mást. Érti?

-  H át mi volt a ló neve? -  kérdezte elképedve a fia
talember.

-  Hogy mi volt?... Az most már nem fontos. Az 
a fontos, hogy mától kezdve Csillag a neve.

Újra odalépett a lóhoz, megveregette, végigsimította 
a nyakát, susmogott neki valamit, aztán kivette a kocsi
derékból a véres koronafavesszőt, beledobta a kukori
cás szélén húzódó barázdába, s bocskorával földet 
húzott rá.



SZ AB AD ULÁ S

Nagytata várt. Feri mégse ugratásnak szánta, amit 
írt, pedig azt hittem.

A szűk utca végén csikorogva kanyarodott el egy 
villamos, egy pillanat volt az egész, de tudtam, hogy 
most már kint vagyok.

Nagytata markából most is az a szomorú, nagy tarka 
zsebkendő lógott; ha csak ennyit látok meg belőle, 
akkor is tudom, hogy ő az.

Az a vad lendület, ami az előbb annyira lökött kifelé, 
most egyszerre elolvadt bennem, semmivé lett; Feri 
valóban nem várt. Tudom, ő küldte az új táskát és a ci
pőt, most neki mégis jobban örültem volna, mint ezeknek. 
Szándékosan nem vettem magamra a ruhám alá semmit, 
hadd érezze, ha átölel.

A táskában kistükör volt meg egy rúzsrudacska, 
szép réztokban. Fél éve nem néztem már tükörbe; 
annyira újnak és szépnek találtam az arcom, hogy ha 
nincsenek ott az őrök, belecsókolok a tükörbe. Nem 
emlékszem, hogy ennyire örültem volna még magamnak. 
De már akkor is Ferire gondoltam. Gyorsan kifestettem 
a számat, üde és édes volt a rúzs, annyira éheztem m ár rá. 
Egy csomó pénzt tettek le elém, azt mondták, ez is az 
enyém, számoljam meg és írjam alá. Legyintettem és 
aláírtam: szörnyen ideges voltam már, mintha körhin
tában ülnék, röpített kifelé a fullasztóan jó lendület.

De csak nagytata várt. Már kisírhatta magát, tanácsta
lanul lógott a kezében a nagy tarka zsebkendő.

Meg kell szegénynek mondanom, hiába jö tt el értem,



nem megyek haza. Nagymama gonosz, szőrös állát 
látni sem bírom. Otthon a szenteltvíztartó fölött lóg 
a rózsafűzér, azt kapta le egyszer nagymama, s véresre 
verte vele a praclimat. Tíz dinárt loptam radírgumira. 
Mert szégyelltem már kunyerálni, kölcsönkérni még 
radírgumit is. Mikor nagytata ezt megtudta, nem mert 
szólni a nagymamának, csak szomorkodott; kiállt 
a kiskapuba, ott várt meg mindig, mikor iskolába men
tem, s hol egy húszast, hol egy ötvenest nyomott a mar
komba. De nagymamával sohasem mert szembeszállni 
értem. Dugva, lopva szeretett ő is.

Nagymamát gyűlölöm, de nagytatától iszonyodok. 
Elönti a könny az arcát, ha meglát, és látom rajta, hogy 
a lelkét is nekem adná, ha nem érezné magán mindig 
nagymama gonosz szemét.

Vidáman elébe siettem, belekaroltam, hogy már 
gyerünk is, mozogjunk, nincs miért könnyezni.

Összevissza daráltam, nehogy szóhoz jusson. Riad
tan és szomorúan lépegetett mellettem, szólni akartam  
neki, hogy tegye már el azt a zsebkendőt, de úgysem 
a zsebébe dugta volna, hanem kapta volna a szeme elé, 
mint akit régi fájdalomra emlékeztetnek.

Várták már a Kék Hajóban, úgy, ahogy megírták. 
(Kedvesek voltak, tervüket elmondhatták Ferinek, mert 
Feri odaírta a lap aljára: ,,De te csak oranzsádot ihatsz!”)

Egy liter konyak állt előttünk, negyede már hiány
zott.

Bemutattam nekik nagytatát, leültünk. Suki mindjárt 
átnyalábolta az öreget, töltött neki a konyakból, elébem 
valami gyanús löttyöt tettek, éreztem, hogy belekevertek 
valamit, félretoltam.

-  Gyerekek, vége a madarászásnak! -  mondtam,



s égtem a vágytól, hogy valaki mondjon már valamit 
Feriről.

Joci vállamra tette a tenyerét, s leejtette egészen a fa
romig; rám kacsintott.

-  Megszépültél -  mondta.
Hátranyúltam a kezéért, és föltettem az asztalra.
Nagytata egymás után két konyakot fölhajtott, de 

szörnyen meg volt riadva, mereven ült, a görbebotjára 
támaszkodva, melynek kampójáról, a tenyere alól 
tehetetlenül lógott le a nagy zsebkendője. Suki rendület
lenül szórakoztatta volna, de az öreg tartózkodón, 
gyanakodva pislogott rá.

Jocinak már megint a vállamon a keze, nem maradhat, 
olyan, mint volt.

Gara velem szemben ül, ég a szeme, úgy néz, meg se 
kukkant még. Gara mindig velünk szokott lógni, égő 
szemét sose bágyasztotta el a konyak, mindig hallgatott, 
ő az egyetlen, aki soha meg se érintett még. Amikor 
belekaroltam, mindig megrándult benne valami, s azon
nal halkan fütyürészni kezdett. Feri legjobb barátja volt.

Rajta felejtem a szemem; mintha Feri nézne rám.
Jociból dől a szó, de a figyelme ott van az ujjaiban, 

már a combomat masszírozná. Nyugtalan mancsát 
könyökömmel odaszorítom az asztal lapjához. Feri 
az ősszel kezdett már rá konyítani, szeméről láttam, 
hogy szűkítette Jocira, mintha szúrni készülne vele, én 
meg hagytam Jocit, mert jól esett Feri féltékenységét 
látnom. Akkor én már csak Ferit szerettem, bevallani 
sem mertem, mennyire.

Örültem, hogy Gracának kivették a fogát, amiért 
engem bemártott. De míg bent ültem, fél év alatt szám
talanszor megfordult a fejemben: Ferivel megszerettük 
volna-e egymást ennyire, ha nem jön az a balhé? Azért 
mégis jó, hogy Gracát elmángolták.



Még mindig csak Feri dolgozik; januárban Garát érte 
a szerencse, de mikor megtudta, hogy Feri el akar engem 
venni, kicsinálták, hogy ő álljon be helyette. Ezt nem 
írta meg Feri se. A hálától most nem merek Gara sze
mébe nézni. Olyan különös volt nekem ez a fiú mindig. 
Ötszáz dinárt adott egyszer, mikor megtudta, hogy 
két napja nem ettem semmit. Rettenetesen vágytam arra, 
hogy nyomban megháláljam ezt Garának, el akartam 
vele menni, de ő azt mondta, hogy most ne. Akkor már 
a harmadik hónapja lógtam itt, s azt forgattam a fejem
ben, hogy visszamegyek nagytatáékhoz. Nem tudok 
megszabadulni attól az érzéstől, hogy Garának tartozók 
valamivel.

Feri a Központ-Székbara vonalon dolgozik, ott vár 
háromig. Legalább ezt megírhatta volna a dög. De most 
már nincs maradásom. Mennék, repülnék. Központ- 
Székbara. Hirtelen fölhajtók egy konyakot. Megtapsol
nak. Nagytata szomorú szemekkel csügg rajtam.

Egy istenért nem tudja Suki beleerőszakolni a harma
dik konyakot. Örülnék, ha most inna nagytata. Ilyen 
boldog még nem voltam. Nem is voltam még boldog. 
Először érzem, mi az.

Joci kezéről teljesen megfeledkeztem; persze hogy már 
megint rajtam szánkázik.

A fülembe hajol, csikorog a foga;
-  Az anyád istenit, te meztelen vagy!
-  Elég volt!
Komoran, sötét megbántottsággal néz rám.
Hátrahanyatlik a széken, zsebbe dugja a kezét, össze- 

rándul, mintha fázna.
Hangosan mondja, már mindenki hallja gyűlölködve:
-  Ennyire megváltoztunk, angyalok főtitkára?!
Töltök magamnak, fölemelem a poharam: -  M arad

junk jó  haverok!



Koccint velem Suki, Garának remeg a kezében a pohár. 
Joci is meggondolja. Látom, Joci a legrészegebb, Garán 
sosem látszik meg, mennyit ivott, talán csak a szeme 
tüzel még jobban, Sukinak meg, ha részeg, ha nem, 
mindig bolondos kedve van. Nagytata nézi az asztal 
lapját, szomorú, hájas feje kókadtan lóg. Suki talán már 
a lelkét is kimacerálta. Pedig irtó jó  pofa Suki, de honnan 
tudná ezt nagytata.

Joci rákönyököl az asztalra, súgva mondja:
-  Feri nagyon vár. Tartozók neki hét malaccal. 

Tudjad te is. Három hónapon belül letejelek nektek. 
Gara elsején nagy ember lesz, csak az a baj, hogy fizut 
csak jövő elsején kap. Majd hozzá fordulok bizalommal.

-  Őt akarod megfejni?
-  Őt mindenki feji. Feri is neki köszönheti...
-  Mondtad már!
-  Gara még a szívét is odaadja.
-  Tudom.
-  Tudod? Mindent tudsz?
-  Tudok mindent.
Nem tudok semmit. Gara jó fiú. Tartozók neki vala

mivel, ezt tudom, és jó volna ettől a nyomorúságos 
érzéstől megszabadulni. Senkinek se jó  tartozni. Semmi
vel sem. Nagytatának se avval, hogy hazavár, s úgy 
gondolja, hogy ennyivel tartozók neki.

Megártott a két konyak, hat hónapig csak hideg vizet 
ittam.

Nagytata fönt van a vonaton, könyököl ki az ablakon, 
én meg állok az ablak alatt, s várom az indulást. Bor
zasztó kivárni, egy perc -  egy óra. Megmondtam már 
neki, hogy nem megyek vele haza, nem szólt semmit, 
csak az arca szürkült el. Nagyon egyedül lehet most.



Én voltam neki mindene. Sajnálom, de iszonyodok tőle. 
Soha nem állt ki mellettem, csak úgy lopta nekem az 
apró vigaszokat, ha nem látta nagymama. Ezután is 
úgy volna. Nincs rá szükségem.

Lóg ki két kövér keze az ablakon, mint két halott 
madár. Egyikben most is ott van a zsebkendője, talán 
nem is tudja, hogy fogja.

Potyognak a könnyei, így viszi el a vonat.
Cudar vagyok. Fel kellett volna emelnem a karom, 

hogy utána intsek. Ennyivel talán mégis tartoztam neki.
Mikor kijöttünk a Kék Hajóból, Gara karját megszo

rítottam.

Gyalog mentem be a városba, a központi. Tizenegy 
óra volt, és eszembe jutott, hogy ma még nem ettem. 
Bent megszoktam a rendszeres étkezést. Az utolsó regge
limet, a mait, odaadtam cellatársnőmnek. Most már 
nem is eszek. Majd egy nagyot ebédelünk háromkor 
Ferivel. Meg se számoltam még a pénzemet, mennyit 
kaptam.

Szúrt a nap, csak az árnyékos oldalon lehetett menni.
Jó kint. Többször is megnéztem magam a kirakat

táblákban. A hajammal azért kellene valamit csinálnom. 
Majd. Most már mindenre van idő.

Ilyenkor még kevés utas van. Hogy odaértem, mind
járt a második busz a Ferié volt. Alig ismertem meg 
a kalauzegyenruhában. Komoly volt, hivatalos.

Remegett a lábam, ahogy fölléptem a buszba.
Úgy éreztem, hosszú percek telnek el, míg megismer. 

Százassal fizetek, elveszi a pénzt, visszaad, leszakítja 
a jegyet, a markomba nyomja, és még mindig nem lát. 
Állok előtte és nézem.

Megfogom a kezét.



-  Te vagy az? -  kiáltott. -  Kint vagy?
-  Hát nem tudod?
-  Tudtam, hogy a napokban kell kijönnöd -  mondta 

szórakozottan.
Ráfagyott a hátam ra a ruha. Leroskadtam a mellette 

levő ülőkére.
Néhány utas volt még utánam, azokkal volt elfoglalva. 

Aztán megnyomta a csengőgombot, és elindultunk.
Mikor elindultunk, átkapott a karjával, lehajolt hoz

zám, s mint ahogy szokta, halántékom felett belecsókolt 
a hajamba, éreztem a fogait.

Dög vagy -  gondoltam magamban; az ölembe, az 
új táskára potyogtak a könnyeim, nem volt zsebkendőm.

-  Jó, hogy jöttél -  mondta. -  Márna biztos hiányom 
lesz, olyan ideges voltam már.



ÉLETTÁRSAK

Fehér folyosó, fehér ajtók; fehér padokon szótlan em
berek. A külső zaj megilletődve áll be az ajtóban. Árnyak 
motoszkálnak a nagy üvegtáblákon. A kinti élet röntgen
képei.

Egy öreg, de még mindig erősnek látszó tömzsi bá
csika szemben ül velem apróka hitestársával. Előttem 
vették fői az adatait, onnan tudom, hogy már nincs 
foglalkozása, mert csak éjjeliőr, s neki ez nem foglalko
zás, nem munka, mert azelőtt földműves vo lt... Itt 
laknak valahol a város szélén. Élettársa minden bizony
nyal aggodalomból kísérte el ide, most is mély, póz 
nélküli, meghatóan egyszerű, csöndes-riadt aggodalom
mal ül mellette; órák múltak már el, de még egy szót se 
váltottak egymással. Ezen én nem is csodálkozom; 
mi megbeszélni valójuk lehetne még? Valószínűleg ott
hon is így hallgatnak. Ezt a hallgatást, úgy sejtem, 
a férfi magatartása diktálja, parancsolja. Ez egyébként 
is rá van írva, bele van vésve a bácsika kemény arcába, 
homlokának, arcának szigorú rendőibe. Nem tudja még, 
mit fog mondani, az orvos, de él benne a balsejtelem, 
mint mindnyájunkban, akik itt várakozunk. Őt ez mégse 
töri meg, árnyalatnyit se, korát meghazudtoló egyenes, 
kihúzott derékkal ült, tekintete nem révedezik el, olyan, 
mint egy szobor. Az asszony mutatja meg igazán, mi
lyen ember lehet a férje. Egyszerű, alázatban megörege
dett parasztasszony. De ez az alázat úgy formálta meg 
az arcát, az alakját és egész lényét, hógy a panasz és



a fájdalom halvány nyoma sincs rajta. Hiszem, hogy 
szívében sincs panasz, csak alázat. Borzongató életek. 
Már azt gondoltam, hogy nagyanyámmal és nagyapám
mal mind elmúltak az ilyenek, s most itt ül velem szem
ben ez az emberpár.

Érzem, mintha súgná valaki, a nénike szeretné meg
simogatni, megfogni maga mellett azt a barna kézfejet. 
Ezt azonban nem szabad. És szólni se szabad a beteg 
istenhez. Még rápillantani se, mert akkor szikrákat 
szórna haragjában, ez biztos.

Beszólítják az öreget. Katonásan fölkel, és elindul az 
ajtó felé. A nénike halkan, szorongva követi. Az öreg 
csak ránéz az ajtóból, s ebből megérti, hogy neki kívül 
a helye. A nénike zavarodottan áll a betett ajtó előtt, 
mintha ebben a pillanatban egyedül maradt volna a vi
lágban. Aztán kissé hátrább lép az ajtóból, megáll egy 
helyben, kétségbeesetten, de úgy, olyan mozdulatlanul, 
hogy szoknyájának egyetlen ránca se rezdül, és vár, 
vár az ajtó felé fordulva, míg nagy sokára sok recepttel 
a markában meg nem jelenik élettársa.

A bácsika arca komor és még keményebb, mint azelőtt. 
Tudja, hogy ott áll előtte a felesége, s érezheti, hogy néz 
föl rá, deő most papírjaival meg levett kalapjával van 
elfoglalva. Felteszi a kalapot a fejére, a recepteket egyen
ként és hosszan, nagyon komolyan szemügyre veszi, 
s csak azután rakja el őket. Percek telnek el így. Végre, 
mikor mindent a helyére rakott, ránéz a néma árnyék 
kis öregasszonyra, az élettársára, s mintha azon gondol
kodna, megszólaljon-e, elárulja-e a titkot vagy se. Aztán 
fölveti a fejét, előrenéz, s mielőtt elindulna, inkább 
magának, mint amannak, szűkre húzott szemekkel, 
csöpp panasszal a hangjában, annyit m ond:

-  Nagy baj van.



S avval, mint aki emelt fővel megy a vesztőhelyre, 
elindul kifelé a folyosón.

Élettársa kétségektől gyötörve, de szelíd alázattal 
kocog utána. Mint az árnyék követi a tömzsi embert 
a hosszú folyosón. így is jöttek, hát így is kell eltávozniuk.



A DERÉK EMBER

-  A Szép Ferit ismeri-e? -  kérdezte most a Hitlerbajszú, 
jól megtermett kövér ember, akinek fél arca mintha 
tömérdek pattanással lett volna tele, de voltaképpen 
ezek parányi, fekete égési sebhelyek voltak.

-  A Feri bácsit? Hogyne! Mindenki ismeri a faluban. 
Várjon csak, harminchatban nála is dolgoztam -  mondta 
a mindig földrenéző, madárkoponyájú, vékony kis ember.

-  Ő meghalt, h a jó i tudom. Nemde?
-  Meg. Van mán tán hat esztendeje.
-  Milyen ember volt?
-  Jó ember volt. Szeretett adomázni, de a tibláb 

munkást nem tűrte.
Harminchatban nála is dolgoztam -  emlékezett a ma

dárkoponyájú ember a beállt szünetben. -  Januárban, 
februárban meg márciusban. Két hónapig szállított 
egyhuzamban. Az a hatalmas gabonaraktár tömve volt 
búzával, de két hónap alatt úgy kiürült, hogy még 
mutatóba se m aradt egy szem sem. Márciusban meszel
tük a magazint. A fizetéssel nemigen voltunk megeléged
ve, de tél volt, mindenki otthon heverészett vagy seprűt 
kötött; örülhettünk, hogy munkát kaptunk. Egész 
márciusban meszeltük azt a nagy raktárt. Igaz, a mész 
fele lepergett, mert megfagyott, de még mindig jobb volt, 
mintha cséplés előtt meszelteti ki. Akkor hatszorosába 
került volna. Napjában betoppant Szép Feri bácsi 
a bekecsben: „Megy emberek?” -  kérdezte, s már állt 
is tovább. Esténként, mikor bevagoníroztunk, megint 
megjelent piros arccal. Elmesélt egy-két adomát (mindig



volt valami új adomája), és azt mondta: no, emberek, 
gyerünk haza, mert hajnali négykor már lesz üres vagon. 
Mi fáradtan, de jókedvűen mentünk haza minden este. 
Minden szombaton fizetett. Mindig parára kiszámította: 
kinek mennyi jár. Külön oszlopba rakta asztalán az 
ötvendinárosokat, a tízeseket, a kétdinárosokat, a fél- 
dinárosokat és a huszonöt párásokat. Pontosan, lassan, 
türelmesen végezte a kifizetéseket. -  Mindenki megkapta?
-  szólt, mikor már valóban mindenki megkapta. -  Meg!
-  Akkor megint elmesélt néhány jó, új, zsíros adomát, 
és mehettünk haza... Szívesen elmentem volna hozzá 
más szállításkor is zsákolni, mert nem volt rossz ember, 
nem toszogatta a munkásokat. Jelentkeztem is harminc
hét telén, de azt mondta: ne haragudj, András, de most 
százhúszas zsákokba rakodunk, te gyönge csontú ember 
vagy, még valami bajod esne, azt pedig igazán nem 
szeretném... Tudom én, azért nem vett fel az öreg, mert 
tényleg világéletemben vékonycsontú ember voltam, 
s nem bírtam olyan szusszal a zsákolást, mint a többiek, 
akik olyanok voltak, mint a bika. De hát ebben igaza is 
volt az öregnek, rajtam csak veszített volna, csak hát 
nem akarta így a szemembe mondani. Jó ember volt.

-  Hát a Báli Vilmost ismeri-e? -  szólalt meg a Hit- 
ler-bajszú.

-  Hogyne ismerném a Vilmos bácsit!... kitűnő ember! 
Milyen gazdasága volt annak! Azért ha összejöttünk mi, 
régi jó  cimborák, sohasem verte fogához a garast.

-  Én azt nem tudom, de hogy jó ember, az biztos. 
A régi világban hét esztendeig voltam a részese. Harminc
kilenctől negyvenötig. Mikor megkonfiszkálták, csak 
a harmadosát tartotta meg. De azért én még a műi 
napig is eljárogatok hozzá napszámba. Valahogy meg
szoktam a Vilmus bácsit.

-  Pedig -  gondolta magában a madárkoponyájú,



örökké földre néző ember -  az első esztendő után azt 
gondoltam, hogy innen megszökök, mihelyt lehet. 
Kukoricatörésnél léniára kellett szárkúpozni; ha a kosár 
egy kicsit jobban a földhöz ütődött, már fölállott az 
öreg, hogy ő nem azért adja ki a rengeteg pénzt a kosara
kért, hogy egy őszön tönkretegyük őket; a zsákot se 
lehetett nála ledobni a vállról, hanem szépen le kellett 
ereszteni. Mindig ott állt az ember sarkában és örökké 
kifogásolt valamit. Csak szórahajló, jó részest tűrt 
meg a földjén. De olyan földje is volt mindig az öregnek, 
hogy még egyszer annyi termést hozott, mint másé. 
Nála hatodos kukorica nem létezett, csak hetedes, 
háromszori kapálással és betakarítással. De megérte, 
mert mindig jobb termése volt, mint másnak. Egy részes 
se húzta ki nála tovább egy esztendőnél, én hét évig 
voltam ott, harminckilentől negyvenötig, de még tovább
ra is ott maradtam volna, ha nem jön az a konfiszkálás. 
Kifogásolt, igaz, mindig kifogásolt valamit az öreg, de 
a sajátjában élt -  tehette. Sok nyakas részesnek persze 
nem tetszett ez, és egy év után otthagyták. Én maradtam 
csak, és nekem így minden esztendőben biztosítva volt 
a helyem, a többieknek meg volt olyan esztendejük is, 
hogy hoppon maradtak, a nagy ugrálásban nem jutott 
nekik rész...

-  Ismeri-e Végh Pali bácsit?
-  Akié a nagykocsma volt meg a mozi?
-  Hát, h á t...
-  Ajjé, nagyon jól ismerem! De nála nem dolgoztam. 

Hallja, úgy megöregedett az az ember, úgy összeesett, 
úgy összeaszalódott, pedig emlékszem, még magyar 
időben is milyen derék ember volt.

-  Pompás ember volt! De tönkrement. Tönkretették. 
Ha átruccantam Dárdára, mindig nála jött össze a régi 
jó társaság.



Ábrándos, tétova szünet.
A madárkoponyájú vékony kis ember szeme a földre 

sütve göröngyről göröngyre repdes.
Bentről, a fekete drapériával bevont szobából tompa, 

mély halotti ének szűrődik ki ide az udvarba.
A Hitler-bajszú sóhajt, legyint, majd hirtelen meg

kérdezi :
-  Mit csinál az én Molnár Gergő barátom?
-  A vízimalmos?
-  Az hát.
-  Régen láttam már.
-  A malma megvan még?
-  Á ! Elvette a szövetkezet.
-  Micsoda szép helyen állt az a malom a szigeten! 

Valóságos kis mennyország volt... Ha jól emlékszem, 
a patikussal közös tőkén építették, nemde?

-  Ú gy... Annak a malomnak én is ástam a funda
mentumát. Micsoda kereset volt ott! Igaz, kubikmunka 
volt, nehéz talaj, de amit ott kerestem, annak az árán 
egy sügét vettem. Ha találkozók Gergő bácsival, min
dig megemlítem ezt neki... Hm. Éppen mikor ástuk 
a fundamentumot, ott volt a részvényes gyógyszerész 
úr is és arra jö tt egy szegény asszony. Úgy előttem van 
még mindig az eset, mintha tegnap történt volna. Át
szólt a Barán: -  Gyógyszerész úr, igaz, hogy veszik a 
csigabigát? -  Hallgat a gyógyszerész úr egy darabig, 
mosolyog a bajusza alatt, aztán visszaszól: hogyne, 
jóasszony, vesszük, vesszük. Látja, már építjük is a 
malmot, ahol majd csigabigát őrölünk. Utána jó t neve
tett, hangosan. Az asszony meg úgy elsomfordált, hogy 
még azt se mondta, isten áldja. Én éppen ott álltam 
kint a gödör szélén, a gyógyszerész úr mellett, a lapáto
mat tisztítottam. Akkoriban vették a lipét is a faluban, 
és gondoltam, valamelyik hóbortos kitalálta, hogy már



a csigabigát is lehet szedni, pénzt adnak azért is a patiká
b an ... Odajön éppen Gergő bácsi, azt mondja, neki 
a gyógyszerész úr: hallod, Gergő, lesznek már kuncsaft
jaink, nem hiába építjük mégsem a malmot: majd 
csigabigát őrölünk...

Mindnyájan jó t nevettünk. Gergő bácsi nevettében 
majd belebukott a kiásott alapba... Hm. Most a szövet
kezet használja a malmot, paprikát őrölnek benne.

-  Hát az én Paja Dénes sorstársam? Kiszabadult-e 
már a börtönből?

-  Melyik Paja Dénes?
-  Persze, mi hívtuk egymás közt Pajának... A Varga 

D énes... igazi néven.
-  A gépgazda?
-  Hát, hát!
-  Ki. M ár három esztendeje otthon van. Kilenc évre 

ítélték, de hármat elengedtek neki.
-  Mit csinál most?
-  Tán a szövetkezetben fölvásárló.
-  Mi a fene! Úgy látszik, mégsem ült hiába a bör

tönben. Sose volt egyenes em ber...
-  Nem, mert a géphöz mindig más faluból szedett 

össze cséplőmunkásokat, alacsonyabb bérért...
-  Szóval, most fölvásárló a szövetkezetben.
-  Tán olyasvalami. Pontosan nem tudom.
A halottasszobából sivalkodáshoz hasonló zokogás 

szűrődött ki.
A Hitler-bajszú merengő jéghideg tekintetét a lassan 

vonuló őszi felhőkön úsztatta. Csak sokára szólalt meg:
-  Tudja, mikor én át-átruccantam Dárdára -  régen 

ez könnyű volt, mert mindig volt motorom és fiata
labb is voltam - ,  és összejöttünk mi, régi jó cimborák, 
én, a Molnár Gergő, a Báli Vilmos, a Végh Pali, a Paja, 
a szép Feri bácsi, aztán az öreg Rádi Miklós -  nem tu



dóm, őt ismerte-e meg a Sebes Jani -  ő szegény o tt
veszett a Donnál akkor azt meg lehetett nézni. Azt 
meg lehetett nézni! Ajaj! Sokszor három-négy napig 
együtt mulattunk Végh Palinál, nem tudtunk elválni 
egymástól. Mind olyan ember volt, kivéve a Paját, hogy 
csak no. Kitűnő ember! Dárda színe-java!... Szét
hullottunk, elveszelődtünk, megöregedtünk...

„Dehogy vesztek el, dehogy vesztek el” -  akarta 
mondani halk, vigasztaló szóval a madárkoponyájú, 
de mire a hang kijött a száján, semmit se lehetett belőle 
érteni...

-  Maga mivel foglalkozik, hol dolgozik? -  kérdezte 
a Hitler-bajszú.

-  Evvel-avval. Hol itt, hol ott. Leginkább Báli Vil
mos bácsinál napszámoskodok.

-  Földje van?
-  Nincs.
-  Nem íratott?
-  Nem.
-  Maga egy derék ember!
-  H á t... -  hebegett a madárkoponyájú, majd kis 

szünet után titokzatosan szólt:
-  Én magát ismerem ám.
-  Hogyhogy? -  döbbent meg a Hitler-bajszú.
A madárkoponyájú, első ízben a beszélgetés alatt, 

föltekintett rá, koldusalázattal, s úgy mondta:
-  Úgy, hogy harmincötben-e vagy harminchatban, 

a maga gépjénél is csépeltem.
A Hitler-bajszú úgy érezte, mintha hirtelen jégcsapok 

hulltak volna közéjük.
Ő is -  gondolta - , akárcsak Paja sorstársa, minden 

nyáron idegen határból toborozott cséplőmunkásokat 
alacsonyabb részért. Mindig azokat, akiknek már máshol 
nem jutott munka. így kerülhetett hozzá ez a kis vézna



ember is húsz évvel ezelőtt, akivel már majd fél órája 
beszélget, s még a nevét se tudja. Mit akar vele ez az 
ember? Kihallgatja vagy gúnyolódik? Nagyon sunyi 
a lak!... De mit mondtam én? Nem mondtam én semmi 
rosszat!

A madárkoponyájú érezte, hogy most megoszthatja 
ezzel az emberrel egy réges-régi, nagy titkát. Mert ezt 
csak ezzel az emberrel oszthatja meg. Aki maga is erős, 
mint a dárdai jó barátai. Akik -  kit tudja -  még mind 
erősek lehetnek.

Egészen közel lépett a Hitler-baj szúhoz, a kezéért 
nyúlt, ügyetlenül megszorította, s alázatosan kimondta 
nagy, féltve őrzött titkát:

-  Azért akkor jobb világ vót.
A Hitler-bajszú hirtelen fölengedett, kezét kiszaba

dította a madárkoponyájú ember kezének szorításá
ból, s leereszkedő mozdulattal megveregette a vézna kis 
ember vállát:

-  Maga egy derék ember! Ritka derék em ber!...
S mivel már jó l kilevegőztették magukat, szó nélkül 

befordultak a fekete drapériával bélelt halottas szobába, 
ahol a gyertyák sápadt fényében kiterítve feküdt a 
Hitler-bajszú nagyon közeli barátja s a madárkopo
nyájú nagyon távoli rokona.





MAJOR NÁNDOR





MA ESTE SEMMI SEM 
FONTOS

Becsapta maga után a lécajtót, és megállt a pince közepén. 
Pince. Három ablak. Három reflektor, három fénycsóva. 
Az utcán ég a villany. Az ablakok alatt, a fal mellett 
véges-végig deszkapriccsek. Cölöpökre vert hosszú-hosszú 
deszkák. A deszkapriccseken apró fakofferek, motyók. 
A lány a középső ablakhoz ment, és rátérdelt a deszkára. 
A ház előtt állványok, széthányt téglák, kavicsrakás és 
betonkeverő. Mindig csak ez a kép, mindig, mindig; 
este is, reggel is és nappal. Csak tégla és malter. Hát tény
leg itt kell megpenészedni a malter mellett? Vannak, akik 
így penészednek meg. Vannak, akik örök életükben fejük 
alatt tartják a fakoffert. Vannak, akiknek fakoffer a há
zuk. Tényleg itt kell megpenészedni? Anyó, hogy pené- 
szedtél meg itt? Anyó, hogy szoktál a bagóra, mindig 
akartam kérdezni, olyan feketék a fogaid. Anyó, hány 
szeretőd volt, és van-e még? Anyó, volt-e valamikor 
valahol otthonod? Anyó, sohasem mesélsz semmit, m ár 
fél éve együtt dolgozunk, s én csak azt tudom, hogy bá
náti uradalmon születtél ötvenegy éve; ha a mester „m al
tert” kiált, rábököd, hogy kuss, és tovább bandukolsz 
lötyögtetve ládádból a szürke moslékot; este pedig mindig 
szalonnát eszel büdös fokhagymával. Csak ezt tudom ró
lad. Anyó, miért nem mesélsz sohasem? Anyó, láttalak 
a múltkor az éjjeliőrrel, de nem tudom, akkor is bagót 
rágtál vagy kiköpted, mert te sosem mesélsz; s én szere
tem a Józsit, aki téged mindig lefröcsköl a mésszel, s 
kiröhög, ha az anyját szidod; de anyó, én nem akarok



a malter mellet megpenészedni, hát miért nem mesélsz 
soha?

A lány végignézett a priccseken, végig, egészen a saro
kig. Ott egy kinyújtózott rongy halmaz. Ott fekszik az 
anyó. Máshol senki. Szombat este máshol senki. Utaznak 
haza, falura, viszik haza a heti keresetet, jól belaknak, 
hoznak egy hétre szalonnát, sonkát, rongyokat. Aztán 
hétfőn szól a kolomp, s a mesterek újra ordibálnak: 
„téglát! maltert!” , a felvonó duruzsol s mekeg, a beton
keverő kövekkel súrolja a gyomrát.

De szombat este utaznat haza falura. Aki marad, az 
szombat este nem ül itt a pincében. Ilyenkor, szombat 
este.

A lány a priccs fölött a falra néz. A falból egy szög áll 
ki. A szögön semmi.

-  Megint elvitték a ruhám -  a lány végignéz a falon, 
s arrébb, az egyik szögön egy ruha lóg, közelebb megy, 
megnézi, fölismeri, hogy kié maradt itthon. -  Megint a 
Rózsi! Szakadjon meg, amikor a legjobb neki. (Az a 
szelekótya a múltkor is belefeküdt valamibe, ki se bírta 
mosni; elhagyta valahol a nadrágocskáját is, és nem volt 
pénze, úgy meg nem járhat az állványokon egész héten. 
De annyira nyavalyog, úgy könyörög, ha meg kölcsön
adod neki, agyő, jóvilág. A munkástanács még most sem 
szavazta meg a munkásruhát a jutalékból, s csak ígérgetik, 
majd ekkor, majd akkor, majd egyszer. Ez meg leszakad, 
már kimarta a mész, s így majd venni kell.)

A lány elfordul, és egy ideig a padlót nézi.
Aztán már csak mosolyog.
Végignyújtózik a priccsen. Leveti a gumicsizmát, és a 

priccs alá vágja.
Három ablak, három reflektor, három fénycsóva. A 

középsőnél a lány fekszik. Nézi a mennyezetet, a vakolat
lant, szétveti a lábát, és mosolyog. Ma este csak mosolyog



ni lehet, és az se baj, hogy a Rózsi elvitte a ruhát. Ma este 
csak mosolyogni kell, és az se baj, hogy a vacsorából nem 
lett semmi. Ma este a szalonna a párázsba pottyant és 
szénné égett, fekete szénné, s közben fröccsögött és serce- 
gett. Hosszú pálcákra szúrták a fehér szalonnát, s a parázs 
fölé tartották, de ő akkor már nagyon jól tudta, hogy a 
szalonna a parázsba pottyan. A Józsi lécdarabokat ko
tort össze a harmadik emeleten, s hívta szalonnát sütni. 
A harmadik emeleten. Négy vakolatlan hideg fal és egy 
malterosláda. A malterosládán ült ő, és szemben guggolt a 
Józsi. De akkor ő már réges-rég tudta, hogy a szalonna 
a parázsba pottyan. A Józsi csak nevetett, s azt mondta, 
hogy ez hálószoba lesz, és el lehet képzelni, mi minden 
lesz majd itten. Mindig csak ezt hajtogatta, és még hozzá
tette, hogy ki kellene tekerni velük, és már most fölszentel
ni. Ekkor ő már (a lány) egész biztosan tudta, hogy a sza
lonna szénné fog égni, de azt mondta, hogy milyen nevet
séges ez a szalonna: parázsba hullajtja a könnyeit. Ak
kora könnyei vannak, hogy egy hangya belefulladna. És 
ezt a parázsba hullajtja. Ezt nevette hangosan a Józsinak. 
A Józsi meg azt mondta: „Te nem is tudod még, milyen jó  
ember vagyok én.” Ő aztán megkérdezte, miért nem nő
sülsz meg? A Józsi pedig csak kacagott, és az a forradás 
nagyon jól állt neki, és ő meg akarta kérdezni tőle, hol 
szerezte azt, de Józsi csak nevetett és azt mondta: „Ne
ked van lakásod? A strandkabinok télen üresek lesznek, 
majd odahurcolkodunk.” De ő csak egyre azt kérdezte, 
hogy miért nem nősülsz már meg, a Józsi pedig többet egy 
felet sem szólt, ő meg csak egyre mondta: „M iért nem 
nősülsz meg?” , és nem mert már odanézni, ahol a Józsi 
keze volt, hanem csak egyre kérdezett. Ekkor pottyan- 
tak a szalonnák a parázsba, s a pálcikák koppantak 
a betonpadlón. A betonpadló olyan puha, mint a finom 
tollpihe. A betonpadló sima és meleg, a betonpadlónál



finomabb nyoszolya nincs is. (Ebben az utcában annyi 
a betonpadló, mint az égen a csillag.) Ezért nem baj, 
hogy a szalonnák a parázsba hullottak. Ezért lehet 
márna csak mosolyogni, és így mozdulatlanul feküdni 
ezen a priccsen. (És ma ez a priccs is puhább, mint teg
nap volt, de keményebb, mint a betonpadló.) Ezért 
kell mosolyogni...

(Mikor akarja már abbahagyni ez az éjjeliőr ezt az 
őrült fütyürészést, szentem, ez az éjjeliőr csak ezt az 
egyetlenegy süket nótát tudja fütyülni, s már három 
órája áll itt az ablak alatt, a betonkeverőnek dőlve. 
Pállott szájú ez az éjjeliőr, anyó, tudod-e, hogy pállott 
szájú, de ne horkolj, mert odavágom a csizmám, de so
sem mesélsz, és leköpted a Józsit, és a farod mutattad 
neki, amikor az anyját szidtad; anyó, most fogd be 
a szád, most semmi sem fontos. Talán még ez se.)

A lány oldaltfordult, és feje alá hajtotta a kezét.
Egy egész utca épül itt, csupa háromemeletes ház, 

de lakás után kell nézni, mert lakás kell. így csak egyet
lenegy ruhája van, s az ott lóg a vakolatlan falba vert 
szögön, több ruha itt nem lehet, és nem is érdemes, 
hogy legyen. Anyám, én mondtam neked, hogy egy 
krajcárt se adok többet, ne is várj, mondtam. Én haza 
nem utazok, és nem is veszek semmit, több ruhát nem 
viszek haza. Öltözzetek az ég kék selymébe. Én nem 
megyek haza, hogy mindig csak egyazon ruhában lehes
sek, mert a húgom elviselte a ruhám. Én nem veszek 
egy fikarcot se, hogy ti eladjátok. Ezüstbrossotok le
gyen a hold. Én majd tudom, mikor kell magamnak 
vennem. Holnap kiveszem a nyakamból a zacskót, 
mert nem akarom, hogy a kebleim egybefolyjanak. 
Mert nékem két keblem van, nem egy. És a zacskóból 
az ezreseket elviszem a bankba, és tudom majd, mikor 
veszek ágyhuzatot és mikor abroszt és zöld selyemruhát.



De nem utazok haza, és nem veszek egy gombot se. 
Lakást kell találni. Akárhol. Akár a szomszéd faluban 
is, bárhol. Csak egyetlenegy szobácskát. Reggelenként 
együtt járni munkára az autóbuszon. Kettőkor együtt 
utazni haza az autóbuszon. Autóbuszon vagy vonaton, 
vagy kerékpáron. Mindegy, hogy min, de együtt kell 
és menni kell. A Józsi. Csak oltsa a meszet vagy keverje 
a maltert, vagy csináljon, amit akar, de őneki, a lánynak 
ez már elég. O nem akar a malterosláda mellett megpe- 
nészedni, és nem akarja, hogy a malterosláda húzza le 
a keblét, mert néki még két keble van. Előbb lakást. 
Aztán meg mást. Mert ha lakás nem lesz, akkor ítélet
napig a bankban marad a pénze, vagy elszelel csendben. 
Kell a lakás. A ztán... vannak szövödék szép selyemhe
gyekkel és vannak kekszgyárak és vannak szappan
gyárak illatos felhőkkel és vannak patikatiszta konzerv
gyárak. Olyan sok minden van. Olyan sok szép, és 
mindenhol emberek dolgoznak. Lányok, asszonyok. 
Ezért kell lakást szerezni. A betonpadló puha, mint 
a tolipihés nyoszolya, s mosolyogni kell, mert van, aki 
ezt nem is érti meg. De lakást kell találni, mert itt, ebben 
az utcában számtalan a betonpadló, de mind-mind, 
egyetlenegyig parkettás lesz az őszre. Tükörsima par
kettás.

Ma este minden szép, és hiába hortyogsz közbe, anyó.
Ma este semmi sem fontos. Semmi más.

Három ablak, három reflektor, három fénycsóva. 
A középsőnél feküdt a lány.



R EM ÉNY

A portás akkor ismerkedett meg Talpassal, amikor 
rajtakapta, hogy betört a lakásába. Leginkább csak 
aludni járt haza, lakása a földszintes bérkaszárnya 
mélyén búslakodott, ott, ahol a gyerekek faszénnel 
marslakókat rajzoltak a falra. A magukra m aradottak 
ösztönös menekvésével kerülte lakását, melynek négy 
fala szakadatlanul arra emlékeztette, hogy most már 
-  felesége halála óta -  senkije sincs kerek e világon, 
minden gondjával-bajával magára maradt, míg csak 
egy szép napon holtan nem találnak rá a szomszédok 
épp e szobácskábán. A halál gondolata sokszor kísér
tette; rengeteg halált látott már életében, ilyent is meg 
olyant is, s valamennyi közül azt szerette volna magának, 
melyet még gyerekkorában látott, s tán azért is ma
radt meg mélyebben emlékezetében, mint a többi, mert 
akkor döbbent rá életében először, milyen kíméletlen 
és egyszerű a halál.

Hóolvadáskor történt, alig lehetett hétéveske, hátán 
egy zsákot cipelt, széngyűjtésből igyekezett hazafelé, 
egész délelőtt a latyakos kocsiutakat járta, cipőjén 
beszivárgott a víz, kapargált az olvadó hóban, szeren
csés napja volt, zsákocskája szépen gömbölyödött, az 
a rendkívüli öröm töltötte el, amit csak a gyerekek 
éreznek, amikor kiváló eredménnyel végezték a rájuk 
bízott munkát.

A szűk kis mellékutca kihalt volt, csak egy görbebotos 
öreg lépkedett előtte, bal kezében egy kilós kenyérrel. 
Már vagy öt perce baktatott az öreg mögött, nézte



csíkos, rojtos nadrágját, aminek a szára madzaggal volt 
összekötve cipője fölött, hogy ne fújjon föl rajta a szél, 
meg szöges görbebotját, mely a latyakos hóba szúrva 
tompán kopogott az aszfalton. S egyszer csak az öreg 
váratlanul elhajította görbebotját, perdült egyet és 
elvágódott, mozdulatlanul terült el két lépésre előtte.

Olyan váratlanul érte, hogy földbe gyökerezett a lába. 
Az első pillanatban föl sem fogta, mi történik, aztán 
látta, emberek sokasodnak körülötte, izgatott hangokat 
hallott, majd néhányan felemelték az öreget, ketten 
a lábánál és ketten a karjánál, a hóna alatt ragadták 
meg, . kabátja felcsúszott, nadrágjából kihúzódott az 
inge, s keskeny sávban kikandikált a dereka, a lépésekre, 
ahogy vitték, megfeszült és ismét összegyűrődött fehér 
bőre, s mindössze ez árulta el, hogy nem zsákot vagy 
batyut, hanem em bert cipelnek. Aztán eltűntek a máso
dik ház kapujában, a bámészkodók csoportjának kísé
retében. Egy szempillantás alatt kiürült az utca. Éppoly 
kihalt volt már, mint pár perccel azelőtt, ott állt egyes- 
egyedül a szűk, hosszú, szürke utcában, s úgy tűnt fel 
neki, mintha mindez álom volna vagy látomás csupán, 
ezért tanácstalanul körülnézett, de semmit sem látott, 
az égvilágon semmit, csak egy kenyeret a latyakos hó
ban, alig egy lépésre maga előtt.

Maga sem tudja, miért tette, talán azért, mert ez 
volt az egyetlen kézzelfogható bizonyosság, lehajolt, 
felemelte a kenyeret, még langyos volt és a latyaktól 
vízfoltos kabátujjába törölte, aztán a szeneszsákba 
dugta, s indult hazafelé.

-  Olyan halál kellene -  dünnyögte egyre gyakrabban 
az utóbbi időben, s ilyenkor ösztönösen erősebben meg
szorította görbebotját, s falábát is fürgébben kapkodta, 
azt az átkozott falábát, melynek az igazit kellene pótol
nia. Azt az igazit sikerült megmentenie az első világ



háborúban, aztán az orosz forradalomban, majd végig- 
mászta vele mindkét Amerikát, Argentínától Guatema
lán át Kanadáig, örökösen csavarogva, sehol meg nem 
telepedve, végül az ötvenen jóval túl, hazaérkezve, 
egy szögbe lépett még ugyanabban az évben, amikor 
végre megnősült, s ez a szög, bár nem volt az első életé
ben, ezúttal elég volt ahhoz, hogy meg kelljen válnia 
a lábától.

-  Olyan halál kellene, az még a golyónál is jobb; 
teljesen váratlanul érkezik, míg a golyót rendszerint 
várja már az ember, számol vele, ha háborúban van, 
mondjuk -  dünnyögte halkan az öreg. -  Ámbár a golyó 
se kutya.

A vállalatban, ahol portáskodik, mindig gondtalan 
és jókedvű az öreg, ott ücsörög naphosszat, ha kell, 
ha nem, hallgatja a rádiót, olvasgat, de még inkább 
szóval tartja az embereket, ásítozik nagyokat, nevetgél, 
és megtölti a köpőcsészéket. Egy este, amikor hazaért, 
az ajtókilincsre tette a kezét, s az kinyílt, akkor egy 
hatalmasat szúrt botjával a szoba sötétjébe, erre zuhanást 
hallott, s valaki felordított, az öreg meggyújtotta a vil
lanyt, egy suhanc épp akkor tápászkodott fel a földről, 
kezére húzva, egészen könyékig, ki tudja, miért, egy-egy 
használt harisnya, az öreg nagyot vágott a suhanc fejé
re, s az ismét ordítva tántorodott egyet, ekkor már az 
udvarról emberek nyomultak a szobába, élükön egy 
magas, szikár, borostás állú emberrel. Ez az ember talpra 
perdítette a fiút, és hátracsavarta a kezét. Rendőr volt 
valamikor.

-  Na, táncolj, öcskös, vagy szelídülj meg -  mondta, 
és a nyakába csördített egyet lapátnyi tenyerével. -  
Hozzatok valami kötelet -  szólt a többieknek, akik az 
ajtóban álltak, nézelődtek, olyképpen, mint mikor azt 
nézik az emberek, milyen szakértelemmel kezeli az



asztalos a gyalut, a kocsis a gyeplőt, a kovács a kalapá
csot.

-  Engedd el azt a gyereket -  mondta a portás, és az 
emberek ekkor felengedtek, cigarettára gyújtottak, és 
beszélgetni kezdtek, egy-egy mondatot vetettek oda 
egymásnak meg a suhancnak, s vártak is rá feleletet, 
nem is. A volt rendőr azonban továbbra is fogta a gye
reket, aki előregörnyedve a padlót nézte, bozontos haja 
a szemébe hullott, s egészen elfedte az arcát.

-  Majd én beviszem az őrszobára -  mondta az egykori 
rendőr.

-  A gyerek itt marad. Azzal maradok a szobámban, 
akivel akarok -  szólt a portás, és teljesen kitárta szo
bája ajtaját. Az emberek kifelé indultak. A rendőr el
engedte a gyereket, az asztalon ácsorgó pohárért nyúlt, 
vizet töltött magának, ivott, s amikor levette szájáról, 
azt mondta:

-  Bolond vagy, öreg. Majd ha megfojtott, szólj, 
hogy még idejében nyakoncsípjük.

Azután megivott még egy pohárral, az ádámcsutkája 
le-föl futkosott; majd topogott egy ideig, mint aki mon
dani szeretne még valamit, aztán hirtelen egy kulcsot 
szedett elő a zsebéből, és forgatni kezdte tenyerében, 
mindig kulccsal szokott babrálgatni, ha tétlenül állt 
a keze, az ujján forgatta, a tenyerében, a levegőbe haji- 
gálta, s ügyesen elkapta.

-  Meg kellene hogy tanítsalak egy-két fogásra -  
dünnyögte az egykori rendőr az öreg mellére bökve, 
amint kifelé indult a szobából. A portás azonban nem 
szólt semmit, levetette kabátját, egy széktámlájára tette, 
aztán karba tett kézzel szótlanul álldogált, látszott, 
ennek a szikár, nyűgös embernek a távozását várja. 
Amikor magukra maradtak, azt m ondta:

-  Ülj le! Itt maradsz.



A gyerek leült az egyik ágy szélére, a portás a másikhoz 
ment, s úgy ruhástól lefeküdt. Amikor az ülő gyerekre 
nézett, kényelmetlenül érezte magát, hát felkönyökölt, 
megfogta a falhoz támasztott görbebotot, s maga mellé 
fektette, jobb kéz felől, az ágyra. Az a baj, hogy idegen, 
dünnyögte a portás. Nem szabadna idegennek lennie.

-  Örökbe fogadlak. Ha akarod, a nevemre is íratlak -  
mondta az öreg, s elnézte a gyereket, aki a fejét vakarta, 
bal kezében pedig egy harisnyát morzsolgatott, éppúgy, 
ahogy a kereskedők a finom szövetet morzsolgatják.

-  Szép nevem van. Nemes vagyok. Téged hogy hív
nak? -  kérdezte az öreg.

-  Talpasnak -  szólalt meg végre a gyerek. Rekedtes 
volt a hangja, mutált. -  Nagyszerű lesz, Nemes Talpas 
-  mondta még mindig a fejét vakarva, s az ósdi faliórát 
nézegette, melyről jókora súlyok csüngtek hosszú lán
cokon.

-  Ha szemtelenkedsz, a fejedre vágok ezzel a bottal -  
mondta az öreg, aztán meglobogtatta csíkos zsebkendő
jét, és szemét törölgette. -  Ámbár a nyakad közé is 
húzhatok egyet.

A gyerek ránézett, és elvigyorodott. Úgy fürkészte, 
ahogy a gombostűre szúrt csodabogarakat nézegetik 
a szakértők. Ez a hetvenkedő kis öreg, gondolta a suhanc, 
és zsebében jól megmarkolta, a súlyos, nagy cigaretta- 
tárcát; akkora volt, amekkorát ő még sohasem látott. 
Milyen jókat mond ez a hetvenkedő kis öreg, gondolta, 
és a súlyos tárca belesimult a kezébe.

-  Ha bemégy valahova, mindig vedd le a sapkádat 
és köszönj -  mondta az öreg. -  Jó napot, igazgatóm. 
És mindig nézz a szemébe annak, akivel beszélsz. Most 
meg ved ki az ujjad az orrodból.

A gyerek ismét elvigyorodott, aztán szép lassan elő
húzta a jobb kezét a zsebéből, a cigarettatárcát a levegő



be dobta, mint a jóelőbb a rendőr a kulcsot, s mikor 
lehullott, éppoly ügyesen el is kapta. Egyszer-kétszer 
rázogatta a tenyerében, mintha a súlyát próbálgatná 
vagy töprengene valamin, vagy tanácstalan volna, mit 
tegyen vele. Aztán kinyújtotta a kezét, s a durván faragott 
ósdi asztalra tette, a vizeskancsó mellé.

-  Bolond vagy -  szólalt meg az öreg. -  Tán azt hit
ted, hogy ezüst? Csak nikkelezett. Neked adom, ha 
akarod.

A gyerek szó nélkül visszavette, és a zsebébe süllyesz
tette. Roppant mély zsebei voltak, keze majdnem kö- 
nyékig belefutott.

-  Kanadából hoztam -  mondta az öreg. -  Egy lány 
adta emlékbe. Hónapokig munka nélkül voltam, és 
naphosszat a Mississippiben fürödtem, ott fenn a forrá
sánál. Egyszer majd mesélek neked a Mississippiről.

A gyerek maga elé meredt, s a lába között, a festet- 
len padlón apró fekete foltokat látott, minden bizonnyal 
a kihullott, széttpattogott parázstól eredtek. Körülné
zett a szobában, de kályhát sehol sem látott. A szekrény 
tetején csészék sorakoztak, olyan furcsa alakúak, ami
lyeneket még sohasem látott.

Nézelődik m ár a gyerek, gondolta az öreg. A szeme 
fekete, ha ugyan jól láttam, dünnyögte, ámbár lehet 
barna is.

-  Reggel, ha fölkelsz, mindig mosdjál meg -  mondta 
az öreg -  ,és a te korodban az ember naponta többször 
is fésülködjön. Nekem már, látod, elég egyszer is. És 
fésű helyett a törülköző is megteszi.

Olyan koszos a nadrágja, cipője, hogy lábat kellene 
mosatnom vele, gondolta az öreg. De nem szólt semmit. 
Néha olyan rondán vigyorog, hogy az ember a képébe 
szeretne ütni, gondolta az öreg, s elnézegette azt a vas
kampót, az ablak felett, amelyen függönytartó pihent



valamikor. Úgy tűnt fel neki, hogy még sohasem látta 
ezt a kampót, habár azt hitte, jól ismeri a szoba minden 
zugát: minden repedést a falon, minden csomót a fában.

Elkedvetlenedett, s tudta -  anélkül, hogy elhatározta 
volna - , reggel kiveszi a falból a kampót, felködlött 
benne, mintha mondták volna a lakók: egyszer, vala
mikor, egy öregember felakasztotta magát ebben a szo
bában a kampóra, egyedül élt, és már nagyon öreg volt. 
Olyan sok minden van itt körülöttünk, gondolta az öreg, 
nap nap után látjuk, és tudomást sem veszünk róluk, 
pedig ez a sok-sok tárgy, az a karcolás ott a szekrényen, 
az egykor beszivárgott víz tarka rajza ott a mennyezeten, 
olyan sok mindent mesélhetne erről a szobáról, mely 
életünk része, hozzánk tartozik, és semmit sem tudunk 
róla.

M ár megint kezded, vén bolond, gondolta az öreg, 
s kezével a levegőbe csapott, mintha legyet hessegetne 
el magáról, aztán az állát dörzsölgette, és mocorgott 
egy kicsit, hogy a derekába nyillalljon a fájdalom, 
s azzal törődjön, vagy hogy valami csomóra feküdjön 
a derékaljon, ami majd hamarosan törni fogja, s kizök
kenti abból az átkozott gondolatmenetből, mely így 
esténként egyre sűrűbben meglepi, más-más indítékkal, 
de mindig ugyanoda torkollva. A gyerekhez fordult, 
s nagy hévvel kezdte magyarázni neki:

-  Azokat a bögréket Argentínából hoztam. Argentí
nában portugálul beszélnek az emberek. Ha éppen aka
rod, megtaníthatlak portugálul.

Itt elhallgatott, mert hirtelen belefáradt. Nagyon 
jólesett volna neki, ha a gyerek legalább egy szót szólna 
már hozzá, de az hallgatott, kíméletlenül hallgatott, 
s ebbe az öreg hirtelen belefáradt. Majompofájú ez 
a gyerek, tán egy éve sem nyiratkozott már, a füle sem



látszik, és kutyául hallgat, dünnyögte az öreg, alighanem 
a körmét rágja, mert a száján pihennek az ujjai.

Hja, az ember olyan hamar megfullad. A kampó 
helyett megteszi egy szög is, egy faág is, és annyi sok 
minden. A gerendáról kötél lógott, valaki alálépett, 
szőke volt, kék szemű és borotvált, állt és a csizmáit 
nézte, akkor valaki hozzálépett, nyakába tette a kötelet. 
Amikor kirúgtam alóla a széket, csak egy nyekkenést 
hallottam, dünnyögte magában az öreg, és már kész is 
volt. Olyan nyekkenést, mint mikor az egynapos kis
kutyákat a földhöz verik. Életében egyetlenegyszer 
vert földhöz egy kiskutyát, hátul a kertben, az árnyék
szék mögött, a ribizlibokor tövében, s mikor nyekkent, 
elfordult, és a többi kiskutyát otthagyta. Sok akasztott 
embert látott azután, zászlórúdon is, narancsfán is, 
hajóárbocon is.

-  Egyszer majd elmondom, hogyan akasztottunk 
föl egy embert Olaszországban -  mondta halkan az 
öreg. -  Csak az szőke volt, nem olyan fekete, mint te. 
Ámbár ő is ősz volna már, mint én, ha föl nem akaszt
juk akkor.

S most, hogy ezt kimondta az öreg, összerezzent, 
mert erről még sohasem szólt senkinek. Sok mindenről 
beszélt már, mindig sokat beszél, néha már maga is 
eltűnődik, úgy volt-e mindaz, ahogy volt, s most meg
hökkent, hogy ezt az esetet elárulta a gyereknek. Az 
ablakra rajzszögezett újságpapírról a gyerekre kapta 
a tekintetét, ott ült az ágyon, maga alá húzott lábbal, 
tenyerében tartva állát, s álmos szemével egyenest az 
öregre meredt, fölhúzott szemöldökkel, egykedvűen.

-  Nem látom, tollas-e a hátam -  kérdezte közömbös 
hangon a gyerek, s az öreg meghökkent.

-  Nem -  szólt az öreg, s végigcikázott az agyán, 
mit is kellene most mondania vagy kérdeznie, amivel



beszélgetésre foghatná a gyereket, szorongva ráncolta 
össze a homlokát, de csak bámult maga elé.

-  H át akkor mért néz madárnak engem -  mondta 
a gyerek mutáló hangján, s az öreg abban a pillanatban 
nem tudta, vajon csak a mutálás miatt tűnik-e olyan 
szemtelennek most a gyerek, néha szinte sipít a hangja, 
önkéntelenül felkapta a kezét az öreg, hogy bedugja 
a fülét, de akkor hallotta, Argentínáról meg a spanyolok
ról fecseg a gyerek, a kanadai Mississippiről példálóz- 
gat széthúzott szájjal, meg valami oroszországi Ganges- 
ról röhög, szépen fuvolázik maga, tatám, mondta. 
Látta már, packázik vele ez a gyerek, összeráncolta 
homlokát, felkönyökölt, és a szavába dörgött:

-  Ha szemtelenkedsz, és még egyszer így vigyorogsz, 
a fejedre vágok ezzel a bottal -  mondta sértődötten 
az öreg, s aztán hirtelen elhallgatott, félrefordult. Nem 
tudott mihez kezdeni. Meg kell vernem ezt a gyereket, 
gondolta, nincs más hátra, még majd meg kell vernem, 
dünnyögte magában.

-  Arra vagyok csak kíváncsi, mikor hagy már dur
molni egyet, tatám -  mondta a gyerek színtelen hangon, 
s az öreg még mindig sértődötten vágta oda:

-  Tőlem akár már alhatsz is. Ha ugyan bírsz, te csirke
fogó.

És maga is dörmögve a fal felé fordult. Nézegette 
a helyenként már málló vakolatot, eszes egy gyerek, 
lám, észrevette a csapdát, dünnyögte magában az öreg, 
aztán letűrte ingujját, mert éjjel friss a levegő, s már 
hallotta is, hogy a gyerek mélyen lélegzik, egyszer csak 
azt is, hogy horkolni kezd.

Lám, így van ez, ha sokáig él az ember, sok minden 
megesik vele, gondolta magában, s megmarkolta görbe
botját, észre sem vette, egyre csak szorongatta, így 
elszundított, kurta-furcsákat álmodott is néha, majd



ismét felriadt, ilyenkor vaksin pislogott, s a szemét 
dörzsölte, a szoba villanyfényében úszott, szemei káp- 
ráztak, szorongva nézett a másik ágyra, többször is 
eldünnyögte, a gyerek ruhástul alszik, cipője bepiszkolja 
a takarót, majd ismét megnyugodott, így virrasztóit 
egész éjszaka, szunyókálva és felriadozva, egyszer csak 
furcsa rezgésű vörös karikák táncoltak a szeme előtt, 
felvillant benne, milyen gyönyörű ez a sarki fény, lám, 
ide is sikerült eljutnia egyszer, a végtelen, kristálytiszta 
hómezőkre, bár már nem hitte, hogy valaha is eljut, 
gyönyörködve nézte a sarki fényt, egész életében szeret
te volna látni, de sohasem sikerült meglátnia.



ÍTÉLET

Bőrruhát kell vennem, dünnyögte a sofőr, az első pénze
men bőrruhát kell vennem, olyant, amilyent annak 
idején viseltem, mert így megfagyok ezeken a végtelen 
utakon. A tenyerébe lehelt, s nem lehetett pontosan 
tudni, ásított-e vagy sóhajtott. Egy ronggyal az ablakot 
kezdte törölgetni, a halvány zúzmarát, elrobogott egy 
ember mellett, aki az út szélén álldogált és sokáig in
tegetett neki, s egyre csak az járt az eszében: valahol 
meg kell állnia, hogy megmelegedjék. Azon tűnődött, 
vajon megtalálja-e még azokat a kis vendéglőket, ahol 
azelőtt mindig megálltak egy-egy italra, frissítőre.

Vajon élnek-e még, s ugyan hogy élnek a cimborák, 
már napok óta szüntelenül ez járt az eszében, s az éjjel, 
amikor hosszú évek után először ült ismét a kormány- 
kerékhez, s begyújtotta a motort, a torkában dobogott 
a szíve, mert ismét arra gondolt: élnek-e még a régi 
cimborák, akik közül sokan tán már meg sem ismerik, 
s akikkel az elmúlt években oly sokszor szeretett volna 
legalább néhány szót váltani. Hevesen dobogni kezdett 
a szíve, a volánra kellett dőlnie, és várnia kellett, hogy 
megnyugodjon; a portás didergett, türelmetlenül fogta 
a nyitott kapuszárnyat, s többször is feléje nézett, hogy 
miért nem indul már, de nem láthatta őt, mert rávilágí
tott a reflektorral, s ekkor a portás hunyorogva kapta 
szeme elé a kezét.

Siess, nyuszikám, siess, mert mindjárt beérlek, és irgal
matlanul eltaposlak, dünnyögte sóhajtva a sofőr, ne játssz 
velem ezen a jeges úton. Kezét felemelte, s nem tudni,



szája elé tartotta-e, vagy pedig egy emléket akart elhes
segetni.

Buszban ült akkor, előtte sárosán kanyargott a kes
keny út, pocsolyák fröccsentek széjjel, a sűrű ködben 
alig is látott az orrán túl. A motor jajgatva zúgott, 
mögötte utasok zsivajogtak álmosan, egy csecsemő 
szakadatlanul sírt cérnavékony hangján, s egy mély 
férfihang felsóhajtott:

-  Valaki becsöngetett hozzám az éjjel, kinéztem, 
s látom ám, hogy leszállt a köd. Éjfél lehetett.

-  Igen. A ködnek is megvan az ideje. Jobb ősszel, 
mint nyáron -  válaszolt valaki, s ismét egybefolyt min
den hang, álmos zsivajba, csak a gyerek sírt szakadat
lanul, miért sír ez a gyerek, dünnyögte a sofőr, és egy 
pillanatra futólag hátranézett.

-  Igen, pontosan a menetrend szerint érkezünk -  
hallotta a kalauz hangját, s csak előre nézett, az ólmos 
ködbe, tudta, jobb felől, itt valahol, a nádasnak kell 
lennie, épp a nagy kanyarokhoz értünk, mondta, sziré
na, fék, fék, késő! Ütést érzett a mellén, ablakok törtek 
be csörömpölve, csomagok potyogtak szanaszét, embe
rek nyögtek, sikoltoztak.

Az úttestre ugrott, cipője megmerült a vízben, a har
monikává lapított kis személykocsiban senki sem moz
dult, odament, s csak nehezen feszítette le róla az ajtót. 
Maga mögött zavaros kiáltozást s a kalauz hangját hallot
ta:

-  Nyugalmat kérek, csak félrebillentünk. Erre tessék 
egyenként kiszállni.

-  A sofőr már megszökött -  kiáltotta valaki.
-  Van-e orvos az utasok között? -  bömbölte egy 

rekedt férfi.
A köd szitált, valahol messze egy kutya vonított. 

Egy áléit embert húzott ki a személykocsiból, halálra-



váltan ismerte fel benne a kocsi sofőrjét, régi ismerősét. 
Felnyalábolta, s az árokpart nedves füvére fektette.

-  Ha van orvos az utasok között, jöjjön ide, elájult 
egy ember -  hallotta az előbbi hangot a buszból.

Még két férfit húzott ki a személykocsiból, s az előbbi 
mellé fektette őket. Akkor lépések kopogtak mögötte 
az úton, majd kis villanylámpák fénye vibrált körülötte, 
szitkozódást és szörnyülködést hallott, s amikor fel
egyenesedett, embergyűrűt látott maga körül. Aztán, 
néhányan az árokparton fekvők fölé hajoltak, halk 
utasítások pattogtak, ekkor megértette, őrá itt már 
semmi szükség.

Szótlanul visszatért a megbillent buszhoz, a hágcsójára 
ült, cigarettára gyújtott és várakozott. Az utasok sürög- 
tek-forogtak, veszekedtek, szitkozódtak, sejtette, sokan 
gyilkos pillantást vetnek feléje a sötétből, valaki golyót 
emlegetett, hosszan nézte az imbolygó embereket, akik 
aztán lassan szétszéledtek és elkerülték őt. Csupán a ka
lauz jö tt hozzá, tüzet kért, s megindultan kérdezte:

-  Most meg mit csináljunk? Mi történt tulajdonkép
pen?

-  Hiszen látod -  válaszolta a sofőr. -  Magad is jól 
látod.

-  Nem hiszem, hogy túlélik -  mondta a kalauz. -  
Azt mondja az orvos, nem bízik benne.

-  Megtörtént -  mondta a sofőr és elfordult.
-  Ez az átkozott köd! -  szólt a kalauz, s elnémult.
Az ázott, buja fű fanyar szagát érezte. A három alélt-

ra ponyvát dobtak az árokparton, s ekkor egyszerre 
halálos csend szakadt a tájra. Az utasok szótlanul já r
káltak fel-alá a sáros úton, olykor meg-megálltak türel
metlenül. Valahol messze harangoztak, s a sofőrnek 
káprázott a szeme: előttük, a végtelenben, mintha 
fény imbolyogna. Benn a buszban sírni kezdett a kis-



gyerek. Az égen eltévedt vadludak gágogtak, aztán ez 
is elhalt, az óramutató lassan, de könyörtelenül kúszott 
előre, a sofőr egyre nézte cigarettája parazsánál, a busz 
hágcsóján ülve, egymagában, a ködös éjszakában. 
Valahol tpbben is egy helyben topogtak, az árokparton 
időnként mélyen hörgött valaki. Aztán nagyon messzi
ről búgó szirénát hallott, a közelben tanya lehet, gondol
ta, mert mintha tehén bőgött volna, amott pedig, lejjebb, 
halkan zúgott a nádas. A sziréna a dobhártyáját ostro
molta már, majd fék csikordult, egy ajtó csapódott, 
s hivatalos, kemény hang hasított a levegőbe:

-  Közlekedési rendőrség. Kérem az utasokat, vonul
janak félre. A sofőrök fáradjanak hozzám.

Ekkor felállt és előrelépett.
-  A másik ott fekszik az árokparton -  mondta.
-  Kérem az iratait.
Három rendőr nyomban munkához látott, néhány 

szót váltottak az orvossal, megvizsgálták a nyomokat, 
méricskéltek, jegyezgettek, faggatták az utasokat.

-  Hogyan történt a baleset? -  kérdezte a felügyelő.
-  Nincs mit magyaráznom -  válaszolta a sofőr. 

-  Látja, bal felől áll a kocsim. Minden világos.
-  Azt hiszem, maga ott lakik a szomszédságomban -  

mondta a felügyelő. -  Azt hiszem, ismerem a feleségét.
A sofőr kutatott az emlékezetében, s mintha egy ősz 

asszony villant volna fel előtte, esténként gyakran végig
sétál a fiával az utcán, mindig óvatosan karolja a magas, 
karcsú embert. De a férfi arca elmosódott az emlékeze
tében.

-  Nem emlékszem. Lehet -  válaszolta a sofőr.
-  Ezt megtakaríthatta volna magának. Komisz hely

zetbe került -  mondta a felügyelő és megcsóválta a fejét.



Itt vagyok végre, dünnyögte a sofőr, amikor belépett 
a fényárban úszó kis vendéglőbe, s egy pillanatra meg
állt az ajtóban. Kis márványasztalkák, halkan zsivajgó 
emberek, gőzölgő tea, s a falon, a festményen, a zöld 
kalapos vadász lankadatlanul célozta az évek óta moz
dulatlan medvét. Mindig ott álldogáltam a söntésasztal 
végénél, a falnak dőlve, emlékezett vissza a sofőr, s las
san a kályhához lépkedett, fáradtan melengette meggém- 
beredett ujjait. A zeneszekrény halk, álmosító dalt 
sugárzott. Egy asztalnál időnként harsányan felnevettek, 
az ajtóban meg szikár, magas kalauz szólítgatta utasait 
pattogó hangon. De ismerős itt már egy sincs, dünnyögte 
a sofőr, egy sincs.

-  Parancsol? -  kérdezte egy magas, testes, szőke 
lány rezzenéstelenül a szemébe nézve, s a szőke sofőr 
észrevette, hogy aránytalanul nagy a szája.

-  Két pogácsát. Mennyit fizetek? -  kérdezte.
-  Húszat -  szólt a lány.
-  Olcsón adja -  mondta a sofőr színtelen hangon, 

s a lány felkapta a fejét.
-  Sokat megenged magának -  szólt komor arccal.
-  Mire még egyszer jövök, úgyse találom itt -  mondta 

a sofőr.
-  Azt hiszi? -  kérdezte a lány, feléje se nézve, s egy 

tányéron elébe tett két pogácsát.
-  Tudom -  válaszolta közömbösen a sofőr. -  Itt 

minden reggel négykor nyitnak. Korán van háromkor 
kelni. S ha messze lakik, még korábban.

-  Gondolja? -  kérdezte a lány, és ismét rezzenéstele
nül, egykedvűen a szemébe nézett, s forralt bort tett 
egy alacsony, kövér bácsika elé.

-  Tudom -  válaszolta a sofőr. -  A szép lányok inkább 
az ágyat választják. A selejtjét meg el sem kergethetnék 
innen. A pereceslány itt fog megőszülni.



-  Vannak, akik azt képzelik, mindent tudnak. Jósnak 
is felcsaphatnának. Könnyű kenyér -  mondta álmosan 
a lány.

-  Nem először járok itt -  szólt a sofőr, s a kályha 
felé fordult.

-  Kér egy csésze teát? -  kérdezte a lány, s töltött 
néhány csészével.

-  Köszönöm -  mondta a sofőr. -  Hideg időben sosem 
iszom folyadékot.

Kezét gyűrött kabátjához törölte, s az üres tányért 
visszatette a pultra. A terem végében nagy ládában pál
mát pillantott meg, alatta, az asztalra hajolva, egymagá
ban üldögélt egy ember, s valami furcsa hangszeren 
együgyű dalocskát pengetett.

-  Pedig azelőtt rengeteg teát ivott -  szólt a lány, s a so
főr felnézett rá, hosszan vizsgálta hideg kék szemével, 
s azt m ondta:

-  Engem nehéz zavarba hozni.
-  Ismerem magát -  mondta a lány. -  Mikor szaba

dult? -  kérdezte, s ekkor a sofőr összehúzta szemöldö
két, rágyújtott, a gyufát lángolni hagyta, nem dobta el, 
maga elé tartotta.

-  Honnan ismer? -  kérdezte, s nem vette ki a szájából 
a cigarettát.

-  Nemrég szabadulhatott -  mondta a lány. -  Igyon 
meg egy teát. És aztán menjen. Kerüljön el minket. 
A saját érdekében.

-  No persze -  szólt kissé gúnyosan a sofőr, és a sön- 
tésré könyökölt. -  Tán ijesztgetni akar?

-  Nem -  válaszolta a lány, s fogta a tálcát, melyen 
gőzölgő ételt, italt hordott. Testes, de szembeszökően 
karcsú volt, fél fejjel kimagaslott a férfiak közül. Lustán 
forgolódott az asztalok között, ha lépett, ráncokba 
feszült rajta a szoknya.



-  Azt hiszem, ismeri Benedek Andrást -  mondta 
a lány, amikor visszatért.

-  Ismerem -  szólt a sofőr összerezzenve.
-  Gondolom, tudja, hogy levágták a jobb lábát -  

mondta.
-- Tudom -  válaszolta a férfi.
-  Itt lakik a városban. Minden hajnalban bejár ide. 

Magát várja. Folyton azt hajtogatja, hogy maga előbb- 
utóbb úgyis betér ide. Azt mondja, számadása van magá
val -  magyarázta a lány.

-  Értem -  szólt a sofőr, s cigarettáját eldobva, szemét 
keskenyre húzta össze. -  Kicsoda maga? -  kérdezte.

-  Emlékszik-e Hajnalkára? Sós Hajnalkára -  kér
dezte a lány.

-  Nem -  válaszolta a sofőr.
A lány elhúzta a száját, s egy ideig hallgatott.
-  Pedig emlékeznie kell rá, itt dolgozott, épp ezen 

a helyen, ahol én -  mondta a lány. -  Szakasztott olyan, 
mint én, csak fekete. A nővérem.

-  Emlékszem rá -  bólintott a sofőr.
-  Sokszor behozott ide magával hajnalban is, ha nem 

volt hova lennem. Odaültetett a sarokba -  intett a pult 
mögé. -  Sehova se volt szabad mozdulnom. Kicsi vol
tam. Csak ültem és nézelődtem.

-  Értem -  mondta a sofőr, s maga elé meredt, a pult 
üveglapjáról ekkor egy magas, fekete lány mosolygott 
rá, integetett is feléje, majd kilépett az üveg alól, s besé
tált a söntés mögé.

-  Hova iszik ennyit ebből a löttyből? -  kérdezte 
a fekete lány. -  Már a harmadik csészével issza.

-  Mindig szerettem a teát -  szólt a sofőr a falnak dől
ve.

-  Nagyon fáradtnak látszik -  mondta a fekete lány, 
s aggódva összeráncolta homlokát.



A sofőr bólintott.
-  Csúszós az út. Sáros. És akkora a köd, hogy alig 

látni.
Hallgatott egy ideig, s a teát szürcsölte.
-  Egész éjjel a kisfiámat dajkálgattam. Beteg. Sírdo- 

gált. Most meg a buszon egész úton bőg egy kisgyerek. 
A kórházba viszik.

A fekete lány arrébb sodródott, tejet, kávét, teát 
szolgált fel, szendvicset készített, tojásrántottát sütött. 
Elmenőben egy pillanatra ismét a sofőr közelébe került.

-  Szeretném egyszer látni a feleségét -  mondta a fe
kete lány.

Amint továbbment, felhúzott szemöldökkel vissza
nézett. A sofőr hallgatott, és csak mosolygott. A falnak 
dőlve szürcsölte teáját, a lányon legeltette szemét, és 
csak mosolygott. Amikor fizetni készült, a fekete lány 
visszajött.

-  Minden hajnalban, ahogy közeledek, úgy érzem, 
hogy magát már nem találom itt -  mondta a sofőr.

-  És sajnálná? -  kérdezte a lány, s feltűnően nagy 
száját kérdőn nyitva felejtette.

-  Egy hajnalon, majd ha jövök, egyszer csak nem 
találom itt -  szólt a sofőr. -  Elment, azt mondják majd.

-  Nem -  mondta a lány, s egyenként rakta az asztalra 
az aprópénzt. -  Egyszer csak, meglátja, egy reggel hiába 
várom magát. Nem jön másnap se, harmadnap se, egy 
hét múlva se. Soha többé.

A falon bongott az óra. A sofőr elmosolyodott. 
A háta mögött megszólalt a kalauz.

-  Indulhatunk. Az utasok már mind beszálltak.
-  Hát akkor induljunk -  mondta a sofőr, s a várakoz

va álldogáló lányra nézett. -  Ha már az utasok mind 
beszálltak.



-  Maga ide se figyel -  szólt a szőke lány, s a sofőr 
már jól látta, hogy a pult üveglapján csupán foltok 
tarkáiknak, tejtől, kávétól, forralt bortól.

-  De figyelek -  válaszolta a sofőr -  Azt mondta, 
hogy Benedek András minden hajnalban eljár ide, és vár 
rám, hogy leszámoljon velem.

-  Azt hiszem, nem tud megbékélni a gondolattal, 
hogy neki odaveszett a fél lába, maga meg ép bőrrel 
megúszta. Megúszta, noha maga hibázott -  magyarázta 
a szőke lány. -  Folyton azt hajtogatja, hogy maga majd 
egy szép napon megjelenik itt, nevetgél, dolgozik, éli 
világát, mintha mi sem történt volna. Pontosan úgy, 
mint azelőtt.

-  És most csakugyan megjelentem -  mondta a sofőr, 
s szaggatottan köhögött.

-  A maga helyében messze elkerülném ezt a helyet -  
szólt a szőke lány, s a végtelenbe nézett.

-  Mondja csak -  fordult hozzá a sofőr, s kissé előre
dőlt - ,  mondja, mi van a nővérével?

-  Férjhez ment -  válaszolta a lány. -  Aztán külföldre 
költözött. Van már egy éve is, hogy nem kaptam hírt 
felőle.

A falióra halkan harangozott.
-  így van ez -  dünnyögte a sofőr.

-  No nézd csak, kit látok! -  kiáltott fel derűsen a kis 
gombóc ember, és nagy lendülettel cibálta le magáról 
a bundával bélelt, olajos vászonkabátot. -  Elkerültél, 
cimbora? -  kérdezte, s valóságos robajjal ült le a kály
hánál egy asztalkához, ahol a szőke sofőr eltűnődve 
nézelődött.

-  Ismét a mi régi jó kis helyünkön, igaz-e? -  kérdezte, 
s jobbra-balra nézelődött kedélyesen. -  Sokszor mondom:



itt megállt az idő, hisz éppen olyan kedves, meghitt 
minden, mint régen.

-  Szakasztott olyan -  hagyta rá a szőke sofőr, s né
zegette, hogy a kis ember haja erősen deresedik m ár 
a halántékán.

-  Minden olyan -  szólt a gombóc embernek csak 
mifölöttünk futott el az idő. Hol vannak már a régi jó , 
vidám cimborák! Szétszóródtak a nagyvilágban. A csa
lád, a gond, a baj. Mindenkinek akad belőle.

Sohasem tudott aludni ez a fiú, emlékezett vissza 
a szőke sofőr. Nappal sohasem tudott aludni, ha három- 
négy napos útra mentünk, nagy teherrel, hát csak heve- 
részett fönn az ágyon, s nézte, hogyan vezetek, amikor 
pedig fölváltott, a volánnál nyomban elbóbiskolt. 
Még mindig a régi Hájas vagy te, gondolta a szőke sofőr, 
teás rumot nyakalsz, s nem rumos teát.

-  De mondd csak -  nézett fel rá zavartan a gömbölyű 
emberke, s a szőke sofőr észrevette, hogy bársonyos 
barna szeme körül millió apró ránc húzódik. -  Nem 
találkoztál még Benedek Andrással?

-  Nem -  válaszolta.
-  Ember, hat éve vár rád! -  mondta a köpcös ember

ke. -  Sehogy sem akarja megérteni: ilyen a mi életünk. 
A kockázat a szakmával jár. Folyton azt kiabálja: értem, 
de miért én, miért nem ő?

-  Tudom -  mondta a sofőr rezzenéstelenül.
-  Amikor kiszabadult a kórházból, nyomban ide

költözött. Azóta minden hajnalban itt rostokol. Csodá
lom, hogy még nem érkezett meg.

-  Mondd csak, gázoltál már embert? -  kérdezte 
váratlanul a szőke sofőr.

-  Hiszen magad is tudod -  válaszolta elborulva 
a kövér emberke.

-  Tudom, de tőled akarom hallani.



-  Gázoltam -  válaszolta, s félrelökte üres csészéjét, 
egy érintetlenül hagyott pogácsával. -  Gázoltam, de 
nem az én hibámból, az is igaz. Elébem lépett.

-  És belehalt -  mondta a szőke sofőr.
-  Bele -  bólintott a társa.
-  No látod. Én is gázoltam -  mondta a szőke sofőr 

megrendülés nélkül. -  De a saját hibámból. Egy utas 
bele is halt. Öt évig nagyon ráértem a hűvösön. Tudod, 
az ember nem tehet mást, csak gondolkozik, gondolko
zik. Öt évig. De semmit sem tud kiokoskodni.

-  Ezt a te emberedet -  szólt az emberke, s merőn 
a szőke sofőrre nézett -  minden hajnalban itt találom. 
Egyre csak topog a falábával. Sorsjegyet árul, abból él. 
Még soha senki sem nyert az ő sorsjegyével. De azért 
a cimborák mégis vásárolnak tőle. Én is.

A szőke sofőr a kályha felé fordult, hogy jobban érje 
a meleg, s lomha mozgással cigarettára gyújtott. A kövér 
emberke, habár csupán teát fogyasztott, fogvájót rág
csált, s lassan megtöltötte a hamutartót kettétördelt 
pálcikákkal.

-  Szomorú dolog nap nap után látni, hogy teljesen 
belevész abba a balesetbe -  mondta a gombóc emberke. 
-  A múltkor egy este itt üldögéltünk vele többen is, 
ennél az asztalnál. Megivott egy pohárkával, aztán 
szónokolni kezdett. „M ár szabadon járkál a gyilkos, 
és nincs aki útját állná.” így beszél. „Hát én majd elébe 
állok, és azt mondom neki: Add vissza a lábamat! 
Add vissza a szakmámat! Én vezetni akarok! Ki vagy te, 
hogy kiütöd a kezemből a kenyeremet?! Add vissza, 
amit elvettél, mert szíjat hasítok belőled! Nahát, ilyes
féléket mondogat. Nagy nehezen hazavittem. Szomorú 
volt azt látni. A gyereke m ár aludt. A felesége esténként 
elcsavarog. Két órát késtem a szállítással.

Nyílott az ajtó, s egy vidám társaság gurult be nagy



ricsajjal, meglepték a kályhát, ugratták egymást és 
a lányokat, harsányan nevettek, és megkóstoltak mindent, 
amit csak kaphattak a vendéglőben. Az ajtó nyitva m a
radt utánuk, a sötét ugrásra készen lapult meg ott, 
a hideg belopakodott, és elárasztotta a termet.

-  Megyek, cimbora -  oltotta el cigarettáját a kövérke 
ember, s felállt. -  Tarts velem -  szólt halkan.

-  Maradok még -  vetette rá szürkéskék szemét a szőke 
sofőr. -  Melegszem még. Megfagyok így az úton.

-  Pedig jobb lenne, ha jönnél -  szólt a társa kellet
lenül, s mint aki gondolt egyet, másra terelte a szót. -  
Milyen kocsit vezetsz most?

-  Egy ócska tragacsot -  legyintett a szőke sofőr. -  
Vágott marhát viszek a tengerpartra. Igazi mészároszék 
a kocsim.

-  Merre élsz, cimbora?
-  Mindenütt. Ahol éppen vagyok -  mondta a sofőr.
-  Úgy értem, a családod.
-  Ja, a családom -  nézett rá tágra meredt szemmel 

a sofőr s látszott, mégsem őt nézi.

Az ablakon lehúzta a redőnyt, s óvatosan a széles 
heverőre feküdt, kezét feje alá tette, s elnézegette a kissé 
nyitott szájjal alvó feleségét meg a pöttömnyi gyereket, 
aki ott kuporgott kettejük között. A szemed, a játékos, 
csillogó fekete szemed már csak karikásán, tompán, 
álomkórosan réved a világra, mondta magában a sofőr, 
s a szájad szögletében az a felfelé perdülő, huncut, 
játékos hajlat, amivel sohasem tudtam  betelni, lám, 
lefittyedt, s most is sírásra görbül, amint alszol. Látod, 
sohasem hittem volna, hogy ilyen érzelgős leszek, gon
dolta, s érezte, fázik, habár a szobában -  tudta -  jó  
meleg van. Soha semmi sem indított meg, s ha őszinte



mernék lenni, most bevallanám neked, a háborúban 
legyilkolt gyerekek láttán sem remegtem meg. „Gyerekek! 
Felnőnek, mint minden élőlény! De nagyra vannak vele, 
hogy gyereket tudtak csinálni!” Csak azt nem tudtam, 
látod, dünnyögte a sofőr, hogy mire felnő a gyerek, 
a csillagok tán mind lehullnak az égről.

A gyerek fájdalmasan felsírt, s az asszony tágra pat
tant szemmel felugrott.

-  Kiváglak innen, tüstént kiváglak! -  zokogta az 
asszony, s a sofőr egyetlen mozdulattal visszanyomta 
az ágyra.

-  Feküdjél csak. Aludjál, pihenj -  mondta halkan 
a sofőr, s az asszony keservesen bújt a párnába.

-  Ez már a negyedik éjszaka! -  zokogta az asszony. 
-  Mit komédiázik velünk!

-  Nyugodj meg. Aludj, pihend ki magad végre -  
tette a kezét az asszony vállára a sofőr, aztán karjaiba 
vette a gyereket. -  Aludj, mert holnap egész éjjel úton 
leszek. Akkor egyedül maradsz vele. Most csak aludj, 
majd hajnalban, ha indulok, felébresztelek.

Aludj és pihenj, gondolta a sofőr, hogy ismét ragyog
jon a szemed. És mindig olyan maradj, amilyennek 
megismertelek. Föl-alá sétált a szobában, karjában 
a halkan sírdogáló gyerekkel, talpa alatt néha megrop
pant a padló. Az asztal alatt egy kis gumibaba hevert. 
Az asszony, a heverőn fekve, feléjük nyújtotta jobb 
kezét.

-  Gyertek hozzám.
A sofőr oda vitte a gyereket, s leült az asszony mellé. 

Nagy kezével megsimogatta az asszony arcát, úgy simí
totta, hogy a szája szögletén az a hajlat felfelé perdül
jön. Az asszony megfogta a kezét és megcsókolta.

-  Aludj csak -  mondta a sofőr. -  Valami baja lehet. 
De majd csak felnő -  s felkelt, sétálgatott a gyerekkel.



A falon kimérten ketyegett az óra, a gyerek halkan, 
egyenletesen sírdogált. Bongott, bongott az óra. Egy, 
kettő, három. Látta, felesége szeme még mindig tágra 
nyitva, ott a heverőn, a félhomályban.

-  Ismered-e a bátyámat? -  vetette a szemét hirtelen 
a kövérkés emberre a szőke sofőr.

-  Nem. Nem is tudtam, hogy bátyád is van -  szólt 
az ember, fél lábát pihentetve.

-  Hogyne volna. Nohát, a bátyám feleségül vette 
a feleségemet -  mondta a sofőr. -  Nincs semmi kifogásom 
ellenük, de nem akarok találkozni velük. Egy házban 
élt azelőtt az egész családunk, bátyám még legényember 
volt. Én elmentem, aztán ők összeszoktak. Második 
éve voltam oda, amikor megesküdtek'.

A kövér emberke a kabátját gombolgatta.
-  És hol a gyereked? -  kérdezte, felvetve a fejét.
-  Az a kis vasgyúró?! -  szólt élénken a szőke sofőr. 

-  Láttam egyszer az utcán. Persze nem ismert meg. 
Héthónapos volt, amikor elmentem, hát nem is ismerhet. 
Álltam a járda szélén és néztem őket, öten-hatan a lab
dát rúgták egy mellékutcában. Ügyes kis fickó. Azt 
hiszem, őt láttam.

Jólesett így egymagában üldögélnie, hallani, hogy 
körülötte zsonganak, de semmit sem érteni belőle; 
nézni, hogy körös-körül emberek sürgölődnek, de való
jában semmit se látni. Jólesett a semmibe süppednie, 
s érezni a kályhából áramló meleget.

-  Mi történt, öregem? Te mit keresel itt? -  állt elébe 
egy keskeny ajkú, ráncos homlokú ember.

A szőke sofőr felnézett, szúrós tekintetű férfit látott,



éppen széket húzott maga alá, aztán leült vele szemben, 
az asztalkához. Nem emlékezett, hogy bajuszt viselt 
volna azelőtt ez az ember, aztán látta, felső ajkán for
radás éktelenkedik, kissé ráncba rántja az ajkát, s azon 
a helyen kilátszik egy foga, ha csukva tartja is a száját, 
talán ezért sziszeg kissé, ha beszél. Bajsza ránőtt a for
radásra.

-  Mit keresnék? Lábnyomokat a levegőben -  vála
szolta fanyarul a szőke sofőr.

-  Azt még rád lehetne bízni -  mondta a bajszos 
szigorúan. -  Tán megint kocsit vezetsz? -  kérdezte.

-  Az a szakmám -  szólt szórakozottan a sofőr, s az 
együgyű dalocskát hallgatta, melyet ez a furcsa ember 
pengetett, akit szeretett volna szemtől szemben látni, 
de csak a hátát láthatta, ott a pálmafa alatt.

-  Akkor áruld el legalább, milyen kocsit vezetsz -  
mondta színtelen hangon a bajszos. -  Hogy idejében 
kitérhessek előled. Akár az árokba is hajtsak.

-  Hahaha! -  nevetett a szőke sofőr, aztán hirtelen 
elhallgatott, társára szegezte a szemét, s kissé előredőlt. 
-  De most m ár elég legyen!

-  No látod -  folytatta zavartalanul a bajuszos, és 
dohányt, papírt szedett elő, rágyújtott. -  Jólesik hallani, 
hogy magad is megelégelted a dolgot. De nekem ugyan 
magyarázkodhatsz, öregem -  mondta, s a csípős, rab
vallató füstöt teli tüdővel fújta maga elé. -  Tudom én, 
hogy baleset mindenkivel adódhat, nem arról van szó. 
De magam is szakmabeli vagyok. Ismerem jól az esetedet. 
Együtt voltam Benedek Andrással a kórházban. Engem 
is egy jóféle alak lökött le az útról, és semmit sem hozhat 
fel a mentségére. Csakhogy megúsztam.

-  Nagy kár -  mondta szemrebbenés nélkül a szőke 
sofőr, s az asztalra könyökölt.



-  Igazán? -  kérdezte meglepetés nélkül a bajuszos.
-  Te nem kegyelmeztél volna meg, igaz-e?

-  Nem -  válaszolta a szőke sofőr, és fürkészve végig
nézett rajta. -  Megállítottam volna a kocsit, és hátrafelé 
még egyszer eltapostalak volna.

-  Azt hiszem, kitelne tőled -  mondta színtelen han
gon a bajuszos. -  Az ilyenektől meg kellene menteni 
az emberiséget. Meg azoktól is, akik kocsit adnak a ke
zükbe. Hogy nyugodtan élhessünk. Igen -  mondta 
kissé összehúzott szemmel.

-  Persze. Fellőni őket a Holdra -  szólt egykedvűen a 
szőke sofőr.

-  Nagyon foghegyről beszélsz -  mondta a bajszos.
-  De én közös szobában voltam Benedekkel a kórházban. 
Nekem mesélhetsz! Tudod-e, mit csinált, amikor levág
ták a lábát?

A bajuszos előredőlt. Ujjával sokáig rajzolgatott 
az asztalka márványlapján. A szőke sofőr észrevette, 
mutatóujja tögiv sötétbarna a nikotintól.

Valaki egy csokor krizantémot tett az éjjeliszekrényre. 
A tar hársfáról egy kövér veréb az ablakpárkányra 
szállt, s tollászkodott a gyéren napsütötte pléhen. A be
teg, akinek levágták a lábát, az orvosra nézett.

-  Ki vágta le a lábamat, főorvos úr? -  kérdezte.
-  Pihenjen csak, fiam -  szólt az orvos, az ajtóban 

állva. -  Minden jóra fordul, most már bizonyosak le
hetünk, hogy sikerült megmentenünk. Vitézül állta 
a műtétet, fiam -  mondta, s odament a beteg ágyához.
-  Még néhányszor kap vért, és minden jóra fordul.

-  Főorvos úr, kérem -  mondta a beteg, és félrecsapta 
a fejét a párnán. -  Hozzák ide a lábamat.

Az orvos mosolyra derült.



-  Ugyan, mi ju t az eszébe! -  mondta, s fáradtan 
megdörzsölte a szemét. -  Nyugodjon csak meg, és 
pihenjen. Az most a legfontosabb: pihenjen.

-  Nem, főorvos úr, én a lábamat akarom -  mondta 
a beteg felvetve a fejét. -  Nem engedhetem meg, hogy 
éljek, és megegyenek a kukacok valamit, ami hozzám 
tartozik -  bömbölte immár bele vörösödve a beteg. 
-  Nem hagyom, hogy elrohadjon a lábam. Levághatják, 
de nem vehetik el tőlem !

A veréb elszállt a párkányról. A krizantém hervadt 
egy gondolatnyit. Az orvos az ajtóhoz lépett.

-  Ápolók! -  szólt ki a folyosóra. -  Vigyék külön- 
szobába.

-  Mert az az enyém! -  kiabálta elfúlva a beteg. -  És 
senkinek se adom. Ha el akarják venni tőlem, bíróságra 
megyek érte.

Két ápoló sietve csillapítót fecskendezett belé. Az 
ágyat kapkodva, zajtalanul gurították ki a szobából.

Egy beteg sóhajtott, s a fal felé fordult.
A hársfán fennakadt az ökörnyál.
A veréb visszaszállt az ablakpárkányra.
-  Amikor levágták a lábát -  mondta a bajuszos, 

és szúrós tekintetét a szőke sofőrre szegezte - ,  hetekig 
csak azt jajgatta, hogy hozzák vissza neki. Akkor egy 
ápoló rákiáltott, ilyet még nem hallott, hogy valaki 
haza akarta volna vinni a lábát vagy a kezét, amit le
vágtak, s mondta még, hogy hallgasson már arról a 
nyavalyás lábról, mit akar vele, tán jól akarja lakatni 
vele a kutyáját, vagy tán meg akarja őröltetni a csont
jait, mert most nagyon divatos takarmány az, vagy 
mi a csudát akar? Ez hatott. Akkor elájult Benedek. 
Többé nem szólt a lábáról. Hallgatott, és megveszte
gette a hullaház őrét, hogy kotorja elő a csontjait. Ret



tentő pénzébe került. Hát kapott a hullástól egy síp
csontot.

-  Értem -  mondta a szőke sofőr.
-  Nem értesz te semmit! -  szólt lefittyedt szájjal 

a szúrós szemű, és abbahagyva a rajzolgatást az asztalka 
márványlapján, ismét cigarettát csavart. -  A mútkor 
meghívott az embered, hát elmentem hozzá. Amikor 
a szobába léptünk, a fia épp a szekrény tetejéről ko
tort elő valamit. Mutogatja a pajtásainak az apja síp
csontját.

-  Értém -  szólt a szőke sofőr.
-  Csak azt hiszed, öregem -  mondta lesújtó pillan

tást vetve rá a szúrós szemű. -  Tudod-e, miért kellett 
neki a sípcsont?

-  Nem -  válaszolta kurtán a szőke sofőr. -  Nem 
is érdekel!

-  El akarta küldeni neked -  magyarázta izzón a 
bajuszos. -  Hogy gyötörjön vele. Hogy tudjad, mivel 
tartozol neki.

-  Hát akkor miért nem küldte? -  kérdezte közöm
bös hangon a sofőr.

-  Azt hiszem, jobb módot talált arra, hogy meggyö
törjön -  szólt a társa, s hátravetette magát a széken, 
úgy nézelődött. -  Ilyenkor már minden hajnalban itt van.

-  Hát csak jöjjetek -  legyintett a szőke sofőr. -  Jöjje
tek, ahányan vagytok.

-  Székét hátratolta, s lomhán a kályha felé fordult, 
unottan végignézett a termen, és ráérő, hanyag moz
dulattal cigarettára gyújtott.

Csörgött az óra, egy kar kinyúlt érte, és a paplan 
alá dugta, majd ismét kinyúlt, és meggyújtotta az éjjeli
szekrény-lámpát, a halvány fényben kócos, fekete férfi



nézett körül, s felült az ágyban. Csak aludjatok, suttogta 
megszokásból: jól látta, hogy a felesége is meg a gyereke 
is mélyen alszik. Szerette ezt a pillanatot, a hajnali 
felkelést, amikor még mindenki alszik, igazán jóízűen 
alszik, s ő önmegtagadással, álmosan, kábultan felkel, 
mert mennie kell, dolgoznia kell: a régi napokat ju tta t
ták eszébe ezek a hajnali ébredések, s ilyenkor mindig 
azt suttogta: csak aludjatok. Élvezettel nézett körül 
a szobán, s jólesően üldögélt az ágyban. Az ablak
redőnyön néha végigkapart ágaival az utcai tar eperfa. 
Az ajtó időnként halkan megremegett. A könnyű futó
szőnyeg alig észrevehetően hullámozni kezdett. A kémé
nyen halkan sírt a szélkakas.

-  Mozogj már, eredj, hogy alhassunk -  szólalt meg 
továbbra is mozdulatlanul, csukott szemmel az asszony, 
akinek csak a feje látszott ki a takaró alól. -  Ha már 
menni akarsz, akkor mozogj.

A férfi egy pillanatra összerezzent, mint akit tetten 
értek. Paplana alá nyúlt, és továbbra is mozdulatlanul 
üldögélt. Jó idő múltán, mintha csak önmagához szólna, 
ezt dünnyögte:

-  Látod, minden áldott hajnalban, ha felébredek, 
csak üldögélek az ágyban, és nem tudok felkelni.

-  Tudom -  szólt közbe álmosan az asszony. -  Ülsz 
az ágyban, és nézed a hiányzó lábad. Ezerszer elmond- 
tad már.

-  Te ezt nem érted -  mondta a férfi egyszerűen. -  
Sohasem fogod megérteni. Az az én lábam volt. Üldö
gélek, odanyúlok, ahol a jobb lábamnak kellene lennie, 
és csak levegőt markolgatok. Levegőt! Hozzám tarto
zott, mint a fejem vagy a szívem.

-  Csak kiabálj, ha fel akarod ébreszteni a gyereket 
is -  szólt az asszony, és ásított.

-  A gyerek mélyen alszik -  suttogta a férfi.



Hallgatott egy ideig, ujjaival beletúrt a hajába, és 
sóhajtott egyet.

-  O sem fogja soha megérteni -  mondta halkan, 
eltűnődve, s a feleségéhez fordult. -  Ha a szoba sarká
ban meglátnál odavetve egy darabot magadból... Te 
meg itt fekszel az ágyban! Mivé lett a lábam? Virág 
lett belőle? Hol az a virág? Nézz végig a réten!

-  Beszélni, azt tudsz -  mondta az asszony, felnyi
totta a szemét, majd megitta az éjjeliszekrényre készí
tett pohárból a vizet. Haját elsimította szeméből. Egy 
ideig nézte férjét, háttal ült feléje. Aztán férje párná
jára feküdt, félig keresztben az ágyon.

-  Maradj itthon -  mondta alig hallhatóan. -  Maradj 
már végre itthon. Ne menj el soha többé, egy hajnalon 
se. Hányszor kértelek már!

Elhallgatott, s figyelte, hogy odakinn fúj a szél. Dél
felé hazajössz majd és lefekszel, gondolta. Délután 
felébredsz, és mégy vissza. Éjjel térsz ismét haza. Ott 
éled le az életed, haza csak aludni jársz, gondolta. M int 
mindig, ma is. M ár őszülsz, gondolta, s elnézte férje 
tarkóját s karcsú felsőtestét.

-  Hordod azokat az átkozott sorsjegyeket, ame
lyekkel hat éve senki se nyert egy megveszekedett vasat 
se -  suttogta az asszony. -  És tőled is mind elgurul 
a pénz. Ne hidd, hogy kell az embereknek a sorsjegyed. 
A szemedbe mondom: szánalomból vesznek tőled. A 
kartársaid.

-  Elég legyen! -  csattant fel a férfi. -  Méreg van 
minden szavadban! Még te is gyötörsz, folyton csak 
gyötörsz.

-  Dehogy gyötörlek. Ki szeretném nyitni a sze
med -  mondta az asszony.

-  Köszönöm. Törődj magaddal -  szólt a férfi halkan.
Dühe, ahogy jö tt, el is párolgott. Csak ült, üldögélt,



s az ébresztőórát nézegette. Apró porszemecskét látott 
az üveglap alatt. Fordított egyet-egyet az órán, s a por- 
szemecskék fürgén futkostak a számlapon.

-  Felejts el mindent, nem te vagy az első, s nem is 
az egyetlen -  suttogta az asszony, és úgy, fekve, hátul
ról átkarolta a férfi derekát. -  Maradj itthon. Aztán 
reggel együtt elmegyünk. Irodába jársz majd. Vagy 
átképezteted magad. Új szakmát tanulsz. Minden reg
gel együtt megyünk dolgozni. Látod, a fiunk is felnő 
már. Legyen egyszer békesség nálunk is.

-  Nem maradhatok -  tört ki a férfiból, s az órát a 
paplanra dobta, az ágy alól falábat kotort elő, csonka 
combjára csatolta, s talpra állt.

-  Akkor csak eredj -  mondta elváltozott hangon az 
asszony, s keze ott nyugodott a lepedőn, épp úgy, ahogy 
férje kibontakozott belőle. -  Menj, csavarogj, és bár 
egyszer vissza se jönnél.

-  Tudom, hogy alig várod -  szólt a férfi, s falába 
csikorgott, amint lassan, de tempósan öltözött. -  De 
visszajövök, hiába álmodozol.

-  Visszajössz -  mondta az asszony - , de egyszer 
majd üresen találsz itt mindent.

-  Azt szeretném én látni -  szólt a férfi feléje se nézve.
-  Meglátod -  mondta színtelen hangon az asszony, 

s kezét nagyon lassan, hogy alig is kelljen mozdulnia, 
feje alá húzta. -  El se hiszed, hányszor kívántam már, 
hogy bárcsak ott vesztél volna azon a hajnalon. Bár
csak soha többé vissza ne jöttél volna. Legalább tud
nám, hogy miért dolgozom, látástól vakulásig. Akkor 
legalább nem csöngetnél föl minden hajnalban azzal 
az átkozott órával, nem tollászkodnál itt, nem topog
nál, világítanál, nem csavarognál minden hajnalban, 
nem lenne emberem, aki csak aludni jár haza, és kerül
getnem kell, és csak gondom van vele, érted?



-  Értem -  mondta a férfi épp nyakkendőjét kötve.
-  De látod -  s ekkor hirtelen feléje fordult nem tu
dok megnyugodni, amíg a szeme közé nem nézek annak 
a gazembernek! -  s nyakkendőjét, mint valami hurkot, 
indulatosan nyakára rántotta.

-  Hagyd csak te nyugton azt az embert -  mondta 
az asszony fagyosan, s meg se mozdult -  Hagyd csak 
nyugton. Akkora az, mint egy óriás.

A férfi nem válaszolt. Nagykabátot vett magára, és 
az ajtó felé indult. Kattant a zár, s kihúzták belőle a 
kulcsot. Az asszony figyelte, amint férje távolodik 
a lépcsőházban, falába csikorgóit, s ütemesen, sután 
meg-megkoppant. A paplanon hevert az ébresztőóra. 
A szobában égett a villany. Az asszony férjének a pár
náján feküdt, félig keresztbe az ágyon.

-  Kislány, kérek egy forró teát -  mondta a szőke 
sofőr a pultnak támaszkodva.

-  Mégis rászánta magát -  szólt a lány, s nagy szája 
szögletében enyhe gúny táncolt.

-  Nem tudok fölmelegedni -  közölte vele a sofőr, 
s megborzongott. -  Lehetetlen maguknál fölmelegedni
-  mondta.

-  Nem mindenkinek -  szólt a lány. -  Nézzen csak 
körül.

-  Körülnéztem -  mondta a sofőr hanyagul hátra intve.
-  Látja azt a vak muzsikust? A háborúban vakult 

meg. Tiszt volt -  magyarázta a lány. -  Amióta elvesz
tette a szeme világát, sehol sem lelte helyét. Csak csavar- 
gott fel-alá az országban.

-  Elhiszem -  mondta a sofőr.
-  Aztán nálunk megtelepedett, már három éve itt 

él -  szólt fel sem pillantva a lány. -  Pedig azelőtt soha



sem járt erre, odavaló le, a hegyekbe, Soha semmit se 
látott a városból, az emberekből. Mégis itt telepedett 
meg. Nem különös?

-  De különös -  hagyta rá egyszerűen a sofőr.
-  Beszélget az emberekkel és dalokat állít össze -  

magyarázta a lány. -  Azokat játssza, sohasem mást. 
Sohasem másnak, csak önmagának.

-  Igen -  mondta a sofőr. -  Kérek még egy teát.
-  Valamikor maga is nagyon jól érezte itt magát -  

szólt a lány, s a szemébe nézett.
-  Nem emlékszem -  mondta fanyarul a sofőr. -  

Sok mindent elfelejtettem.
-  Én jól emlékszem -  szólt a lány. -  Magasabb és 

testesebb volt, mint most. Mindig ott álldogált a pult 
végén, és csöndben mosolygott.

-  Nem tudom -  mondta a sofőr, s megrázta a fejét.
-  A gyerekek mindent jól az eszükbe vésnek -  mondta 

a lány, s észrevette, hogy a sofőr rá se figyel. Most 
látta csak, milyen karikás a szeme. Elmosolyodott: 
valamikor kellemes borzongás futott végig rajta, ahány
szor csak karikás szemű férfit látott; képzelete kiapad
hatatlan volt, és soká kísértették a titkok. Minden, 
ami különös. Vak ember tétova simogatása: veled van, 
de semmit sem lát az arcodon. Az arcod a tiéd marad, 
s minden, ami rá van írva. De egyszer csak megkívá
nod, hogy olvassanak az arcodról. Épp azt kívánod 
meg. S örökre eliramlanak a titkok.

Valaki becsapta az ajtót, hogy csak úgy zengett belé. 
A lány összerezzent. Arca szoborrá meredt. Felkapott 
egy poharat a pultról. Dermedten állt a kezében.

-  Megmondtam, hogy távozzon innen -  szólt izga
tottan.

-  Hé, te gazember, mégis idemerészkedtél? -  süví



tett végig a termen egy mély hang, s a szőke sofőr meg
borzongott.

Bekövetkezett. Amit annyira várt, amit éveken át 
nem tudott elképzelni, a találkozás pillanata elérkezett. 
Úgy, a pultra könyökölve fölnézett, de maga előtt csak 
üvegeket látott, italokat, poharakat, s azon túl a fali 
tükröt, abban meg asztaloknál megrökönyödve ülő 
embereket s fáradt arcú jómagát.

-  Hé, neked beszélek, hiába fordulsz félre! Utánad 
megyek én féllábon is! -  s hallotta, még egyet peng 
a furcsa hangszer a sarokban, a pálma alatt, s akkor 
halálos csönd támadt, valahol faláb csikorog és sután 
kopog, érezte, valahonnan hideg csapta meg, s meglepő
dött, mert a tükörben meglátta, hogy az ajtóban ki
fejezéstelen, merev és épp ezért félelmetes arccal várat
lanul megjelenik Hájas és a szúrós szemű, bajuszos 
sofőr, s csak állnak az ajtóban egymás mellett, moz
dulatlanul, kérlelhetetlenül és várakozón. De akit kere
sett, sehol sem látta, csak a hangját hallotta, ezért szép 
lassan hátrafordult a szőke sofőr.

-  Úgy, úgy, hadd nézzek a szemed közé -  látta meg 
emberét szemtől szemben.

Magas, merev tartású sovány ember volt, mélyen 
ülő fekete szeme fakón csillogott. Az a szemölcs ott 
az orra tövében, villant a szőke sofőr eszébe egy szem- 
pillantás alatt, az a nagy szemölcs ott, mondta magá
ban, s nem tudta miért, határtalan nyugalom áradt 
szét benne: fáradtan, egykedvűen állt a söntésasztalnak 
dőlve, zsebre tett kézzel.

-  Bevártalak -  mondta halkan, rezzenéstelenül. -  
Mondták, hogy látni akarsz. Be kellett hogy várjalak.

A botlábú ember puhán megfogódzott a söntés pult
jában, szeme nyugtalanul végigfutott a termen, aztán 
tétován a padlóra hullott a tekintete.



-  Mit is kezdjek veled -  mondta rekedten, s lassan 
a belső zsebébe nyúlt, m atatott egy ideig, aztán a söntés 
felé fordult, lépett egyet, s a szeme megpihent a lányon.

-  Adjon egy italt -  mondta, s mikor lassan kihúzta 
a zsebéből a kezét, sorsjegyköteget szorongatott benne.

Ültek egymással szemben, s időnként egymáson felej
tették a tekintetüket. Egyikük sem törődött vele. Az 
embergyűrű lassan szétoszlott, a zsivaj felerősödött. 
Beszédfoszlányok sodródtak hozzájuk; ha nem is hallot
ták, tudták, miről folyik a szó. Odakinn már deren
gett, emberárnyak mozogtak az ablakon túl. Egy-egy 
mondat után soká hallgattak. A csend is beszélt helyettük.

-  Hát mit akartál tenni velem? -  kérdezte a szőke 
sofőr, s fáradt kék szemével a falábúra nézett. -  Tán 
meg akartál ölni? -  kérdezte.

-  Meg -  válaszolta egyszerűen a falábú.
-  Akkor miért nem szántad el magad? -  kérdezte 

egykedvűen.
-  Nem tudom -  válaszolta amaz.
A szőke sofőr a falábúra nézett, s megfigyelte, hogy 

ádámcsutkája időnként megremeg. Azelőtt a szemét 
rángatta mindig, mintha kacsingatna, emlékezett vissza 
a sofőr, hátborzongatón tud kacsintani. Elnézett felette, 
s látta, a szőke lány háttal áll feléje, poharat mos a csap
nál, hallotta, amint csorog a víz, s ekkor ismét meg
borzongatta a hideg. Hájast s a szúrós szemű, sebhelyes 
ajkú sofőrt sehol sem látta. Nyílott az ajtó, egy ember 
nagy kosár kiflit cipelt be.

-  Azért nem kell úgy kétségbe esni -  mondta halkan.
-  Nem-e? -  kapta fel a fejét a falábú.
-  Nem -  mondta a sofőr.
-  Álltái ott előttem az előbb -  szólt a falábú, amikor



már alig néhányan üldögéltek a teremben álltái ott 
előttem, benyúltam ide, nézd, mindig magammal hor
dom ezt -  s ekkor villámgyorsan, indulatosan elő
rántott egy kést, s az asztalra csapta.

-  Vidd el innen! -  szólt keményen a sofőr, tekinte
tüket egymásra szegezték, farkasszemet néztek, s a kés 
ott hevert közöttük, a márványasztalon, egy-egy arasz
nyira mindkettőjük jobb kezétől. Akkor a sofőr lassan 
odanyúlt, megragadta a kést, és a terem sarkába vágta.

-  No -  mondta, s jól hallatszott a penge rezgése.
-  Benyúltam érte -  szólt fakón a falábú-, és akkor 

megéreztem a belső zsebemben a sorsjegyköteget.
Fanyarul, kínosan felkacagott.
-  Ne gyötrődj folyton -  mondta fáradtan a sofőr. 

-  Ennyire mégsem szabad elkeseredni.
-  Te könnyen beszélsz -  szólt a falábú halkan, le

mondással.
-  Könnyen -  hagyta rá a sofőr egykedvűen, s maga 

elé meredt.
De a társa nem válaszolt. Ültek ott szótlanul, a 

percek egyre futottak, már csak ketten maradtak, a vak 
muzsikus, a reggeli járatok mind elmentek, s a takarítónő 
sietve, nesztelenül felsöpörte a termet. A szőke sofőr 
kinyitotta a száját, mintha mondani szeretne még vala
mit, de aztán becsukta: tudták már mind a ketten, 
hogy sohasem fogják elmondani egymásnak mindazt, 
amire éveken át készültek. A takarítónő kinyitotta a 
kályhát, fát rakott a tűzre, s mindketten békésen mered
tek a lángokba.

Az ajtó halkan csikorogva csukódott be utánuk, 
megálltak a kis téren. A gömbakácok hófehéren ágas
kodtak millió dércsípte ágacskájukkal. Fázós asszony



ment el mellettük, lábasban tejet cipelt, fapapucsa üte
mesen csattogott az aszfalton. Valahol macska nyávo
gott kitartóan. A mészáros feltűrt ingujjban állt üzlete 
nyitott ajtajában, ködöt lehelt, aztán besétált a fagyos 
húsok közé, s bárdja tompán zuhogott. Csont ropo
gott, hús hasadt. Fagyosan rezgeti a levegő.

-  Mindig kikísérem az utcára a cimborákat -  mondta 
a falábú. -  Aztán itt megvárom, amíg begyújtják a 
motort.

-  H át akkor megyek -  szólt a szőke sofőr, s továbbra 
is álldogált, nézelődött.

-  Tudod-e, hogy azóta még nem ültem autóban? 
-  kérdezte tőle a falábú.

-  Majd egyszer -  mondta a sofőr. -  A jövő héten 
visszajövök. Mindig nagyon szerettem itt. Olyan szép 
ez a kis tér. Ezek a gömbakácok azóta se nőttek, hogy 
én odavoltam, elhiszed-e? -  kérdezte.

Eltűnődött, kabátját összébb húzta, s látszott, hogy 
didereg.

-  H át akkor menj csak -  szólt a falábú.
-  H a sikerül, a jövő héten visszajövök -  mondta, 

s lassú, kimért léptekkel elindult, beszállt a rozoga 
teherkocsiba.

A motor felzúgott, a kocsi kikanyarodott az útra. 
Szemben vele vöröslött az ég. Megnyugodott: mindig 
szerette a vörös hajnalokat. Különösek, furcsák, iz
gatok, gondolta. Cigarettára gyújtott, tenyerébe szorí
totta a parazsat, és melegedett. Ilyen az életünk, düny- 
nyögte, s ásított egyet vagy sóhajtott, nem tudhatni. 
Az utunk, mint egy földre vetett, kanyargó cérnaszál. 
Robogunk rajta, mint a kötéltáncos, dünnyögte. Fák, 
házak, emberek, városok, falvak maradnak el mögöt
tünk, előttünk pedig táncol a vörös hajnal.



Kabátját dideregve még összébb húzta. Ásított. Kezé
vel megtörölte az ablaküveget.

Bőrruhát kell majd vennem, suttogta. így megfagyok 
ezeken a hosszú-hosszú utakon.





VARGA ZOLTÁR!





A KÖTÉLTÁNCOS

Valami különös hiányérzet kínoz mostanában. Úgy 
érzem, mintha valami fontos tápanyagot vagy inkább 
narkotikumot vontak volna el tőlem hirtelen. Valamit, 
ami nélkül az élet megszűnt teljes lenni, valamit, ami 
biztosította lelki anyagcserém zavartalanságát, és az 
elvonás után egyszerre különös lelki skorbut vagy beri
beri lépett fel nálam. Üresnek érzem a napokat, laposnak 
és szürkének az idő múlását, s úgy tűnik fel, mintha 
a nappalok és éjszakák váltakozása valami lelketlen 
céltalan, mechanikus folyamat volna, esztelen körforgás 
csupán, minden tartalom  nélkül. Hiányzik az életemből 
az, amiért oly hosszú időn át lelkesedtem, ami a szen
vedélyem volt. Egyszerűen nincs többé az, amiért érde
mes volt a holnapot várni. M ostanában céltalanul 
ténfergem át a napokat, a munkámat egykedvűen, 
közömbösen végzem, enyhe undorral ülök az akták 
és kimutatások között, még szinte el sem kezdek dol
gozni, máris azt kívánom, bárcsak véget érne a munka
idő, de aztán eszembe jut, hogy tulajdonképpen nincs 
is miért véget érnie, mert utána a nap többi részétől 
úgysem várhatok semmit. Szüntelenül csak Jenő jár 
az eszemben, folyton csak rá gondolok. Nem tudok 
beletörődni, hogy nincs többé, hogy megszűnt létezni, 
és nem láthatom soha többé. Kezdetben ez a letörtség 
szinte büszkeséggel töltött el, valahogy meghatódtam 
a saját fájdalmamon, amit barátom elvesztése váltott 
ki, s csak később jöttem rá, hogy ennek az érzésnek 
semmi köze sincs ahhoz, amit egy jó barát elvesztése



vagy egyszerűen -  a szó személytelen értelmében -  egy 
ember halála alkalmával érzünk. Felismertem azt a 
tényt, hogy emberileg én sohasem szerettem Jenőt, vagy 
ha szerettem is, úgy szerettem, ahogyan egy különleges 
teljesítményre képes versenylovat vagy egy rendkívül 
kifinomult szaglású vadászkutyát szokás szeretni. Azóta 
egyszerűen szégyellem magam.

Amikor Jenő hozzánk, a vállalathoz került, semmi 
különöset sem találtam rajta. Valami fakó, elkedvet
lenítő jelentéktelenség áradt belőle, olyannak tűnt fel 
a szememben, mint valami egyhangú, unalmas, szür
kére meszelt falfelület, amely képtelen hosszabb időre 
lekötni az ember figyelmét. Arcán nem volt semmi 
jellegzetes vonás, amelyben az ember emlékezete meg
kapaszkodhatott volna, hogy később felidézhesse maga 
előtt. Ma sem vagyok képes hiánytalanul, kellő plasz- 
ticitással magam elé képzelni, csak arra emlékszem, 
hogy világosszőke haja és szürkés, savószínű szeme 
volt, hogy általában meglehetősen félszegen viselke
dett, keveset beszélt, s ha mondott is valamit, abban 
sem volt sokkal több érdekesség, mint sápadt és vérte- 
len külső megjelenésében. Megvan az a tulajdonságom, 
hogy szeretem megismerni az embereket, vájkálni a 
lelkivilágukban, kifürkészni legbelsőbb titkaikat, fel
mérni jellemüket, érzéseiket, indulataikat, rendszerezni, 
csoportokba osztani őket; de Jenőt annyira üresnek 
hittem, hogy kezdetben nem is tartottam  szükséges
nek közelebbi ismeretséget kötni vele. Úgy véltem, 
tökéletesen elég, ha annyit tudok róla, hogy egy nyug
díjas vasutas egyetlen fia, szülei aránylag idősek, és 
valahol kint, a város szélén lakik. Valahogy úgy gon
doltam, Jenő megdönti azt a tételt, hogy az átlagember 
csak elvont statisztikai fogalom, s neki, amellett, hogy 
átlagos a testsúlya, a magassága és átlagos számú cipőt



visel, átlagosak a gondolatai, a vágyai és az ambíciói is. 
Ekkor még nem is sejtettem, hogy Jenő titokban nagyra- 
törő álmokat melenget. Erre Vera hívta fel a figyelme
met később. Ugyanabban a szobában dolgozott velem 
és Jenővel, kissé testes, széles csípőjű lány volt, szeretett 
nagyokat, egészségesen nevetni, de tudott ajkbiggyesz- 
tően fölényes is lenni, sőt tulajdonképpen ilyenkor 
volt csak igazán elemében, sokszor nagyon találóan 
tudta egy-két szóval jellemezni az embereket, és eredeti 
csípős megjegyzései voltak. Mindezek a tulajdonságok 
jórészt bennem is megvannak, és elsősorban ennek 
köszönhető az a sajátosan baráti kapcsolat, ami köz
tem és Vera között fennállt. Élvezettel boncolgattuk 
együtt ismerőseinket, igyekeztünk mindenfélét meg
tudni róluk, gyűjtögettük a vállalati pletykákat, meg 
voltunk győződve arról, hogy mindent tudunk kollé
gáink magánéletéről, egymás elleni ármánykodásaik
ról; tudtuk, hogy kit, hol, mikor és kivel csal meg a 
felesége, illetve a férje, ki kire féltékeny és miért; hogy 
Pintér miért köszön az utóbbi időben olyan fagyosan 
Lukicnénak; hogy mitől van a csinos kis szőke Fazekas- 
nénak a szeme alatt kék folt (szegény asszony, a férjé
ről jobb nem beszélni, de azért őt sem tudom egészen 
megérteni); hogy Imre bácsi miért olyan álmos mindig 
az utóbbi időben; hogy Petres mostanában miért nem 
tízóraizik; hogy Müllernek miért nincs soha elég pénze, 
és hogy Ibolyka miért öltözködik újabban olyan fel
tűnően csinosan. Mindennek azonban semmi köze 
sem volt a valódi, csámcsogó pletykasághoz, mind
ezeket a híreket csakis egymás között cseréltük ki, 
senkinek sem mondtuk tovább, igyekeztünk teljesen 
passzív szerepet játszani, és óvakodtunk attól, hogy az 
események alakulását bármiképpen is befolyásoljuk. 
Az egész játék volt csupán, amely mindkettőnk szá



mára szórakozást jelentett. Eleinte Verának is az volt 
a véleménye Jenőről, mint nekem; kedvenc szava- 
járása volt, hogy Jenő „rendes fiú” , és abban, ahogyan 
ezt mondta, volt valami könyörtelenül megsemmisítő 
hangsúly, amellyel Jenőt egyszer és mindenkorra el
intézni látszott. Gúnyolódásának apró, szúrós nyilai
val, szívesen vette célba Jenőt. Jenő ennek ellenére fél
szeg és kissé divatjamúlt udvariassággal viselkedett 
Verával szemben, mint aki már eleve lemondott arról, 
hogy a szurkálás ellen védekezzen, s valami csendes 
megadással tűrt mindent, szomorúan mosolygott, néha 
sóhajtott, esetleg tett egypár gyámoltalan megjegyzést; 
de igazán visszavágni sohasem tudott. Egyszóval, Jenő 
sokáig nem tartozott azok közé, akikre Verával túl 
sok szót vesztegettünk, s éppen ezért lepett meg, ami
kor egy alkalommal, mikor Jenő nem volt a szobában, 
Vera odajött az íróasztalhoz, és ezt kérdezte:

-  Figyeli maga ezt a Jenőkét? -  kollégánkat ugyanis 
kezdettől fogva fölényesen Jenőkének nevezte.

-  Van rajta valami figyelni való? Azt hiszem, Jenőn 
az egyedüli figyelemreméltó vonás, hogy semmi figyelem
reméltó sincs rajta -  szellemeskedtem.

-  Eleinte nekem is ez volt a véleményem, de most 
megváltozott. Figyelje csak! Olyankor, amikor azt 
hiszi, hogy senki sem látja. Néha valami elszánt, ke
mény vonás ül az arcán. Ez különben csak néhány per
cig tart. Nekem úgy rémlik, mintha titokban nagy ter
veket forgatna a fejében.

Nem kételkedem Vera megfigyelésének pontosságá
ban, már többször volt alkalmam meggyőződni arról, 
milyen éles szeme van. Elhatároztam, hogy figyelni 
fogom Jenőt. Ekkor kezdett Jenő érdekelni. Azt a külö
nös kifejezést, amelyre Vera hívta fel a figyelmemet, 
én is felfedeztem az arcán, csak néhány percig tartott



az egész, ilyenkor abbahagyta a munkáját -  rendesen 
és pontosan dolgozott s kibámult az ablakon. Bár 
teste teljesen mozdulatlan maradt, arckifejezése mégis 
olyan volt, mintha súlyos küzdelemre készülne, vagy 
valami feladat előtt állna, amit mindenáron meg kell 
oldania. Alsó állkapcsát ilyenkor kissé előretolta, és 
szemében furcsa fény gyúlt ki, néha még a keze is ökölbe 
szorult. Volt ebben az arckifejezésben valami patetiku
san napóleoni, és végső fokon kínosan diszharmoniku- 
san hatott, mert tökéletes ellentétben állt egész jelen
téktelen és semmitmondó lényével. Más dolgok is 
kezdtek feltűnni nekem. Eszembe jutott, hogy az iroda 
falain kívül szinte sohasem találkozom vele, sohasem 
látom sétálni az utcán, a szórakozóhelyeken, sem mozi
ban, sem labdarúgó-mérkőzéseken, arról sem tudok, 
hogy udvarolna valakinek. Már szinte csodálkoz
tam azon, hogy nem vettem észre mindjárt, mennyire 
visszavonult életet él. Mindez nagyon is igazolni lát
szott Vera feltevését, hogy Jenőnek valami titka van, 
valami féltve őrzött, ápolgatott, babusgatott titka, 
ami szinte egész energiáját leköti, úgyhogy azon kívül 
semmi egyéb nem érdekli, és minden más iránt közöm
bös. Vajon miféle titka lehet Jenőnek? Talán titokban 
verseket ír, és arról ábrándozik, hogy egyszer nagy 
költő lesz belőle? Vagy talán fest? -  Éreztem, ennek 
a titoknak valami olyasminek kell lennie, amiről Jenő 
úgy véli, hogy kiemeli őt az ismeretlenség homályából, 
hírnévhez és dicsőséghez juttatja. Elhatároztam, hogy 
a dolognak a végére járok.

A titok kiderítése nem ment túl nehezen.
A város szélétől nem messze, arrafelé, ahol Jenő 

lakott, volt egy elhagyott agyagbánya, amelyben elég 
tiszta volt a víz, és ahová nyáron a város lakói fürödni 
jártak. A vízben kisebb halak, kárászok, durbincsok



is éltek, s így azok is ki-kijártak oda, akik a horgászás 
szenvedélyének hódoltak. Egy derűs októberi reggelen 
elkértem a nagybátyám horgászfölszerelését, magam
mal vittem a hivatalba, és kijelentettem, hogy munka 
után rögtön horgászni megyek. így szinte magától 
értetődőnek tartöttam, hogy Jenőhöz csatlakozzam. 
A beszélgetés elég nehezen indult, Jenő nagyon unalmas 
társalgó volt, szűkre szabott koponyájából csak köz
helyeket tudott kipréselni, de azt hiszem, ezt tudta is, 
és ezért szívesebben vette, ha más beszél, s ezzel őt egy 
fölötte kellemetlen feladattól kíméli meg. Egy ideig 
közömbös hivatali dolgokról folyt a szó, majd meg
állapítottuk, hogy nagyon szép az idei ősz, és reméljük, 
hogy a szép idő még eltart egy darabig. Valahogy nem 
is tudtam, hogyan is fogjak hozzá Jenő titkának ki- 
fürkészéséhez. Végül mégis elszántam magam. Úgy 
szólaltam meg, mintha teljesen mellékesen érdeklődnék:

-  M ondd csak, Jenő -  kezdtem - ,  hogy van az, hogy 
téged sehol sem lehet látni? Nekem úgy tetszik, hogy 
te sohasem jársz szórakozni. Attól félek, túlságosan 
visszavonult életet élsz. Nem jó így begubózni.

Jenő szemmel láthatóan zavarba jött. Az volt a be
nyomásom, hogy kellemetlenül érinti ez a kérdés.

-  Én, kérlek... nagyon el vagyok foglalva. Dolgozom.
-  Valami különmunka?
-  N em ... izé... otthon a kertben. Nagy kertünk 

van, tudod, és... Szóval mindig akad dolgom.
Látszott rajta, hogy nem mond igazat, és minden 

erejével azon van, hogy befejezzük ezt a témát.
Egy ideig hallgatva mentünk egymás mellett. Jenőn 

nagy izgatottság vett erőt, időnként zavartan rám pillan
tott, egyszer-kétszer úgy látszott, mintha egy kicsit 
kinyitná a száját, hogy mondjon valamit, de aztán 
bátortalanul lenyelte az egészet. Úgy hatott, mintha



valami nagy dolgot akarna bevallani nekem, de nem 
tudja rászánni magát. Magatartása egyre kíváncsibbá 
tett. Már messze kinn jártunk a város peremén, poros, 
téglajárdás utcákon, alacsony házak mellett, melyek 
között széles veteményes kertek feküdtek, amikor 
Jenő, bátorságát összeszedve megszólalt:

-  Elárulok neked egy titkot -  mondta izgalommal 
fűtött ünnepélyességgel. -  De ugye, senkinek sem mon
dod el?

-  Ugyan, öregem, hát mit képzelsz? Csak mondd 
bátran ki vele!

-  Gyere be hozzám, és nézd meg.
Jenő izgalma most tetőfokára hágott. Annyira ki

pirult, hogy szőke szemöldöke világosabbnak látszott 
az arcbőrénél; észrevehetően izzadt, verejtékének valami 
kellemetlen, faggyúra emlékeztető szaga volt. Már 
nem voltunk messze Jenőék házától, amikor ez tör
tént. Pár pillanat múlva Jenő benyitott egy zöldre fes
tett kiskapun, és egyenesen a ház mögött elterülő kert 
végébe vezetett. Itt két cölöp között, körülbelül egy 
méter magasan és mintegy tizenkét méter hosszúság
ban, erősen kifeszített drótkötél húzódott. Csodál
kozva bámultam Jenőre.

-  Mi ez? -  kérdeztem.
-  Látod, drótkötél -  mondta. Egy pillanat türelmet 

kérek. -  Gyorsan levetette cipőjét, és csak úgy haris
nyában, fürgén fellépett a kötélre. Könnyedén és rugal
masan haladt néhány lépést, mozdulatai szinte ruti
nosaknak hatottak, de aztán egyszerre ingadozni kez
dett, és kénytelen volt leugrani a kötélről. Kínosan 
zavart mosollyal nézett rám.

-  Ejnye -  mondta -, hiszen máskor sikerült... Mi 
az ördög, úgy látszik, lámpalázam van ... Várj, még 
egyszer megpróbálom.



Még néhány kísérletet tett, de mindegyik balul ütött 
ki. Öt-hat lépés, és vége volt. Ezek a magabiztosan 
kezdődő, félbemaradt mutatványok valahogy úgy hatot
tak, mint egy gyakorlatlan zongorista játéka, aki nagy 
lendülettel kezd hangszerén játszani, az első pillanatok
ban szinte virtuóznak tetszik, de aztán ham ar elakad, 
játéka szánalmasan erőlködő kalimpálássá válik, végül 
teljesen belezavarodik, úgyhogy kénytelen mindent elöl
ről kezdeni.

-  Nem megy -  mondta Jenő tehetetlenül leengedett 
karral, az ötödik vagy hatodik kísérlet után. -  H a néz
nek, nem megy. Pedig már évek óta gyakorolok, nem 
is képzeled, mi mindent tudok, de csak akkor, ha nem 
lát senki. Te most bizonyára el sem hiszed, pedig iga
zán ...

Szenvedélyesen bizonygatta, hogy mi mindenre ké
pes. Szinte áradt belőle a szó. Valósággal kétségbe ej
tette a gondolat, hogy esetleg nem hiszek neki. Még 
pirosabb volt, mint előzőleg az utcán.

-  Elhiszem, Jenő, elhiszem -  mondtam csitítva. 
Igyekeztem megnyugtatni. -  Ha nem tudnál, be sem 
mertél volna hívni. Ez csak világos.

-  De miért nem megy, ha néznek? -  kérdezte továbbra 
is izgatottan. Úgy nézett rám, mint egy gyámoltalan 
kisgyerek, aki valami érthetetlen dologgal került szembe, 
s most a szüleitől vár felvilágosítást és segítséget. -  Egy
általán, hogyan lehetséges az ilyesmi? Pedig azt hiszem, 
ezen a téren vihetném valamire.

-  Ezt úgy nevezik, hogy pszichikai gáltás -  magya
ráztam nem minden nagyképűség nélkül. -  Ez éppen 
olyan, mint amikor az ember ír, aztán valaki megáll 
a háta mögött, és akkor egyszerre az egyik hibát a má
sik után követi el. Az ilyesmit erős akarattal le lehet 
győzni. Elsősorban hozzá kellene szoknod, hogy néz



nek. Az a baj, hogy mások jelenlétében nem vagy képes 
koncentrálni. Holnap is eljövök, és újra megpróbálod. Jó?

Nem tudnám határozottan megmondani, mi is kész
tetett tulajdonképpen arra, hogy Jenő különös szen
vedélyével komolyabban foglalkozzam. Talán az, hogy 
habár az egészet lényegében nevetségesnek és gyerekes
nek találtam, mégis valami megértésfélét kezdtem 
tanúsítani szegény fickó iránt, aki mindig mellőzött 
és szerényen sarokba húzódó volt, de az is lehet, hogy 
csak új szórakozási lehetőséget láttam benne. Talán 
fontoskodásomnak is része volt a dologban.

Jenő hálásan nézett rám.
-  Jó, gyere el még egyszer. Előbb-utóbb muszáj, 

hogy menjen. Te legalább megértesz engem, és nem 
találod nevetségesnek ezt a dolgot. Úgy látom, igazi 
barátra leltem benned. -  Valósággal megindultnak és 
elérzékenyültnek látszott. Kissé komikusán hatott így.

Ezután még néhányszor ellátogattam Jenőhöz, de 
esete reménytelennek bizonyult. Jelenlétemben semmit 
sem volt képes produkálni. A végén zokogva leroskadt, 
és fejét a földhöz verte. Kért, hogy ne jöjjek el többé, 
mert úgyis minden hiába. Kijelentette, hogy felhagy 
az egésszel. Vigasztalhatatlan volt, és csak azért 
könyörgött, hogy senkinek se mondjak semmit.

A következő napokban rossz volt Jenőre nézni. 
Szeme karikás, vörös és gyulladt volt, látszott rajta, 
hogy az éjszakákat álmatlanul tölti. Szólni még keve
sebbet szólt, mint eddig, és ha beszélt, fátyolos volt 
a hangja, úgyhogy néha attól féltem, elsírja magát. 
Végül egy nap bejelentette, hogy betegnek érzi magát; 
az idegeire panaszkodott, és néhány napi szabadságot 
kért. Amikor újra megjelent, már tűrhetőbb színben 
volt, és lassan ismét a régi, megszokott, jelentéktelen



Jenő lett, aki csendben, pontosan végzi a dolgát, és 
látszólag semmi mással nem törődik.

Ettől fogva másképpen tekintettem Jenőre. Mély
séges szánalmat éreztem iránta. Csak én tudtam, hogy 
ez alatt a néhány nap alatt egy világ omlott össze benne, 
hogy élete nagy illúziójával számolt le. (Legalábbis 
akkor azt hittem.) Volt abban valami csendes hősies
ség, ahogyan Jenő beletörődni látszott a sorsába. Már 
szinte valamiféle tiszteletet kezdtem érezni iránta, és 
közel álltam ahhoz, hogy egy afféle chaplinesen tragi
komikus hőst lássak benne. Ennek a tisztelettel átszőtt 
szánalomnak köszönhető, hogy becsülettel megőriz
tem a titkát, és még Verának sem mondtam meg az 
igazat. Sikerült valami mesét beadni neki arról, hogy 
Jenőnek kapcsolata volt egy férjes asszonnyal, de a 
dolog kitudódott és kénytelen volt szakítani. Vera, 
mint a nők általában, hajlamos volt rá, hogy a szerelmi 
problémáknak túlzott jelentőséget tulajdonítson, és 
éppen ezért tőle szokatlan tapintattal viselkedett Jenővel 
szemben.

Jó ideig semmi sem történt, és minden jel arra muta
tott, hogy Jenő végleg eltemette álmait. Tavasz volt 
már, amikor egy napon félrehívott.

-  Ma gyere el hozzám -  mondta. -  Ma sikerülni 
fog. Egészen biztosan. Érzem, hogy sikerült legyőz
nöm a lámpalázamat. -  Szokatlan nyugalom és maga- 
biztosság áradt belőle, annyira, hogy éreztem, így csak 
az beszélhet, aki biztos a dolgában.

Ezúttal én lettem izgatott. Alig vártam, hogy meg
érkezzem Jenőhöz. Amit most láttam, minden várako
zásomat fölülmúlta. Jenő bámulatos könnyedséggel 
mozgott a kötélen, előre, hátra egyaránt, néha való
ságos balettmozdulatokat végzett, kerékpárjáról le
vette a gumit, és minden nehézség nélkül végighajtott



a kötélen, azután széket tett fel, ráült, és a szék két 
lábán egyensúlyozva elszívott egy cigarettát. Bekötött 
szemmel sétált a kötélen. Lényegében végigcsinálta 
az összes mutatványokat, amelyeket eddig hivatásos 
kötéltáncosoktól láttam. Talán csak az csökkentette 
valamennyire a mutatványok értékét, hogy a kötél 
viszonylag alacsonyan volt kifeszítve, és ezért nem 
lehetett hajmeresztőnek nevezni őket.

-  Na, mit szólsz hozzá ?- kérdezte végül Jenő. Egy 
kicsit fáradtnak látszott, de sugárzott a boldogságtól.

-  Nagyszerű! -  mondtam elragadtatással. -  G ratu
lálok. Sokra fogod vinni.

Ezután már gyakori vendég voltam Jenőnél. Ked
venc szórakozásommá vált nézni, amint gyakorol. 
Később két hosszú póznát szereztünk, felállítottuk 
őket a kert végében, és közéjük feszítettük ki a drót
kötelet. Úgy terveztük, a kötelet egyre magasabbra 
tesszük, hogy Jenő hozzászokjon a magassághoz. Biz
tonság kedvéért egy öreg halászhálót is kerítettünk, 
de erre sohasem volt szükség. Jenő egyetlen lépést sem 
vétett el, hibátlanul mozgott, könnyedén, rugalmasan, 
mondhatni elegánsan. Kijelentette, hogy most már 
akárkinek be merné mutatni ügyességét, többé egyál
talán nem zavarja, ha nézik. Egy bizonyos közönség 
különben már önmagától kialakult, mert a kötél most 
már oly magasan volt, hogy az utcáról is látni lehetett 
a járókelők megálltak, és ámulva nézték Jenőt, a kör
nyékbeli gyerekekből pedig valóságos csődület támadt. 
Jenő beleegyezésével elmondtam a dolgot Verának. 
Kolléganőm majd kiugrott a bőréből a kíváncsiságtól, 
s amikor eljött, esze ágában sem volt gúnyolódni, áhi- 
tatosan, elbűvölten figyelte Jenőt. És nemcsak Vera 
járt így: később m ár mások is jöttek a vállalatból. Vol
tak többen, akik, amikor Jenő szenvedélyéről hallot



tak, • mulatságosnak találták, és valami vigyorgó, kíván
csisággal vegyes lenézéssel készültek Jenő tudományát 
megtekinteni, de amikor nézték, egészen odavoltak a 
csodálkozástól, ámulatukban alig tudtak szóhoz jutni. 
Mindenki el volt ragadtatva Jenőtől, sokszor egész 
kis társaság verődött össze nála; egyszer az igazgatónk 
is eljött, s ettől kezdve különös figyelmével tüntette ki 
Jenőt.

Jenő egyre népszerűbb lett a vállalatban, mindenki a 
legnagyobb elismeréssel nyilatkozott róla, a jövő embe
rének tekintette, és azon igyekezett, hogy minél keve
sebb dolga legyen, csak hogy minél több időt szentel
hessen az egyensúlyozás művészetének. Lassan köz
ismert emberré vált a városban, sőt részben a város 
határán túl is. Egy alkalommal, mikor a vállalat fenn
állásának tizedik évfordulóját ünnepeltük, és többek 
közt különfelé sportjátékokat is rendeztünk, Jenő is 
bemutatta tudását. A kötelet két raktárépület között 
feszítettük ki. A siker óriási volt, Jenőt a nap hősének 
tekintettük, mindenki róla beszélt; volt, aki nyílt el
ragadtatással, mások gúny mögé rejtőzve, olyanformán, 
hogy „taknyos Jenő, ki az ördög gondolta volna róla” , 
de ez szintén olyan elismerés volt, mint a többi, amely min
den oldalról áradt feléje. Az ünnepségen egy fővárosi ké
peslap munkatársa is jelen volt, s nemsokára riport jelent 
meg a lapban Jenőről, a tehetséges amatőr kötéltán
cosról, aki hosszú évek kitartó munkájával, teljesen 
egyedül, minden szakszerű oktatás nélkül odáig vitte, 
hogy már akármelyik cirkuszban felléphetne. Egy fény
képet is közölt a lap: Jenő a kötélen. Most m ár min
denki meg volt győződve róla, hogy fényes karrier áll 
előtte.

Azóta sokat gondolkodtam azon, hogy miért rajong
tunk annyira Jenőért, és miért hatott ránk olyan le



nyűgözően. Talán azért, mert valami hihetetlen nyuga
lom áradt belőle. Volt valami természetellenes, ember- 
feletti, és éppen ezért embertelen abban, ahogyan Jenő 
a kötélen mozgott, mintha nem is eleven, vérből, hús
ból, csontból és idegekből álló ember volna, hanem 
egy különleges műanyagból készült báb, amelyet lát
hatatlan drótszálakon valami titokzatos felsőbb hata
lom rángat. Az egész valahogy bűvöletként, várazslat- 
szerűen hatott ránk. Ezenkívül Jenő közülünk került 
ki, a „miénk” volt. Egy idegen kötéltáncos nyilván 
nem keltett volna ekkora lelkesedést, így mi valameny- 
nyien úgy éreztük, hogy egy kicsit részesei vagyunk 
Jenő sikerének, s Jenő a vállalat nevezetességének 
számított, sőt -  könyvelőnk szerint -  jelentősen nö
velte a forgalmunkat. Egyszóval, valóságos Jenő-láz 
lett úrrá rajtunk.

Rám mindez fokozottabb mértékben vonatkozott, 
mint a többiekre. Én álltam legközelebb Jenőhöz, én 
tudtam legelőször, hogy mire képes, és éppen ezért 
bizonyos értelemben a menedzserének éreztem magam. 
Úgy látszik, Jenő mutatványai nemcsak arra voltak jók, 
hogy megszabaduljon a saját jelentéktelenségétől, ha
nem arra is, hogy növeljék az én tekintélyemet. A hely
zetemet mindenesetre kiváltságosnak mondhattam. Mi
után én voltam az egyedüli, aki kifejezetten Jenő barát
jának nevezhette magát, a többiek sokszor nálam érdek
lődtek a hogyléte felől, meg hogy milyen mutatvá
nyokra készül, és mikor lehet ellátogatni hozzá. Mind
ez azt eredményezte, hogy szilárdan meg voltam győ
ződve: nélkülem, támogatásom és tanácsaim nélkül 
Jenő semmire sem vitte volna, és ezért kiirthatatlanul 
belém fészkelte magát saját fontosságom tudata, úgy
hogy ebben az időben valahogy úgy viselkedtem, mint 
egy kezdő műbíráló, aki egyszerre azzal vált neveze



tessé, hogy egy addig ismeretlen tehetséget fedezett 
föl. Egyébként is Jenő a szenvedélyemmé vált, csak 
az ő pályafutásának kilátásai érdekeltek, könyveket 
szereztem be, amelyek artistákról és akrobatákról szól
tak, szakirodalmat bújtam.

Talán csak Jenő apját kapta el még jobban a láz, 
mint engem. Az idős, csontos, beesett arcú, kissé iszá
kos nyugdíjas vasutas sokszor úgy viselkedett, mint 
aki eszét vesztette. Rekedtes hangján, szenvedélyes 
taglejtések kíséretében, lelkesen beszélt a nagy pénz
összegekről, melyeket a fia keresni fog, s a „világhír”- 
ről, ami előtte áll; mindig úgy emlegette, hogy „fiam, 
a kötéltáncos” , sőt többször ,,művész”-nek nevezte. 
Egy időben néhány ütés nyomát viselte az arcán, mert 
a kocsmában összeverekedett valakivel, aki Jenőre becs
mérlő megjegyzést tett, pedig tudom, hogy kezdetben 
Jenő kísérleteit közönséges hóbortnak, bolondériának 
tekintette, rögeszmének, amelyet nem tudott kiverni 
a fia fejéből, ezt azonban már nyilván rég elfelejtette, 
mert előttem többször hangoztatta, mennyire hitt min
dig abban, hogy Jenő nem akármilyen ember.

Csak Jenő anyja jelentett disszonáns hangot az általá
nos lelkesedésnek és elismerésnek abba a kórusában, 
ami Jenőt körülvette. A korához képest kissé túl el
nyűtt, alacsony, enyhén gyámoltalan öregasszony szemé
ben állandó félelem remegett, ami valami meggyötört 
állat tekintetére emlékeztetett, s egyben szemrehányó 
is volt, mintha bennünket hibáztatna. Volt ebben a 
letorkoltan néma és szólni nem merő tekintetben valami 
számonkérően vádló, mintha mindig azt mondta volna: 
„M it csináltok a fiammal?” Különben keveset beszélt, 
szinte alig lehetett szavát venni, Jenő mutatványait 
úgyszólván sohasem nézte, ilyenkor rendszerint be
húzódott a házba; állítólag sokat járt templomba.



Rám valami állandó titkos gyűlölettel tekintett, mintha 
egy összeesküvés vezetője volnék, amely a fia életére 
tör; primitív anyai ösztönével, úgy látszik, ő érezte 
meg legelőször a fenyegető veszélyt. Ez a félelemtől táp
lált, gyűlölettel eltelt tekintet valahogy zavarba hozott, 
és egyben dühített is. Kerültem a vele való találkozást.

Én csak akkor kezdtem félni, amikor Jenő háló 
nélkül kezdett gyakorolni. Erről semmiképpen sem 
tudtam lebeszélni. Kijelentette, hogy az ilyen mutatvá
nyok csakis háló nélkül érnek valamit, a szakértők 
csak így fogják komolyan venni. Tulajdonképpen igaza 
is volt, de előttem lassan világossá vált, hogy Jenőt 
a becsvágy teljesen elragadja, s minden veszéllyel szem
ben vakká és süketté teszi. Kezdetben én biztattam 
Jenőt, és bátorítottam, s közben úgy éreztem, számot
tevő részem van abban, hogy idáig jutott, ez pedig 
nem kis büszkeséggel töltött el. Most azonban, ami
kor fékezni kellett volna, a józan ész korlátai között 
tartani, erre képtelennek bizonyultam, kicsúszott a 
kezeim közül. Nesztelenül, a hátsó ajtón, óvatosan 
lopakodva költözött belém a félelem.

Különös módon nem akkor féltem, amikor Jenő 
mutatványait néztem. Jenő háló nélkül is olyan csodá
latos biztonsággal mozgott, hogy ilyenkor valósággal 
képtelenségnek tűnt fel, hogy lezuhanjon. A félelem 
akkor fogott el igazán, amikor később arra gondoltam, 
hogy ez a természet törvényei értelmében mégis lehet
séges. Különben is Jenő csak most lett valóban rejtély 
előttem: egyszerűen nem tudtam fölfogni, hogy ő, aki 
azelőtt képtelen volt lámpalázát és szorongását le
gyűrni akkor, amikor egyébként semmi nagyobb veszély
től nem kellett tartania, egyszerre ilyen halálmegvető 
bátorságra vagy még inkább esztelen vakmerőségre 
tett szert. Jenő ezzel kapcsolatban nemigen tudott



értelmes és elfogadható magyarázatot adni, én pedig 
éreztem, hogy itt valahol homályos titok lappang, és 
valami áthatolhatatlan falba ütközöm. Rettegtem, ha 
arra gondoltam, hogy Jenő nyugalmának egyszer hir
telen vége szakad, és az idegei bármely pillanatban 
felmondhatják a szolgálatot. Szinte logikusnak és 
törvényszerűnek látszott, hogy Jenő pályafutásának 
csak egyetlen befejezése lehet.

Közben írtunk egy cirkusznak Jenő ügyében, szeret
tük volna, ha szakértők előtt mutatkozhatna be. Iz
gatottan vártuk a választ, amelyről úgy véltük, hogy 
sorsdöntő lesz.

Egy délelőtt a raktárnokunk nyitott be hozzánk. 
Nyak nélküli, alacsony, pohos kis ember volt, guta
ütésre való hajlamot mutató arcszínnel, közel a nyug
díjaztatáshoz, fogai hiányoztak, s ezért durva sörtéjű, 
fekete bajuszkája eltűnt, lehajló húsos orra alatt. Valami 
kimutatást hozott.

-  Hallottátok, hogy Benákot letartóztatták? -  kér
dezte.

-  Miféle Benákot?
-  A patikust. Ott dolgozott abba a patikában... 

ott, által, a templommal szemben. Olyan magas, so
vány ember volt. Állítólag valami kábítószerrel üzér
kedett, mit tudom én. Elég az hozzá, hogy lekapták. 
Csak azt szeretném tudni, hogy ki az a tulok, aki ilyes
mivel mérgezi magát, no de majd azokat is előveszik. 
Szép kis tészta lesz ebből, mondhatom. -  Hadarva 
beszélt, a szavak tolakodva bukdácsoltak ki belőle, 
fogatlan szájából apró nyálcsöppeket permetezett szerte
szét.

Úgy látszik, én voltam az egyedüli, aki ekkor Jenőre 
nézett. Csak én láttam, hogy halálsápadt, és a szemé
ben rémület ül. Az ilyen arcot szokás zöldnek nevezni.



Csak néhány percig tartott az egész, de nekem éppen 
elég volt arra, hogy egyszerre mindent megértsek. Min
dent, ami eddig érthetetlen volt előttem. Egész délelőtt 
figyeltem Jenőt, amíg csak haza nem mentünk. Sike
rült annyi nyugalmat magára erőltetnie, hogy mások 
ne vegyenek észre rajta semmit, én azonban mindun
talan megfigyeltem rajta az elfojtott izgalom tüneteit. 
Homlokán időnként idegesen megfeszült a bőr.

Másnap Jenő nem jö tt be az irodába. Délután rosszat 
sejtve indultam útnak, hogy megnézzem, mi van vele. 
Az úton egyre inkább karmaiba ragadott a szorongás. 
Amikor a zöldre festett kiskapuhoz értem, már egész 
testemet rázta az izgalom hideglelős remegése. Beleim
ben zakatolt a rémület.

A kapu zárva volt. Dörömbölni kezdtem, a végén 
már kétségbeesetten vertem az ajtót. A szomszéd ház 
kapuján kissé elhanyagolt külsejű fiatalasszony lépett 
ki, kötényén néhány zsírfolt éketelenkedett, láthatóan 
teherben volt.

-  Hol van Jenő? -  förmedtem rá vadul, mintha tőle 
kérném számon.

Álmos hangon felelt:
-  Elvitték a mentők. Talán egy órával ezelőtt.
-  Mi történt vele? Lezuhant?
-  Nem, azt mondják, bevett valamit.
-  Élt még?
-  Igen... azt hiszem. De a mentőorvos azt mondta, 

nagyon kevés a remény. A szülei is vele mentek, senki 
sincs itthon.

Köszönés nélkül sarkon fordultam, és faképnél 
hagytam. Futva megindultam a kórház felé, bár tud
tam, hogy már úgyis késő.

A temetés után Verával együtt mentünk visszafelé. 
Vera maradék sírását igyekezett magába gyömöszölni,



duzzadt orrával és vörös szemével most nagyon csúnyá
nak látszott. Különben az utóbbi időben olyan szimp- 
tómákat vettem észre rajta, mintha gyengéd érzelmeket 
táplált volna Jenő iránt.

-  Miért tette ezt Jenő? -  tört ki belőle már ki tudja, 
hányadszor a kérdés. Már régóta nem nevezte Jenőké
nek. -  Most, amikor olyan szép jövő állt előtte?

Ez a megjegyzés egyszerre ingerültté tett.
-  Azért, mert csak ,,Jenőke volt. „Rendes fiú” . 

-  Rövid, dühös nevetés szakadt ki belőlem.
Verából újra kibuggyant a sírás.
-  Miért mondja ezt most? Most, éppen a temetése 

napján?
-  Azért, mert ez az igazság. Egyszerűen így van, és 

kész. Ezt egyébként ő maga is nagyon jól tudta. Csak 
éppen nem volt hajlandó belenyugodni. Ez volt a hiba. 
Akinek nincs szárnya, ne próbáljon repülni!

Vera nem szólt többet, némán haladt mellettem, 
csak a szepegése idegesített, kétségbeejtően. Örültem, 
amikor egy sarokra értünk, ahol elválhattam tőle. 
Később, amikor egyedül mentem tovább, egyszerre 
azon kaptam rajta magam, hogy a telefonhuzalokat 
bámulom, néhány fecske ült rajtuk. Akkor történt meg 
ez velem először.

Azóta már sokszor elhatároztam, hogy nem gondolok 
többé Jenőre, hiszen érzem, ez az egész dolog valahogy 
szánalmas és nevetséges is volt egyszerre, de Jenő emléke 
valósággal belém ette magát, s nem tudok megszabadulni 
tőle. Amikor céltalanul csatangolok az utcán, folyton 
a villany-, távíró- és telefondrótokat nézem. Ilyenkor 
szinte azt várom, hogy hirtelen feltűnjön rajtuk Jenő, 
a maga könnyed, lebegő járásával, bámulatos magabiz
tosságával, lenyűgöző mutatványaival, s hiábá igyek
szem mindig elűzni az ilyen képeket, makacsul folyton



újra visszatérnek. Egy időben homályos terveket szőttem 
magamban arról, hogy elmegyek valahová messze, na
gyon messze, ahová még nem jutottak el a civilizáció 
idegrendszerét képező, minduntalan szemem elé kerülő 
kifeszített huzalok; talán Brazíliába megyek, az őserdőbe, 
meztelen indiánok közé, hogy megszabaduljak Jenő 
emlékétől, de aztán eszembe jutott, hogy ott tekergő 
kúszónövények fonják át meg át a fákat, s az ágakon 
majmok meg tarka papagájok ugrálnak. Most már csak 
az időben bízom és abban, hogy előbb-utóbb sikerül 
megmagyaráznom magamnak, voltaképpen mit is je
lentett számomra Jenő, és hogyan ragadt rám róla az 
a furcsa láz, ami nélkül -  néha úgy érzem -  szinte már 
létezni sem tudok.



GYÁ V AS Á G

A vonat elment. Végérvényesen és visszahozhatatlanul. 
Vannak vonatok, amelyekre csak egyszer lehet felszállni, 
és ha az ember nem száll fel, örökre lemarad róluk, 
helyrehozhatatlan hibát követ el. Az ilyen vonatok soha 
nem térnek vissza, és sohasem állnak meg még egyszer 
ugyanazon az állomáson. Elrobognak, elhal a füttyük, 
zakatolásuk belevész a szomorú, fülledt csöndbe. Csak 
az emlékük marad meg, sajgó, belülről maró, gyötrő 
sebként, saját oktalanságunkat, ügyetlenségünket és 
gyávaságunkat vádolva. Az elmulasztott lehetőségek 
mindig fájnak, különösen, ha mi vagyunk a hibásak, 
ha csakis magunkat okolhatjuk. Másokat okolni mindig 
megkönnyebbülést jelent, mert megmarad, ha más 
nem, az illúzió, hogy nem mi vagyunk a hibásak, mi 
semmiről sem tehetünk. Ha más a hibás, legalább gyű
lölhetjük, titokban bosszút forralhatunk, eltervezhetjük, 
hogyan vonjuk majd felelősségre, hogyan veszünk ma
gunknak elégtételt, számonkérő, kemény szavakkal, 
gúnyosan, diadalmasan. Ilyenkor a mi féltve őrzött 
és szeretve tisztelt énünk sértetlen maradhat, és megőriz
heti mindazt, amit önbizalomnak neveznek. Ha azon
ban mi vagyunk a hibásak, annyira, hogy ezt kénytele
nek vagyunk beismerni önmagunknak, akkor kicsinek, 
szánalmasnak, nyomorultnak érezzük magunkat, és 
semmi sem segít. Tudjuk, hogy a vonat a mi hibánkból 
ment el. Az a vonat, amely többé sohasem tér vissza.

A te vonatod elment, te ott ülsz benne továbbra is, 
a kerekek forgásának monoton ritmusa betölti a füledet,



behatol agy sej tjeidbe, végigáramlik idegrendszereden, 
és elvegyül a véredbe. Te egyedül maradtál a fülkében, 
de egyedül vagy akkor is, ha zsúfolt a fülke, nem hallasz 
emberi szót akkor sem, ha körülötted kerepelnek úti
társaid. Egyedül vagy egy furcsa és megfejthetetlen 
talánnyal, amelyet tőlem viszel magaddal, és egyedül 
vagy a gondolataiddal, amelyek itt maradtak ezen az 
állomáson. (A gondolatok egyszerre több helyen is 
lehetnek.) Azon az állomáson, amelyen én lemaradtam...

Ülök a restiben, és vakon bámulok ki a fekete éjsza
kába. A nyitott ablakon néhány unottan, kötelesség- 
szerűen pislákoló csillag látszik. A levegő még most is 
fülledt, az este sem hozta meg a frissítő, hűvös levegőt. 
De valahol messze villámlik. Ilyenkor a sötétben nagyon 
messze ellátszik a villámok fénye, de a dörgés hangja 
nem ju t el idáig, azt megfojtja az éjszaka. Az ürességnek 
és tompaságnak abban az önmagába roskadt állapotá
ban vagyok, amikor a körülöttem levő világ idegennek, 
távolinak, szinte illuzórikusnak hat. Látom ugyan a re
pedezett festésű, kockás, borfoltos abroszokkal letakart, 
viharvert asztalokat, a légypettyes villanyégőt, a néhány 
bóbiskoló vagy unottan társalgó, vonatra várakozó 
utast, a kelletlenül ide-oda ténfergő pincér lehetetlenül 
sárga bajuszát, hallom egy veszteglő mozdony pöfögését, 
a közelben levő kutyák tehetetlen csúfolódását a közöm
bös holddal, de mindez most valahogy kivetítettnek, 
anyagszerűtlennek rémlik, mintha elvesztette volna 
a maga térbeli kiterjedését, úgyhogy nem érzem a dolgok 
valóságos létezését. Csak azt tudom, hogy a vonat el
ment, az a vonat, amely többé sohasem tér vissza. Az 
a vonat, amelyen nekem is ott kellene lennem, ha nem 
futamodom meg gyáván, mint valami szánalmasan isz- 
koló csatakos eb. Igen, gyáva voltam. Gyáva, mert 
nem mertem nyíltan, férfiasán elmondani mindent.



Gyáva, mert féltem tőled, és féltem önmagámtól. Gyáva, 
mert nem mertem őszinte lenni...

Ha az ember nagyon sokáig vár valamire, s az bekö
vetkezik, rendszerint társul szegődik hozzá a csalódás, 
még ha lényegében úgy is történnek a dolgok, ahogy az 
ember várja. Az alatt az öt év alatt, amíg vártam ezt 
a napot, sokszor, nagyon sokszor elképzeltem, amint 
a vonat egyre ismerősebb tájakon fut, s ezek -  úgy gon
doltam -  szeretettel köszönteni látszanak majd, valami 
meleg, megbocsátó mosollyal, megtért bűnösként fo
gadnak, én teli tüdővel szívom a szabad levegőt, s agyam
ban az új élet kezdetének még bizonytalan, de éppen 
ezért izgató tervei zsibongnak. De most, ahogy kinéz
tem az ablakon, és láttam a vonat füstjét, amint barnán 
és lomhán telepszik rá az egyhangú tájra, mintha lusta 
volna felfelé szállni abban a nehéz és agytompító meleg
ben, amely körülvett bennünket, ez a különben törvény- 
szerű csalódásérzés hatalmasodott el rajtam. Az emberek 
is közömböseknek, mogorváknak rémlettek, sőt az 
volt az érzésem, mintha ellenségesen, megvetően nézné
nek rám, mintha sejtenék, honnan jövök. Kívülállónak 
éreztem magam, idegennek, kirekesztettnek, aki tulaj
donképpen nem is tudja, miért szállt fel erre a vonatra. 
Különösnek találnád ezt? Azt hiszem, nem. Hiszen 
nincs semmi csodálni való abban, hogy valaki, aki 
számára az otthon, a család m ár csak életének egy meg
szűnt, letört darabját jelenti, számkivetettnek, magára 
hagyottnak érzi magát, és sok minden céltalannak, 
értelmetlennek tűnik neki. Azt hiszem, nincsen semmi 
különös abban, hogy ha az ember „onnan” jön, akkor 
féllábbal még „ott” van, bizonytalannak érzi magát, 
mint a hosszú betegség után lábadozó, akinek meg kell 
kapaszkodnia a bútorokban, amikor az első, tétova 
lépéseket teszi. Egyszerre furcsának tetszett nekem az



önállóság, amely most szinte magára hagyatottsággá 
torzult. „O tt” állandóan felügyelet alatt voltam, állan
dóan gondoskodtak rólam, nem volt probléma, mihez 
kezdjek, mit tegyek. Szabadon ábrándozhattam szabadu
lásomról, és ez az ábrándozás valami különös módon 
szórakoztatott, szinte részemmé vált, s most, amikor 
mindez megvalósult, még valami furcsa és teljesen értel
metlen hiányérzet is keletkezett bennem. A kép, amelyet 
képzeletem éveken át formált, színezett, alakítgatott 
erről a napról, sokkal káprázatosabb volt, mint az, ami 
valójában bekövetkezett. Eddig különben is keveset 
gondoltam arra, hogy mi lesz ezután. Csak most döb
bentem rá, hogy az én utam tulajdonképpen céltalan, 
és hogy nem is tudom, miért térek vissza abba a városba, 
ahonnan öt évvel ezelőtt elkerültem. Oda már semmi 
sem köt, nincs miért oda visszatérnem, és főleg nincs 
kiért. Természetesen nálam is bekövetkezett az, ami 
ilyenkor rendszerint lenni szokott: a feleségem elvált 
tőlem. Gyerekeim nemigen fognak már emlékezni az 
apjukra. Néha meglátogatnak majd, és idegenül néznek 
rám, bizalmatlanul pislognak, zavartan egyik lábukról 
a másikra állnak. Valójában akármelyik állomáson 
leszállhatnék. Bárhol kaphatnék valami állást. Nekem 
mindegy lenne. Egészen, de egészen mindegy...

A csalódottságnak és a rezignációnak ebbe a keveré
kébe léptél be te. „O tt” elég időm volt arra, hogy sok 
mindenen elgondolkodjam, ami a múltban történt ve
lem, s így persze a te képed is sokszor felbukkant, fel
elevenítve a régi emlékeket. Ez különösen azután történt 
meg sokszor, amikor megtudtam, hogy Klári elvált 
tőlem. Akkor egyre plasztikusabbak és tapinthatóbbak 
lettek a rólad alkotott képek, és egyre többször kaptam 
magam rajta azon, hogy párhuzamot vonok közied és 
Klári között, s hogy ebben az összehasonlításban min



dig te kerekedsz felül. Lassan rájöttem, hogy temellet- 
ted sohasem kerültem volna ilyen helyzetbe, és hogy 
Klári, ha nem is mindennek, de sok mindennek az oka. 
Klári a maga igényeivel, nagyravágyásával. K lári... Ne 
gondold, hogy gyűlölöm. Túlságosan jelentéktelen ah
hoz, hogy érdemes legyen gyűlölni. Inkább csak valami 
szánakozó megvetéssel gondolok rá. Klári olyan lény, 
akinek a képzelete nem terjed túl egy perzsabundán; 
vágyai netovábbja egy autó, és ha nyaralni megy, szen
vedélyes érdeklődéssel figyeli útitársnői ruháját, gyö
nyörködik a kirakatokban. Ma már szinte nevetséges
nek találom, hogy valaha értékeket véltem felfedezni 
benne. Az egyedüli érzés, ami bennem iránta megmaradt, 
a lenézés... Te más voltál. Bár akkor régen nagyon 
fiatal voltam, fél lábbal még a kamaszkorban, de a ké
nek, amelyeket megőriztem rólad, és amelyek azután 
döbbenetes, szinte háromdimenziós valószerűséggel ele
venedtek fel benne, tökéletesen alkalmasak voltak arra, 
hogy felülvizsgáljam és újraértékeljem őket. Te kiálltad 
ezt a próbát. Elég, ha arra gondolok, mennyivel különb 
dolgokról beszélgettem én veled, mint később Klárival. 
Vagy a mosolyod. Mennyire más, mennyire mélyebb, 
mint K lárié!... Szóval sokat gondoltam rád, de álmom
ban sem reméltem, hogy útban hazafelé veled találko
zom. Ha az ember nem hisz sorsban, végzetben, gond
viselésben vagy más hasonlóban, akkor nagyon nehéz 
megmagyarázni ezt a találkozást. Marad a véletlen, ez 
mindig nagyon alkalmas arra, hogy megmagyarázzunk 
vele olyan dolgokat, amelyeket nem vagyunk képesek 
megérteni. De hogyan lehetne meghatározni a véletlent? 
Talán így: két vagy több, egymástól független okból 
eredő okozat nem szükségszerű találkozása? Ugye ször
nyen tudományosan hangzik?...

Amikor megjelentél a fülke előtt, szemem azonnal



fölismert, csupán az agyamnak volt szüksége néhány 
másodpercre, hogy felfogja ezt a hihetetlenül valószínűt
len eseményt. Bár az évek fölötted sem múlhattak el 
nyomtalanul, mégsem változtál sokat. Lényegében „te” 
voltál, csak kissé módosult alakban. Egykori lányos 
külsőd helyébe az lépett, amit rendszerint asszonyi szép
ségnek szokás nevezni. A hajad, a szemed, a szád, min
den olyan volt, mint azelőtt, csak az alakod lett egy egé
szen kicsit teltebb. Világoszöld nyári ruhát viseltél, 
kezedben egy kisebb bőrönd volt. Nem jöttél be mind
já rt a fülkébe, néhány percig tanácstalanul álltái az 
ajtóban. Arcodon bosszúság tükröződött. Fülkénk szá
nalmas látványt nyújtott. Rajtam kívül mindenki valami 
konok és elkeseredett nekibuzdulással aludt. Egy alvó 
emberekkel telt vonatfülke nem valami épületes látvány. 
A mellre kókadt vagy hátrahanyatlott fejek, a lezárult, 
duzzadt szemhéjak, a félig nyitott szájak, a homlokokon 
gyöngyöző verejték és persze a testek kigőzölgésétől 
terhes, sűrű, szinte ragadós levegő, amely a fülkét a nyi
to tt ablak ellenére is betöltötte, szemmel látható ingerült
séggel, sőt undorral töltött el. Csak mellettem volt hely 
(szándékosan húzódtam félre a többiektől), és így tud
tam, hogy mellém fogsz ülni. Nehéz meghatározni, mit 
éreztem én abban a pillanatban, amikor felismertelek, 
és még nehezebb számba venni, hány gondolat villant 
át az agyamon az alatt a néhány perc alatt, amíg te az 
ajtóban álltái. Vannak az életben események, amelyek 
annyira sajátságosak, előre nem láthatók, hogy a velük 
kapcsolatos érzések nagyon nehezen írhatók le, és 
annyira nem tipikusak, hogy nem lehet őket egyszerűen 
valamely közhasználatú szóval megnevezni. Nem tudom, 
milyen nevet adhatnék annak az egymással ellentétes 
érzésekből kialakult hangulatnak, amely akkor a hatal
mába kerített. Az első ösztönös reakció talán az öröm



volt, de ezt hamarosan elnyomták a kétely, a szorongás, 
a szégyen egymásra torlódó hullámai. Egy bizonyos 
elhatározás azonban ennek ellenére hamar kialakult 
bennem: sohasem szabad megtudnod, honnan jövök. 
Akkor még nem tudtam, de most -  néhány órával ké
sőbb -  már határozottan tudom, hogy ezt az elhatáro
zást a gyávaságom diktálta.

Ha te nem vársz egy kicsit az ajtóban, nem állsz ott 
kelletlenül habozva, hanem mindjárt bejössz, akkor 
valószínűleg sohasem követem el ezt az ostobaságot, 
de így, minthogy maradt egy kis időm a gondolkodásra, 
és kiutat kereshettem egy helyzetből, amellyel nem mer
tem szembenézni, lehetőségem nyílt arra, hogy súlyos 
hibát kövessek el. Amikor megindultál felém, már tud
tam, mit fogok tenni:

-  Kérem, szabad ez a hely? -  kérdezted.
-  Szabad -  válaszoltam.
Az örömteli felismerés fénye csak most árasztotta el 

az arcodat. Úgy látszik, a hangomról ismertél fel, vagy 
csak most néztél meg jobban.

-  Károly! -  kiáltottad. -  Hogy kerülsz te ide?
Meglepetést színleltem. Zavart mosollyal feleltem.
-  Azt hiszem, asszonyom, ön összetéveszt valakivel.
-  H át maga nem Balog Károly? -  kérdezted meghök

kentem Kínos zavar és csalódás ült ki az arcodra, de 
ugyanakkor még mintha remélted is volna egy kicsit, 
hogy tréfálok csupán.

-  Sajnálom, de engem Kovács Sándornak hívnak -  
mondtam, a tőlem telhető legnagyobb határozottsággal.

-  A kkor... bocsánat... -  dadogtad. Nagyon kínos 
és kellemetlen helyzetben voltál. Én még morogtam 
valami olyasmit, hogy „nem tesz semmit” , s aztán újra 
az ablak felé fordultam. Te leültél.

Ott ültél tehát mellettem, úgy, mint akkor régen,



valamelyik pádon a parkban vagy nálunk otthon az 
asztalnál, amikor együtt tanultunk -  én matematikában 
segítettem neked, te a nyelveket tudtad jobban - , vagy 
mint egyszer, szintén a vonatban, egy iskolai kirándulás 
alkalmával. Az az iskolai kirándulás! Egy ideig hajón is 
utaztunk akkor. Sziporkázóan csillagos éjszaka volt- 
Egymás mellett álltunk a hajó fedélzetén, a korlátnak 
támaszkodtunk, alattunk a hajó gyomrában dorombol
tak a gépek. Te halkan egy dalt dúdoltál, és nekem akkor 
úgy tetszett, hogy nagyon szép az élet. Akkor ezt meg 
is mondtam neked. Ma ezt már másképpen mondanám, 
például így: az élet néha szép is tud lenni... Tolongva, 
egymást taszigálva, egymáson átgázolva és átbukva tör
tek fel bennem a régi emlékek, egy forró és hideglelős, 
kamaszosan ügyetlen, bután boldog, de valahogyan 
mégis sajátosan mély, ifjúkori szerelem emlékei. Villanás
szerű képek voltak, az időrend és a logika minden tör
vénye nélkül következtek egymás után. Igyekeztem az 
ablak felé fordulni, és úgy tenni, mintha kinéznék, de 
időnként lopva egy-egy pillantást vetettem rád. Mereven 
ültél mellettem. Az előbbi kínos kifejezés ott maradt 
az arcodra fagyva. Ajkadat keskenyre szorítottad, és 
valami zordon megközelíthetetlenséggel vetted magad 
körül. Nyilván nem értetted, hogyan történhetett veled 
ilyesmi. Néha titkon néhány pillanatra te is rám néztél, 
mint aki nem akarja elhinni, hogy tévedett. Később 
idegesen topogni kezdtél a lábaddal, ide-oda pillantgat- 
tál, mintha segítséget várnál valakitől, de útitársaink 
csökönyösen tovább aludtak. Ismerősen, mégis idegenül 
ültél mellettem. Azóta nagyon sok idő telt el, én úgy
szólván semmit sem hallottam felőled, és tudtam, hogy 
aki most itt ül mellettem, már nem lehet azonos azzal, 
aki akkor voltál. Titokzatosság vett körül. Pedig mennyi 
mindent szerettem volna megtudni rólad, mennyit



szerettem volna kérdezni tőled! Most már nagyon 
szerettem volna beszélni veled, de előbbi hazugságom
mal falat emeltem közénk. Amikor kényelmetlenül 
kezdtél feszengeni, és jobbra-balra tekingettél, félni 
kezdtem. Féltem, hogy fel fogsz kelni, kimész, és egy 
jnásik fülkében próbálsz magadnak helyet találni. Az 
a gondolat, hogy eltávozol, anélkül, hogy bármit is 
megtudhatnék rólad, kezdett elviselhetetlenné válni. 
Elhatároztam hogy, megkísérlem felvenni a beszélge
tés fonalát, de úgy, hogy továbbra is az ismeretlen úti
társ szerepét játszom. Feléd fordultam:

-  Igazán sajnálom, hogy akaratlanul is ilyen kínos 
helyzetbe hoztam -  mondtam. -  Tapasztalatból tudom, 
hogy milyen kellemetlen az ilyesmi.

A kísérlet jobban sikerült, mint gondoltam. Az, hogy 
végre megtörtem a csendet, észrevehető megkönnyeb
bülésként hatott rád. Egy kicsit még mindig zavartan, 
de megenyhült mosollyal válaszoltál:

-  Egy kicsit valóban kellemetlen volt, de nem maga 
a hibás. Különös, de még sohasem történt velem ilyes
mi.

-  Úgy látszik, valóban nagyon hasonlítok az ismerő
sére.

-  Nagyon. Szinte még most sem tudom elhinni, hogy 
nem vele beszélek. Hogyan lehetséges az, hogy két em
ber ennyire hasonlítson egymásra?

-  Néha előfordul, hogy vadidegen emberek a meg
szólalásig hasonlítanak egymáshoz. Ez sokszor kellemet
len bonyodalmakat okoz, de néha hasznos is lehet. 
Megesik, hogy szükség van alteregóra. Talán olvasott 
már arról, hogy a háború alatt az ellenség megtévesz
tése céljából Montgomery tábornagyot egy angol szí
nész helyettesítette...



Különös, hogy egyszerre mennyire nyugodt lettem, 
és mennyire beleéltem magam a szerepembe. Magam 
csodálkoztam a legjobban ezen a könnyed, csevegő 
hangnemen, amelyet megütöttem. Semmit sem árultam 
el abból, ami bennem lejátszódott. H a előzőleg hosszab
ban készülődöm erre a szerepre, bizonyára nem megy 
ilyen jól, talán lámpalázzal küszködöm, de ez a rögtön
zés valahogy sikerült. Te lassan egészen felmelegedtél, 
és kissé talán még szórakoztatónak, sőt mulatságosnak 
is találtad ezt a különös találkozást. Mindenesetre 
örültél, hogy vége lett az előbbi feszült hallgatásnak. 
A hasonlóság pedig, ami köztem és a te „egykori ismerő
söd” között volt, bizonyára belejátszott abba, hogy ne 
találj ellenszenvesnek.

-  Sajnálja, hogy nem a régi ismerősével találkozott? 
-  kérdeztem később.

-  Sajnálom -  mondtad nyíltan. -  Szerettem volna 
egyszer találkozni vele.

-  Nagyon régen látta?
-  Régen. Lehet vagy tíz ... nem ... tizenegy éve.
-  Nagyon kedves ismerőse volt?
-  Egy időben igen.
-  Szóval... szerette?
-  így is lehetne mondani. Nagyon fiatal voltam még, 

illetve mind a ketten nagyon fiatalok voltunk. Amolyan 
diákszerelem volt, de talán mégsem egészen mindennapi. 
Legalábbis nekem most úgy tűnik fel. Egy olyan pajtás
ság alakult ki köztünk, amilyent azóta sem találtam ...

-  Miért maradt csak diákszerelem? Miért maradt 
abba a dolog? Ki kit hagyott el?

-  Túl fiatalok voltunk, de szép terveket szövögettünk. 
Úgy gondoltuk, együtt megyünk majd az egyetemre, 
de azután a szüleim hirtelen az ország más részébe 
költözködtek. Egészen messze kerültünk egymástól.



Néhány levél, s aztán természetes halállal kimúlt az 
egész, azóta sem hallottam róla.

A nyílt és őszinte hangnem, amellyel erről beszéltél, 
felbátorított, egyre többet akartam megtudni rólad.

-  Ön férjnél van? -  kérdeztem hirtelen.
Fanyarul elmosolyodtál.
-  Még férjnél vagyok. Pontosabban: válófélben. 

Az ember néha azt hiszi, színaranyat talál, aztán később 
rájön, hogy szemfényvesztés az egész. Kívül egy kis 
aranyozás, belül közönséges bádog. Az aranyozás 
hamar lekopik -  halkan, idegesen felnevettél.

Most egyszerre súlyos megerőltetésembe került, hogy 
leplezni tudjam előled az izgalomnak azt a hirtelen 
támadt hullámát, ami újra erőt vett rajtam. Nem tudom, 
nem remegett-e egy kicsit a hangom, amikor beszéltem.

-  Ú gy ...?  Most már értem. Egyszerre nagyon is 
érthetővé vált előttem, miért keresi a régi ismerősét...

-  Nem állíthatom, hogy keresem, csak örülnék, ha 
megtalálnám. Az utóbbi időben többször eszembe jut, 
és gyakran gondolok rá. Vannak helyzetek, amikor az 
ember szükségét érzi egy jó  barátnak, akihez őszinte 
lehet, ő pedig olyan közel állt hozzám. Olyan nyílt 
és becsületes fiú volt. Furcsa, ha az ember ilyen közel 
kerül valakihez, de aztán később teljesen elveszti a sze
me elől. Bizonyára különösnek találja, hogy ennyi 
fontosságot tulajdonítok egy régi diákszerelemnek, de 
szeretném, ha elhinné, hogy ez nem volt egészen közön
séges diákszerelem. Mi sokáig egy házban laktunk, én 
a szüleimmel az udvari lakásban, ők pedig az utcaiban. 
Még mint gyerekek sokat játszottunk együtt, s ha vala
melyikünk verést kapott, kölcsönösen megsirattuk egy
mást. Azt hiszem, természetesnek fogja találni, hogy 
amikor elértünk egy bizonyos kort, sok minden önmagá-



tói adódott. Ez a szerelem már szinte természetes kiegé
szítésként járult a mi barátságunkhoz...

Úgy tetszett, mintha valamilyen szelepet nyitottam 
volna fel benned. Az, hogy nem „velem” , hanem „ön
magam hasonmásá” -val találkoztál, valamiféle kárpót
lást jelentett előbbi kínos csalódásodért, és most öntudat
lanul szükségét érezted, hogy élj azokkal a lehetőségek
kel, amelyeket ez a kárpótlás számodra nyújthat. Az 
„ismeretlen útitárs” egyre inkább azt a szerepet já t
szotta, amit a „régi ismerős”-nek szántál volna. Úgy 
látszik, szükséged volt rá, hogy meggyónj valakinek, 
s erre megfelelőnek találtál. Bár bizonyos mértékig 
önmagamat helyettesítettem, mégis érdekes elgondolni, 
mennyire mondtál nekem mást, mint mondtál volna, 
ha leleplezem magamat. Akkor bizonyára a férjedről, 
a félresikerült házasságodról beszélsz nekem, akinek 
nvndezt el szeretted volna mondani. Furcsa, groteszk 
helyzetben voltam. Különös volt haljgatnom téged, 
ahogy a mi közös élményeinkről úgy beszélsz, mintha 
idegennek mondanád el. Mindaz, amiről beszéltél, 
ismerős volt, minden mondatodhoz az emlékek egész 
sora fűződött, úgyhogy sokszor ki tudtam volna venni 
szádból a szót, és ott folytatni, ahol te abbahagytad. 
De nekem mégis úgy kellett hallgatnom téged, mintha 
az egészet először hallanám. Bár most úgyszólván tel
jesen passzív hallgató lettem, mégis különleges színészi 
feladatot kellett megoldanom. Úgy kellett viselkednem, 
mint akit egy kissé meglep ez a hirtelen megnyilvánuló 
őszinteség, ezt tapintatosan leplezni igyekszik, de az 
egész mégsem hat rá kellemetlenül. Közben egyre job
ban kezdtem érezni, hogy valami mind hevesebben szo
rítja össze a torkomat. Volt valami szívszorongató 
abban, hogy milyen tisztának, jónak, szinte gyermekien 
naivnak őriztél meg engem emlékezetedben. Ilyen vol



tam én valóban? Nem tévesztettél össze valakivel? 
Valóban azonos vagyok én önmagámmal? Hasonlítok-e 
még egyáltalán arra a valakire, aki akkor voltam? 
Ha tudnád, mi lett a te nyílt, becsületes fiúdból -  két
ségbeesett küzdelmet kellett vívnom az elérzékenyülés 
ellen, ami akaratom ellenére mindjobban hatalmába 
kerített. Egyre többször nyeltem, és fordultam az ablak 
felé. Mind hevesebbé vált bennem az a kívánság, hogy 
leleplezzem magamat, és elmondjak neked mindent. 
De hogyan tehetném ezt meg? Hogyan fogjak hozzá 
az ilyesmihez? Milyen hangot üssek meg? Hogyan 
mondjam el neked, hol voltam öt évig? Szórjak hamut 
a fejemre, és beszéljek valami banális megbánással, 
ami mindig képmutatásnak hat? Vagy beszéljek ciniku
san, hányaveti módon, mint aki csak azt sajnálja, hogy 
nem volt ügyesebb? Vagy öngúnnyal, akasztófahumor
ral, esetleg közömbösen, mint akinek m ár minden 
mindegy? Nem! Neked ezt sohasem szabad megtudnod! 
Őrizd meg olyannak emlékeidben a rólam alkotott 
képet, ahogyan most is él benned. Nincs jogom téged 
megfosztanom ettől, nekem már semmiféle jogom sincs 
veled kapcsolatban. Magam sem vagyok több, mint 
egy egészen közönséges bádogdarab, amiről lekopott 
az aranyozás. Ki kell tartanom. Hallgatni fogok!

Tudtam, hogy a te történetednek hamarosan vége 
lesz, és utána nekem kellene magamról beszélnem. 
Ki kellene találnom valamit, gondoltam, de erre most 
képtelennek éreztem magam. Nyugtalan, különös vi
selkedésem most már láthatóvá vált. Egyszerre meg 
is kérdezted:

-  Ugye furcsa, hogy ennyi mindent elmondok vala
kinek, akit úgyszólván egyáltalán nem ismerek, csak 
azért, mert hasonlít valakire. Bizonyára nevetségesnek 
találja.



-  Egyáltalán nem találom nevetségesnek. Bizonyos 
körülmények között az ilyesmi nagyon is érthető.

Újra valamilyen keserű mosoly játszadozott az ajkad 
körül.

-  Úgy látszik, ma valami ostoba melankolikus han
gulatban vagyok. Különben, most beszéljen maga va
lamit magáról. Úgy kiegyenlítődne a helyzet.

-  Nem hiszem, hogy valami különösebben érdekeset 
mondhatnék.

Játékos, szinte kacér pillantást vetettél rám.
-  Nem akarja eljátszani a fölényét? Két ember közül 

ugyanis az van fölényben, akiről a másik kevesebbet 
tud. Maga most nagyon sokat megtudott rólam, egyelőre 
alul maradtam.

Ez a hangnem a segítségemre sietett. A csúfondáros 
hang mindig a legalkalmasabb, ha az ember leplezni 
akar valamit.

-  H át rajta! Tessék kérdezni, én majd válaszolok!
-  Nős?
-  Két gyermek apja.
-  Boldog?
-  Túlságosan elfoglalt vagyok ahhoz, hogy ezt meg 

tudjam állapítani.
-  Tehát? Foglalkozása?
-  Állatorvos. -  Bármi mást is rávághattam volna, 

nem tudom, miért ju to tt eszembe éppen ez. Nem valami 
szerencsés ötlet volt.

-  Különös, erre sohasem gondoltam volna. Az állat
orvosoknak rendszerint nagy, szőrös kezük van, darabos 
modorúak és szakbarbárok.

-  Nincs valami hízelgő véleménnyel rólunk. De el 
kell ismerni, van ebben egy kis igazság is. Csakhogy 
minden szabály alól van kivétel. Egy kollégám például 
Shakespeare-rajongó...



Éreztem, hogy mindjobban belebonyolódom a saját 
hazugságaimba. Bár gyorsan és látszólag ügyesen vála
szoltam, tudtam, hogy bizonytalan vagyok. Láttam, 
hogy hazugságaim leleményességem ellenére sem hatnak 
meggyőzően. Te mintha nem is igyekeztél volna leplezni, 
hogy kételkedsz a szavaimban. Fürkészően néztél rám, 
mintha tanulmányoztad volna a vonásaimat, világossá 
vált előttem, hogy nem sokáig folytathatom ezt a játékot. 
Szinte minden pillanatban vártam, hogy így szólj: 
„Károly, miért tagadod, hogy te vagy? Te azelőtt soha
sem hazudtál nekem.” Közben a vonat lassított, a fékek 
hörögni kezdtek.

-  Észre sem vettem, hogy már meg is érkeztem -  
mondtam - , sajnálom, hogy nem utazhatunk tovább 
együtt.

Arcodon leplezetlen csalódás tükröződött. A vonat 
már lépésben haladt, az ablakból már látszott a vadgesz
tenyefákkal körülvett kis állomásépület. Feálltam, és 
a csomagomért nyúltam.

-  H át akkor... A viszontlátásra! -  Egy kicsit talán 
rekedt volt a hangom. Te kezet nyújtottál, és a szemembe 
néztél. Valami szomorú lemondás volt az arcodon, de 
ugyanakkor egy csöppnyi gúny is.

-  A viszontlátásra -  mondtad egészen halkan.
Sietve szálltam le, a vonat még mozgott egy kicsit.

Megindultam a resti felé, közben mégsem állhattam 
meg, hogy vissza ne nézzek. Kikönyököltél az ablakon, 
és néztél utánnam ...

Bent a restiben leroskadtam egy székre. Fásultan 
egy pálinkát kértem a sárga bajuszú pincértől. Néhány 
hosszú, órákkal is felérő percet töltöttem itt, szinte tel
jesen letargikusan, semmiről sem véve tudomást. Aztán 
egyszerre belém hasított a felismerés, hogy gyáva vagyok.



Gyáva vagyok, mert nem mertem elmondani neked 
mindent. Nem mertem elmondani, hogy gyenge voltam, 
megbotlottam, ostobaságokat követtem el, tiltott uta
kon jártam. Féltem egy ítélettől, ami jobban fájt volna, 
mint az a másik, öt évvel ezelőtt, még akkor is, ha fel
mentő lett volna. De lehet valakit egy bűnért kétszer 
elítélni? Nem! Felettem már nem ítélkezhet senki. 
Most már nekem is jogom van mindenre! Jogom van 
rád is! Kívülről behallatszott a mozdony ütemes pöfö- 
gése. Felugrottam és kirohantam. M ár nem féltem, 
már mindent vállalni mertem. Azután éles sípszó, a moz
donyvezető jelt adott az indulásra. Még futottam néhány 
lépést, de aztán láttam, hogy már nem tudok felugrani. 
Sokáig álltam ott, gyökeret vert lábbal. Lassan a vonat 
füstje is a látóhatár alá merült. A vonaté, amelyre nem 
szállhatok fel soha többé. Amíg ott álltam, egy nagyon 
különös kérdés vetődött fel bennem. Valami, amire 
sohasem kaphatok választ. Mintha csak azért tolakodott 
volna fel ez a kérdés, valami pimasz, arcba vigyorgó 
szemtelenséggel, hogy elviselhetetlenebbé tegyen min
dent. Elhitted-e valóban, hogy nem velem találkoztál? 
Hátha csak „belementéi a játékba” ? Hátha közben 
mégis hallottál valamit rólam, és amikor kérdezgetni 
kezdtetek, azért mesélted el nekem a mi régi történetün
ket, hogy rávegyél, leplezzem le magamat. Hátha csak 
azért beszéltél olyan részletesen rólam, azért értékeltél 
olyan nagyra, hogy tudtomra add: nem ítélsz el? Bizarr 
és valószínűtlen feltevés ez, tudom, de én sohasem bizo
nyosodhatok meg az ellenkezőjéről. Az alatt a különös 
beszélgetés alatt még csak azt sem kérdeztem meg, 
honnan hová utazol. Egy másik ,,véletlenére lenne 
szükség, hogy veled találkozzam. Lassan visszaindultam. 
Tagjaimat ólmosan elnehezülteknek éreztem.



Most itt ülök a restiben, előttem a harmadik pohárka 
pálinka, várom a következő vonatot, hogy továbbutaz
zam. Pedig tudom, hogy az a vonat sohasem érheti 
utol az előzőt. Tudom, hogy sohasem ju that el oda, 
ahová az megy. Lemaradtam, végérvényesen lemaradtam.



N Á T Á N

A palota kapuján belépve, váratlanul úgy érezte, el
bizonytalanodik. Hirtelen kételye támadt önmagával 
szemben: lesz-e bátorsága híven tolmácsolni a királynak 
az Ú r üzenetét, szemére vetni bűnét. Korábban, a kül
dönc nyomában lépkedve, a keskeny jeruzsálemi siká
torok útvesztőjében, egy pillanatig sem jutott volna 
eszébe attól félni, hogy gyenge lesz; hosszú ideje készült 
m ár küldetése végrehajtására, következetesen erősí
tette magát, böjtölt, órákon át könyörgött az Úrhoz, 
ölje ki belőle a félelem utolsó maradványait is. Tudta, 
mit akar, ismerte az Úr akaratát. Jó ideje nem kételke
dett már abban, hogy akarata az Ú r akarata, gondolatai 
az Úr gondolatai, ítélete az Úr ítélete is. Még ha az Úr, 
úgy, ahogy valamikor, közvetlenül, füllel hallhatóan, 
rég nem is szólt m ár hozzá. Azaz valójában csak egyszer 
szólott ilyenképpen. Még Saul uralkodása idején, fiatal 
korában... Akkoriban minden percben az ég villámát 
várta, hogy lesújtson rá, megsemmisítse nyomorult 
porhüvelyét, s a gyehenna tüzére taszítsa bűnös lelkét. 
M ert korábban -  szörnyűséges esztelen vakmerőségére 
visszagondolni -  egész egyszerűen hazudott, amikor 
arról beszélt a népnek, hogy az Ú r szólott hozzá. Vagy 
inkább úgy vélte, hazudik. És várta a megtorlást, amiről 
úgy hitte, nem maradhat el; de közben tovább folytatta 
az eszeveszett játékot, képtelen volt abbahagyni: képtelen 
volt lemondani az ajkain csüngő tekintetekről, az el
ragadtatott arcokról: szüksége volt erre, csak így volt 
értelme a nyomorék Nátán életének, a púpos Nátán



csak Jehova szavának tolmácsolójaként volt valaki, 
beszédének csak akkor volt foganatja, ha a nép az Úr 
üzeneteként hallja... A villám meg egyre késett, bár 
ez csak még inkább félelemmel töltötte el; nem hihette, 
hogy végleg elmarad, egyre eszelősebben rettegett, 
míg egyszer csak nem bírta tovább, kifutott a szakadó 
esőbe, az égzengéses éjszakába, hogy kihívja maga ellen 
a halált. De a halál helyett az Úr alakja bontakozott 
ki az oszladozó felhők közül, vakító fényességgel. 
Aztán tisztán hallotta a hozzá intézett szavakat: „Nincs 
okod félni tőlem, Nátán! Igazat beszéltél! Én szólottam 
általad a néphez! Hirdesd szavamat továbbra is!” 
Ettől kezdve biztos volt kiválasztottságában, rettegése 
megszűnt, sőt nem is várta többé Adonáj szózatát, 
egyszeri és kivételes eseménynek érezte, ami azon a zi
vataros éjszakán történt; feladatát ezentúl főleg abban 
látta, hogy szüntelenül nyüzsgő gondolatai közül -  
amelyek közt persze akadt számtalan kicsinyes, sőt 
alávaló és bűnös gondolat is -  kiválassza az Ú r gondola
tait. Néha hosszú és gyötrelmes folyamat volt ez, arany
szemcsék szedegetése a homoktengerből, de mikor 
végül is rájuk talált s egy begyűjtötte őket, egyszerre 
nyugalom szállta meg...

Ezt a nyugalmat érezte már napok óta. Tudta, hogy 
el kell mennie Dávidhoz, bűnbánatra kell kényszeríte
nie. Meg kell értetnie a királlyal, hogy csakis súlyos 
vezekléssel és áldozattal eszközölheti ki az Ú r bocsána
tá t...  A küldönc megjelenése Dávid üzenetével csak 
még inkább fokozta magabiztosságát. Bizonyára maga 
az Úr rendelte így, hogy Dávid érte küldjön, alighanem 
alázatos szívű prófétája dolgát kívánta megkönnyí
teni; talán meg akarta kímélni a megaláztató könyör
géstől, hogy az uralkodó színe elé bocsássák... min
denképpen biztató jelnek érezte, hogy hosszú szünet



után Dávid végre ismét magához kéreti. Mint azelőtt... 
Azelőtt persze többször is ... egy-egy holdforduló alatt 
néha két-három alkalommal is ... De amióta az az 
asszony beköltözött a palotába, a király nem szomjazza 
többé Adonáj szavát... Az az asszony, az az asszony, 
a Hitteus Uriás felesége, az a Sátántól megszállott nős
tény, az a tűzre való szemét, az a ... aki csak azért für
dőit naponta szemérmetlenül háza udvarán, mert tud
ta, hogy a király, palotájának ablakából, odalát. Az 
Ú r törvényei szerint meg kellene kövezni az ilyet... 
Persze nem félt, miért is félt volna, tudta jól, ha a ki
rályról van szó... Okos asszony, kétségtelenül, ragasz 
asszony... De az Úr hatalmasabb a királynál, hatalma
sabb a föld minden királyánál. És gyűlöletes előtte 
minden paráznaság és asszonyi ravaszság...

Erre próbált gondolni akkor is, amikor már Dávid 
színe előtt állt. Egyedül, négyszemközt, úgy, mint régen...

A király úgy is fogadta, mint azelőtt. Legbelsőbb 
szobájában, ahová többnyire pihenni, gondolatait ren
dezgetni, elmélkedni vonult vissza, vagy magányos 
hárfajátéka kedvéért, melynek hangjai délután vagy 
a szürkületi órákban gyakran szűrődtek ki a palota kö
rüli térre, lágyan simogatva meg a bejáratnál álló őrök 
fülét éppúgy, mint a félénken közelebb merészkedő 
koldusokét, sőt el-eljutott egészen a tér túlsó felén 
csoportosuló piaci árusokhoz és vásárlókhoz; akik, ha 
nincsenek túlságosan elfoglalva a maguk kicsinyes 
dolgaival, s nem bocsátkoznak hangos, nemegyszer 
veszekedéssé fajuló alkudozásokba, talán még hallot
tak is volna valamit azokból a hangokból, amelyek -  
így hitte ezt Jeruzsálem egész népe -  oly kedvesek az 
Ú r előtt. A hárfa most is ott volt a szoba sarkában, 
de Nátán ezúttal ellenséges pillantást vetett rá: arra 
gondolt, hogy a hangszer hangjai, a jelek szerint, nem



csak Adonáj előtt lehettek kedvesek: feltételezte, hogy 
az az asszony is rájuk figyelt, illetőleg ezek a hangok 
érlelték meg benne a gyakori ledér fürdők gondolatát. 
Ettől még jobban elkomorodott, annál is inkább, mert 
agyában -  ki tudja, hányadszor -  újra felmerült a soha 
nem látott, de annál elevenebben kibontakozó kép, 
Betsabé (nevét egyébként gondolatban is csak a legrit
kább esetben ejtette ki), amint kilép fürdőjéből; látásból 
ismerte az asszonyt, azelőttről még, hogy a királyt bűnre 
csábította volna, többször ott volt hallgatói között, 
gyakran ő volt az a kiválasztott egyedüli személy, akihez, 
régi, jól bevált szokása szerint, szavait látszólag intézte, 
tudta róla, hogy Uriás asszonya, arcának minden rész
letét pontosan fel tudta idézni, de alakja is megragadt 
emlékezetében: nemcsak hogy nem volt nehéz képzele
tében megfosztania lepleitől, hanem sokszor szinte le
hetetlen volt nem ezt tennie, amiként most is (talán 
éppen ennek a szobának ablakából pillantotta meg első 
ízben D ávid...), de mindez csak megerősítette elszánt
ságát, elhivatottságának tudatát. Mereven állt meg 
a szobába lépve, nem viszonozta uralkodója és barátja 
szívélyes mosolyát; összehúzott szemmel, szúrósan te
kintett rá. Púpossága ellenére is magasnak, szikárnak 
érezte magát; valójában nem is volt alacsony, gyakran 
elképzelte, ha ép testűnek marad meg, rendkívül magas 
termetű volna.

Dávid felállt a heverőről, amelynek enyhe behorpa- 
dásai még fekvő testének nyomait őrizték. Nátán örült, 
hogy a jelekből ítélve ezúttal is ugyanolyan megkülön
böztetett bánásmódban lesz része, mint eddig is, de 
ugyanakkor a király mosolygásában észrevett valami 
zavartságot, bűntudatfélét és egyben cinkos megértésre 
számítást, ami miatt most elmaradt az a bizonyos ra
jongással telítettség, amit e testileg és szellemileg egyaránt



nagyszerű férfi jelenlétében rendszerint érzett, s ami 
később mindig valami keserű szájízt hagyott maga után.

-  Eljöttél, próféta? -  hallotta Dávid hangját.
-  Hívattál, nem ?... -  Szándékosan válaszolt fölös

leges kérdéssel a fölösleges kérdésre, olyan hangsúllyal, 
hogy érezhető legyen rajta a rendreutasítás.

-  Hívattalak, próféta. Örülök, hogy eljöttél.
-  Kettős parancsnak engedelmeskedtem. Maga az 

Ú r is hozzád küldött.
Dávid újra mosolygott, ápolt fekete szakállának 

keretéből kivillantotta pompás fehér fogsorát:
-  Tehát hívásom nélkül is jöttél volna?
-  Rég készülök már jönni, király -  válaszolta Nátán, 

miután az uralkodó felszólítására helyet foglalt az ala
csony, színes gyapjúszőttessel letakart heverőn. Dávid 
is leült mellé; félig egymás felé fordulva ültek, úgy, 
mint azelőtt, nem messze egymástól.

-  Jöhettél volna. Jól tudod, hogy házam számodra 
mindig nyitva á ll... -  Nátán figyelmét nem kerülte el, 
hogy Dávid menekül pillantása elől, s hogy tekintete 
pár pillanatra a lábuk alatti szőnyeg mintáin állapodik 
meg.

-  Házadról tudtam, de hogy szívedről is elmondha
tom-e ezt, abban nem voltam biztos.

-  Amint láthatod, reményed most teljesült -  mondta 
a király kicsit neheztelve. A szívére tett megjegyzést 
láthatólag szándékosan engedte el füle mellett.

Nátán fürkészőn nézte, nem is igyekezett leplezni 
vizslatását; tisztában volt pillantásának áthatóságával:

-  De az okot, aminek reményem teljesülését köszön
hetem, még nem ismerem.

Dávid most ránézett. Hirtelen ütötte föl fejét, tám a
dóan gúnyos mosolya szándékosságához semmi két
ség sem férhetett:



-  Rég hallottam a szavadat, próféta. Csak azért 
hívattalak.

Nátán ezúttal mosolyodott el először; mindig tisztá
ban volt arckifejezésének változásaival, tudta, hogy 
keskeny ajkai körül most finoman értő és szelíden bölcs 
mosoly bujkál:

-  Saját füleddel rég hallottad. De a király szolgáinak 
fülei a király fülei is.

Nátánnak úgy tetszett, a király megpróbálja utánozni 
arckifejezését, igyekezete mögött azonban fojtott indu
lat lappang:

-  De most magam kívánom hallani. A tulajdon füle
immel. Nem tudom nélkülözni tovább.

-  Akkor hát mit kívánsz hallani tőlem?
-  Amit a szolgáim fülei hallottak.
Nátán tudta, most csak egy dolog fontos: nem meg

ijedni. Az oroszlán csak akkor támad, ha menekülnek 
előle, de ha keményen a szemébe néznek... Újra arra 
gondolt, az Úr hatalma nagyobb a királyénál, nagyobb 
minden királyénál.

-  Értelek, király -  mondta előbbi finom mosolyával. 
-  Ha azt akarod tőlem hallani, amit már úgyis tudsz, 
hallhatod. Elmondhatom, miről beszéltem a népnek 
legutóbb. Csak egy kis példázatot mondtam el.

-  Példázatot, persze! -  nevetett fel Dávid ingerülten. -  
Mi mást is mondhattál volna...

-  Azelőtt kedvelted a példázataimat -  mondta Nátán 
halkan. Aztán a tőle telhető legszenvtelenebb hangon 
kérdezte: -  Kívánod hallani?

-  Égek a türelmetlenségtől, próféta. Te meg úgy 
teszel, mintha nem vennéd észre. Halljam, miről beszél
tél!

Nátán most sem emelte föl a hangját:
-  Két emberről beszéltem. Egy gazdagról, akinek szám



talan juha és ökre volt, és egy szegényről, akinek nem 
volt egyebe egy k is... nőstény báránykánál... -  miköz
ben beszélt, arra gondolt, jó lenne tudni, vajon mennyire 
pontosan tudósították a királyt „fülei” , elmondták-e 
neki, hogy példázatában eredetileg más állat is szerepelt; 
el volt készülve rá, hogy Dávid itt majd indulatosan 
közbevág, s tarto tt is néhány használhatónak tetsző 
választ készenlétben, mégis érezhetően megkönnyebbült, 
hogy zavartalanul tovább folytathatja -  ... amelyet 
úgy szeretett, mintha saját gyermeke volna. Erről, 
hogy mennyire szerette, bővebben is szólottam, meg 
kellett hogy értessem hallgatóimmal, milyen nagy is 
volt ez a szeretet, téged azonban, király, attól tartok, 
csak untatnálak ezzel, hisz te, bölcs férfiú létedre, ennyi
ből is meg kell hogy értsed, mire gondoltam. Ezután 
arról szóltam, hogy a gazdag ember elragadta a szegény
től ezt a báránykát, leölette, és feltálalta egy vendégének, 
mivel sajnált a maga temérdek állatából egyet is levágni. 
Einnyi volt az egész...

-  Csak ennyi? -  kérdezte Dávid. Nátán látta, amint 
a király szép barna arca mindinkább elszíneződik, vö
röses árnyalatot kap. -  Biztos ez? Biztos, hogy csak 
ennyit mondtál?

Nátán most értette meg, hogy az is igaz, amit eddig 
nem hitt el egészen. Pedig mindenfelé suttogtak a város
ban Uriás elestének furcsa körülményeiről, arról, hogy 
társai gyanús gyorsasággal eredtek futásnak, otthagyva 
őt egyedül a Rabbát körülvevő fal tetején, amikor már 
nem volt számára visszaút. És hogy ez nem volt véletlen. 
Hát persze hogy nem ... Hirtelen forró indulat öntötte 
el. „Talán mondhattam volna többet is?” -  szeretett 
volna fölkiáltani. Aztán mégis úgy érezte, a gúnyos 
képmutatás sokkal jobban illik hozzá és a helyzethez, 
mint a nyíltan kimutatott felháborodás.



-  Igazán nem értem, király, miért izgat fel ez az ár
tatlan és, sajnos, nem is túl szellemes történet, amellyel 
én a magam gyarló módján csak a kapzsiság és telhetet- 
lenség rútságát kívántam megvilágítani -  mondta félig 
lehunyt szemmel.

-  Próféta, ne tarts együgyűnek! -  ugrott föl Dávid 
hirtelen. -  És az Űr hírvivőjéhez sem méltó, hogy az 
együgyűt játszva úgy tegyen, mintha nem tudná, miről 
van szó. Hogy gyáván a szemembe hazudjon. Nem ehhez 
szoktattál, próféta! -  Nagy léptekkel le-föl kezdett jár
kálni a helyiségben. Néhányszor mintha tovább akart 
volna beszélni, egyszer-kétszer szóra is nyitotta száját, 
de aztán csak folytatta a járkálást.

Nátán mereven ült, úgy követte ketintetével:
-  Furcsának találom, király, hogy hazugságom ennyi

re felbőszít. Léteznek sokkal súlyosabb vétkek is a ha
zugságnál ...

Dávid abbahagyta a járkálást, megállt a szoba közepén, 
és merőn a prófétára nézett:

-  Beszélj nyíltan. Nem szeretem a tekervényes útjai
dat. Ahogyan sima nyelveddel körülnyalogatod a fala
tokat, és kitapasztalod, nem túlságosan forrók-e számod
ra. Ahelyett, hogy bátran a fogad közé kapnád őket...

Nátán úgy vélte, újra megkockáztathat egy magabiz
tos mosolyt:

-  Sajnos, király, kettőnk közül csak te vagy abban 
a helyzetben, hogy forróvá tedd számomra a falatokat. 
Furcsa hát, hogy mégis beszédem módja és óvatosságom 
ellen van kifogásod. Vagy talán szükséged van rá, hogy 
te is megbotránkozhass valamin? Miután nem takar
gathatod többé a vétkedet?

Dávid újra megmozdult, az ablakhoz ment: úgy tett, 
mintha a várost nézné. Az alacsony, lapos tetős házak



vakítóan fehérnek látszottak a forrón tűző délutáni 
nap fényében.

-  Nem szándékoztam takargatni -  mondta, anél
kül, hogy visszafordult volna. -  Egy pillanatig sem. 
Előtted nem.

Nátán továbbra is mosolygott, bár ennek, mivel 
a király nem látta az arcát, most nem sok értelme volt.

-  Előttem. Értem, király. Tehát erről van szó.
Dávid megfordult, arcát újabb indulathullám öntötte

el:
-  Igenis, erről! És te nagyon is jól tudod ezt.
Nátán újra megkeményítette vonásait:
-  Ez mit sem változtat azon, hogy vétkes vagy.
-  Igen, vétkes vagyok. De a te szemedben én most 

csak vétkes vagyok. Semmi más.
-  Tudom, hogy más is vagy. Izrael királya. És nagy 

a hatalm ad...
-  Nem erre gondoltam, próféta -  vágott közbe Dávid. 

-  Valami másra, amiről te, úgy látszik, megfeledkeztél. 
Megfeledkeztél arról, hogy én nemcsak Izrael királya 
vagyok. És nemcsak nagy a hatalmam, hanem ... 
Aztán dühösen legyintett: -  De hát minek mondjam 
e l...

-  Szeretném, ha elmondanád. Szeretném pontosan 
tudni, mi az, amiről megfeledkeztem.

-  Hát jó, halljad újra, ha nem hallottad volna elég
szer...

Még mielőtt Dávidból igazán megindult volna a szó, 
Nátán máris tudta, mi következik. Jól ismerte a király
nak ezeket az időnként elhangzó tirádáit. Türelemre 
kényszerítve magát, lehunyta szemét, s csak fél füllel 
figyelte a hozzá intézett szavakat. Dávid ismét föl-alá 
járkálva, szavait heves taglejtésekkel kísérve, arról 
beszélt, hogy ha más nem, hát Nátán igazán tudhatná,



mennyit tett ő, Dávid az Úr ügyéért, ő védte meg népét 
ellenségeitől, ő verte meg a filiszteusokat, az ammonitá- 
kat, a jebuzeusokat, ő gyarapította az ország területét, 
ő biztosította belső rendjét, most Rabbát ostromolja, 
úgyszólván gyerekkorától kezdve csakis Izrael népének 
sorsa érdekelte, gondolatait szinte soha nem is foglal
koztatta más, és a nép tudja is ezt, ezért tiszteli, és 
ezért lenne kész mindent megtenni érte, ezért követi 
mindenhová, akár a halálba is. És ha Nátán úgy érzi, 
hogy vétkes, hát rendben van, igen, vétkes is, nincs 
szándékában tagadni, kinek nincsenek vétkei, nem, 
egyáltalán nem az ellen van kifogása, hogy Nátán 
(akiben ő mindig is az Úr száját látta, s ennek megfelelő
en bánt is vele) szemrehányással illeti, hanem csakis 
az ellen, hogy Nátán, amikor ezt teszi, kizárólag a vétkét 
látja, mintha ő semmi más nem volna, csak ez a vétek, 
holott őt nem lehehet így nézni, mert -  de igazán nem is 
tudja, minek ismétli ezeket -  ha mérlegre tennék mindazt 
a jót és rosszat, amit életében eddig tett, hát nem kétsé
ges, hogy... Egyre jobban belelovalta magát mestersé
gesen felkorbácsolt indulataiba, mind vadabbul hado
nászott, arca kipirult, homlokán kidudorodtak az erek. 
-  Igazságtalan vagy hozzám, próféta -  mondta aztán 
halkabban, mintegy kifáradva. -  Nagyon igazságtalan...

Nátán várt néhány pillanatig, bizonyos akart lenni 
az apály bekövetkeztében. Az önmagától ajkára tóduló 
választ -  „ha igazságtalan vagyok, úgy az Úr is igazság
talan” -  viszont inkább lenyelte. Nem érezte bölcs 
dolognak a király szemrehányásait még az istenkáromlás 
vádjának lehetőségével is tetézni, s azt is tapasztalta 
már életében elégszer, hogy néhány okos érv (amely 
különben bizonyára szintén Adonájtól származik) nem
egyszer meggyőzőbben hat, mintha szüntelenül az Úrra 
hivatkozik.



-  Furcsán látod az igazságot, király, ha azt hiszed, 
éppen elég jó t tettél ahhoz, hogy megengedhess magad
nak egy-két bűnt. Akár annyit is, amennyi még nem sokat 
változtat a mérleg állásán. És ne felejtsd el, hogy nem 
te vagy tetteid bírája. Nem ismerheted a mérleget, amely
ben megmérettél.

Az újabb kitörés érezhetően gyengébb volt az előbbi
nél:

-  Bárhogy is legyen, próféta, mit gondolsz, kinek 
használtál azzal, hogy odaálltál az utca népe elé, és 
szegényekről, gazdagokról meg báránykákról példálóz
tál? Mit gondolsz, kinek? Mondd meg te magad! Mondd 
meg, hisz tudod jól! Beszélj! A te szádból akarom hallani!

Nátán számított erre; kezdettől fogva bizonyos volt 
benne: ez a szemrehányás semmiképpen sem marad el. 
Válasza régóta készen állt:

-  Más az igazság, és más, hogy kinek használ.
Dávid ingerülten nevetett, nevetésébe keserűsé'* ve

gyült:
-  Néha csodálatosan bölcsnek tűnsz, próféta, máskor 

meg oly oktalannak látszol, mint azok a báránykák, 
amelyekről oly szívesen mesélsz. Hát azt hiszed, egy 
király kezdhet valamit ezzel az igazsággal?

Nátán is szükségesnek tartotta mosolyogni:
-  Nem tudhatom, hogy egy király mit kezdhet vele. 

De egy próféta csak ilyen igazsággal kezdhet valamit. 
És az Úrnak is csak ilyen igazság lehet kedves.

Dávid egy pillanatra összeszorította a száját:
-  De az Úr mégis a királyoknak adott hátaimat. -  

Aztán ismét nevetni kezdett: -  Mondd, próféta, te 
komolyan azt hiszed, megengedhetem neked, hogy le
hetővé tedd ellenségeim számára, akik Izrael és az Úr 
ellenségei is, hogy kárörvendve széltében-hosszában 
terjesszék rólam a híreket, és gyalázkodjanak fölöttem?



-  Ellenségeid gyalázkodását te magad tetted lehetővé, 
király.

Dávid ismét elfordult a prófétától, és az ablakon át 
valahová messze, a háztetőkön túlra nézett:

-  Ezt nélküled is tudom ... De ami megtörtént, 
megtörtént...

Nátán felállt a heverőről, az ablak felé indult, néhány 
lépésnyire megállt a király háta m ögött:

-  Legalább így mondanád: amit elkövettem, elkö
vettem.

Dávid megfordult; most háttal állt az ablaknak, ha
nyagul megtámaszkodva, két tenyerét az ablakpárká
nyon nyugtatta:

-  Ha így jobban tetszik, így is mondhatom. De akár
hogy mondanám is, nem tűrhetem el, amit tettél. Nem 
tűrhetem Izrael érdekében. És most ne mondd újra azt, 
hogy miért nem gondoltam akkor is Izrael érdekére, 
amikor vétkemet elkövettem, mert erre megint csak azt 
mondhatnám, amit az imént mondtam, meg te is mond
tál, csak egy kicsit másképp, és így sohasem lenne vége 
a vitának közöttünk. Nekem, de csak nekem szólhattál 
volna. Mért nem jöttél ide mindjárt, amikor értesültél 
a vétkemről. Miért nem nekem mondtad el azt a törté
netet a szegény ember bárányáról. Vagy mit bánom én 
-  s itt a király arca hirtelen lenézően gúnyossá vált - , 
beszélhettél volna bármiféle más állatról is. Azt hiszed, 
sokat törődöm azzal, miféle állati hasonlatokkal illeted 
az asszonyaimat? Mindent megmondhattál volna, ami 
a szívedet nyomja.

Nátán gyomra hirtelen összeszorult; azonnal megér
tette, hogy semmi sem maradt titokban: Dávid pontosan, 
szóról szóra ismeri a példázatot, amit tegnapelőtt hall
gatóinak mondott. S bizonyára tudja azt is, hogyan fo
gadták szavait a körülötte állók; hogy sokan jelentőség



teljesen összenéztek, egyesek elismerően bólogattak, 
mások kuncogtak, oldalba bökték egymást, megint 
mások óvatosan körülnéztek, sőt néhányan kiváltak 
a csoportból, arcukon látszott: semmit sem hallottak, 
vagy ha mégis, hát rögtön elfelejtették...

-  Ezt te most mondod, király. De ki tudja, ha való
ban hozzád jövök...

-  Szóval féltél tőlem? -  vágott szavába Dávid.
-  Féltem. Meg talán most is félek. Úgy érzem, az 

Úrnak még szüksége lehet rám.
-  Csak ezért félsz?
-  Nem tudhatom biztosan, hogy csak az Úr kedvéért 

szeretem-e az életemet, vagy önmagáért is. Ahogyan 
te sem tudhatod, hogy csak Izraelért szereted-e hatal
madat. Annyit tudok csak, hogy okom van félni.

A király arcán mintha egy kis keserűség futott volna á t :
-  Nem szoktam meg, hogy reszkess tőlem.
-  Én sem. De amióta tudom, hogy olyanoknak is 

okuk van rettegni tőled, akik csak az igazukért jönnek 
hozzád... Az az ember, aki a te akaratodból az a tisz
tesség ért, hogy kétszeresen halhatott dicsőséges halált 
Rabba ostrománál, már úgy értem, hogy meghalhatott 
Izraelért és külön a királyért is, szintén nem gondolta, 
milyen véget ér.

Dávid ellökte magát az ablaktól. Kezével türelmetlen 
mozdulatot te tt:

-  Annak az embernek csakis azért kellett ilyen véget 
érnie, mert ostobán viselkedett. Pedig én nem titkoltam 
előtte semmit, próféta, méltó kárpótlásban akartam 
részesíteni. Gazdag emberré tehettem volna. Egy zacskó 
aranyat ígértem neki, meg azt is, hogy kiválaszthatja 
a három legszebbet rabnőim közül. Ő azonban megátal
kodott makacsságában azt kívánta, ismerjem el min
denki előtt, hogy asszonyával háltam, szórjak hamut



a fejemre, és egyezzem bele az asszony megkövezésébe. 
Inkább halottnak akarta tudni, mint itt az én házamban. 
Tudom, tudom, próféta, így kívánja a törvény. De azért, 
igaz szívedre, mondd meg te magad, nem tökfilkó az 
ilyen? Tudod te, hány ember lett volna boldog, ha ugyan
az a szerencse éri, mint ezt a balgatag U riást? ... Meg 
is mondtam ezt neki, próféta, de füle süket, az agya 
sötét maradt. Miként az eszelősök, egyre azt ismételte, 
addig nem távozik, amíg el nem ismerem igazát. Fenn
hangon kezdett kiáltozni, úgyhogy szolgáim is meghallot
ták. Hiába igyekeztem csendre inteni, tovább kiáltozott. 
És ez már Izrael-ellenes cselekedet volt. Hisz tudod, 
próféta, harcban állunk, Izrael fiai Rabbát ostromol
ják. Azt hiszed, növelte volna harci kedvüket, ha azt 
hallják, hogy mialatt ők véreznek, királyuk más asszo
nyával hempereg, aztán meg asszonyügyek miatt veze
kel? -  Egy pillanatra elhallgatott, aztán fájdalmas mo
solyra húzta száját: -  Látod, próféta, ismerem maga
mat, nem szépítem a dolgokat -  folytatta, miközben 
Nátán megérezte, hogy Dávid most tetszeleg őszinte
ségében, kérkedik azzal, hogy nem szégyelli előtte 
olyannak mutatni magát, amilyen; vitathatatlanul hatá
sos, őszintének is látszik, de mert tudja is, hogy az, 
mégsem lehet őszinte...-, és nem szépítettem Uriás 
előtt sem, ugyanezt mondtam neki is. Aztán arra kér
tem, halasszuk el ügyünket a harc utáni időkre, térjen 
vissza a sereghez békességgel. Ekkor gondoltam arra, 
hogy ott a harcban el is eshet. És végeredményben az 
ellenség fegyverétől lelte halálát. Lehet, ha nem törté
nik meg, ami történt, akkor is elesett volna... -  Ismét 
szünetet tartott, majd széttárta karját: -  Próféta, nem 
tehettem mást. Uriás a saját ostobaságának köszönheti 
sorsát.



Nátán hosszú, vörös szakálla alatt egymásba fonta 
ujjait:

-  Én viszont nem akartam a saját ostobaságomnak 
köszönni a sorsomat, király. Ezért nem jöttem mind
járt hozzád.

-  Mire gondolsz, próféta? Miért hiszed, hogy oko
sabb vagy, amiért nem így jártál el?

-  Mesémet a báránykáról elég sokan hallották -  
jegyezte meg Nátán kicsit félrehajtott fejjel. -  És bizo
nyára még többen vannak olyanok, akik hallgatóim 
szájából ismerték meg. Most pedig fényes nappal jö t
tem hozzád, fullajtárod nyom ában... Azt hiszem, ha 
az Úr most hirtelen magához szólítana, meglehetősen 
rossz szolgálatot tenne neked, király. Odakinn azok, 
akik belépni láttak hozzád, de távozni nem, nehezen 
hinnék el, hogy az én örökre való távozásom kizárólag 
az Úr akaratából történt. Az az érzésem, te magad is 
tudod, hogy még a látszat is ellened fordulhatna, és 
ezért különösképpen óvakodni fogsz a valóságot is 
magad ellen fordítani.

Dávid beharapta az alsó ajkát, ismét a szőnyeg min
táit nézte:

-  Ennyire kevésre becsülöd a hatalmamat? Ennyire 
bizonyos vagy benne, hogy törődöm azzal, amit az 
utca népe összefecseg? Próféta, kérlek, ne kezdj újra 
a bárányok eszével gondolkozni. M it gondolsz, mi 
történne, ha csakugyan senki sem látna többé távozni 
a palotából? Vagy éppen azt látnák, hogy szolgáim 
a tetemedet viszik ki házamból, hogy elhantolják. Vagy 
igenis látnák, amint távozol, s egyetlen hajad szála se 
görbült meg azon kevésből, ami az Úr akaratából a 
fejeden még megmaradt, ám teszem azt, pár nap múlva 
úgy találnának rád valahol általszúrva az ötödik oldal
bordádnál, amit ellenségeim bizonyára örömest meg



tennének most, csakhogy engem befeketítsenek? Annyira 
nagynak hiszed a magad fontosságát, hogy azt kép
zeled, a nép okvetlenül fegyveresen özönlene ide, hogy 
rám gyújtsa a palotát? Csak azért, mert megölettem 
egy prófétát? A nép ugyan néha ezt is megteszi, de eh
hez nem elég egy próféta halála, akit most az Úr szájá
nak hisz, de akiről kevés idő múlva azt is elhinné, hogy 
mégsem volt az.

Nátán pár pillanatig valóban látta magát valami el
hagyott sikátorban, éjszaka, gyenge holdfénynél. Vagy 
kinn a pusztában, ahová abban a reményben mene
kült, hogy oda senki sem követi: arcra borulva fekszik, 
púpja furcsán fölfelé domborodik, és egy lándzsa mered 
ki belőle. De ez a kép inkább csak különösnek, való
színűtlennek, majdnem szórakoztatónak tűnt.

-  Tévedsz, király -  mondta nyugodtan - ,  semmi 
ilyet nem képzelek. Nem képzelem, hogy halálom ok
vetlenül lángba borítaná a palotádat, de azt is tudom, 
hogy számodra drága az a tisztelet, amellyel a nép 
körülvesz. Tudom, hogy adsz a látszatra, mert tisztában 
vagy vele, a nép nem lát a látszat mögé, s ezért, ha vi
gyázol rá, tisztának érez és mögötted áll. Ismerem 
becsességedet, és arra építek. Ha tévednék, úgy nem
csak a saját ostobaságomnak köszönhetném a sorso
mat, hanem -  engedelmet, király -  a tiédnek is. Uriás 
meghalt, és haláláról furcsa hírek keringenek. És ha 
most meghalna egy próféta is, aki pár nappal korábban 
szólt a néphez a szegény ember báránykájáról... Amint 
mondottad, király, harcosaink Rabba falai alatt állnak. 
Nem, palotagyújtogatás még nem lesz a szegény púpos 
Nátán miatt, aki, ha az Ú r nem tüntette volna ki azzal, 
hogy a szájává teszi, bizonyára mindenkitől megve- 
tetten, koldusként tengetné nyomorult életét. De miért 
követnél el újabb bűnt, amit ismét takargatnod kellene,



s amiről egy másik próféta másik példamesét mondhatna, 
akit aztán újra magadhoz kellene kéretned, és többé 
ki nem engedned házad falai közül, erről viszont egy 
harmadik próféta szólhatna a néphez, róla meg egy 
negyedik, ötödik, és folytathatnám a sort, ki tudja, 
meddig még, mert a próféták száma végtelen, az el
némítottak helyébe mindig mások lépnek, az Úr akara
tából bármikor újak támadhatnak. Azt pedig magad is 
tapasztalhattad, király, hogy a nép nem szereti, ha 
megölik azokat, akik az Úr szájaként szólnak hozzá.
-  Nátán kis szünetet tartott. Egyenesen, állhatatosan 
nézett a király szemébe; közben mintha tükörben látta 
volna saját arcát: szúrós pillantását, a kettős ráncot 
két, egymáshoz közel álló szeme között, vékony, össze
szorított ajkát keskeny cimpájú, de hatalmas, hajlott 
orra alatt. Elégedett volt magával; úgy érezte, miközben 
beszélt, egyetlen arcizma sem rándult. Alig észrevehető 
mosollyal tette hozzá: -  És persze tudjuk, hogy nem 
szereti az Ú r sem. Elfordítja orcáját azokról, akik ilyet 
tesznek.

Dávid összefonta mellén a karját:
-  Ha Saulra gondolsz, próféta, mondd ki bátran.
-  Azt hittem, nem szereted, ha hozzá hasonlítanak...

-  Nátán most újra keskenyre húzott szemmel nézett 
a királyra. Dávid tekintete észrevehetően megrezdült, 
önkéntelen mozdulattal a szakállához nyúlt volna, de 
keze félúton megállt. Ajkait, úgy tűnt, anélkül nedve
sítette meg, hogy erről tudott volna. -  Saul, úgy vé
lem, király -  folytatta Nátán, látva, hogy Dávid néma 
marad - , akkor követte el legvégzetesebb esztelenségét, 
amikor lemészároltatta a prófétákat, varázslókat és 
jósokat, akiket a nép szívébe zárt, mert szíve szerint 
szólottak. Persze Saul azért cselekedett így, mert az 
Ú r megfosztotta őt eszétől. Téged viszont éppen böl



csességed miatt, fogadott kegyeibe. Ám ki is vethet 
magából, ha már nem bizonyulnál annak.

Dávid még mindig nem szólt, ajkait harapdálta, 
maga elé nézett: Nátán sejteni kezdte, a mérleg az ő 
javára billen, ellentámadásba mehet át.

-  Az Úr akarata nélkül persze semmi sem történhet 
-  mondta ünnepélyesen. -  Magam is az ő akaratából 
vagyok itt. Hogy üzenetét tolmácsoljam.

-  Hát rendben van, próféta -  szólalt meg végre Dávid 
halk sóhajjal: -  Halljam hát, mit üzent az Úr?

-  Látod, király, így kedves ez az Úrnak. Ha az üzenetét 
kérded tőlem. Ahelyett, hogy arról faggatsz, milyen 
példameséket mondtam a népnek.

-  Élcelődés helyett inkább ülj le ismét -  felelte Dávid 
a heverő felé indulva, érezhetően kedvetlenül. Újra le
ültek, ugyanúgy kissé oldalvást, mint az imént, csak 
valamivel távolabb egymástól. -  És arról beszélj, ami 
fontos. Az Úr üzenetét szeretném végre hallani.

-  Vétkeztél, király -  mondta Nátán komolyan. -  
Vétkeztél.

-  Erről már volt szó. És az Úr keze bizonyára rám 
nehezedik...

Nátánt diadalérzet töltötte el. A király szavaiból 
világosan kitetszik: elfogadja bírájának, tőle várja a 
büntetést és a feloldozást. Vagy inkább a megoldást, 
a kiutat a helyzetből, amelybe vétke révén jutott. Sőt 
úgy érezte, Dávid fél, nem annyira tőle, inkább a követ
kezményektől, melyeknek felidézéséhez bűne az első 
lépést jelenthette, mindattól, amire ő, Nátán, a púpos 
Nátán ébresztette rá. Közvetve tehát mégis tőle fé l... 
Azaz az Úrtól. Tőle a királyok se félnek! Mert hatal
mas az Ú r! ... Közben a sugallatot kereste agyában, 
hogyan, miképpen is róhatna ki olyan büntetést Dá
vidra, ami fáj, ami igazán érzékenyen érinti, és ennek



ellenére a király úgy érzi, rászolgált, nem áll jogában 
kivonni magát aló la... Mialatt ismét mereven nézett 
rá, valamiféle mámort érzett, a szemmel láthatóan 
sarokba szorított Dávid látványa megrészegítette. -  
Úgy látom, most kezded csak érezni vétked valódi 
súlyát -  mondta nyomatékosan. Időt szeretett volna 
nyerni, részben, hogy tovább fokozhassa saját delejes 
hatását, részben, hogy az Úr üzenete megérkezhessék. 
-  Mert súlyos a vétked, király. És félelmetes az Úr 
haragja.

-  Ismerem az Úr haragját. -  Dávid megpróbálta 
kivonni magát Nátán hatása alól. -  Voltam a büntető 
kardja.

-  És lehetsz e kard áldozata is ... -  Nátán arra gon
dolt, milyen nagyszerű lenne összeroppantani ezt az 
embert. Teljesen. Mert hogy megérdemelné, abban 
nem kételkedett. Az Úr egészen biztosan egyetért azzal 
a gondolatával, hogy aki csak egy parányit is a maga 
hasznára fordítja a kezébe adott hatalmat, s akár 
a legkisebb igazságtalanságot is képes elkövetni, annak 
pusztulnia kellene, anélkül, hogy egyetlen szót is szól
hasson a maga mentségére. Mert csak a bűn számít és 
nem az érdem ... És ne mondja senki, hogy a hatalom 
könnyen viheti kísértésbe az embert, ami persze igaz, 
de nem igaz az, hogy erre tekintettel kell lenni... ellen
kezőleg, éppen a hatalmasok vétkeit kellene szigorúb
ban büntetni... csak... hol az a náluk is hatalmasabb 
hatalom, amely ezt megtehetné? Az Úrén kívül. Mert 
az Úr hatalma ugyan végtelen, viszont ő maga távoli, 
megfoghatatlan, van, de sokszor olyan, mintha nem is 
volna... Hirtelen pattant el benne valami, egyszerre 
zuhant vissza a földre. Esztelenaég, amit gondolt: 
az Úr nem üzenheti azt Dávidnak, hogy csak úgy en
gesztelheti ki haragját, ha elűzi az asszonyt (megköve-



zésére nem is gondolt soha komolyan), megszűnik 
királynak lenni, elhagyja palotáját, feleségeit, gyermekeit, 
s halála órájáig koldusként járja az utcákat. A királyok 
nem mindig értik az Úr szavát. Ha ezt követeli tőlük, 
sohasem. Fülük bezárul, süketté válnak... A szobában 
csak a legyek zümmögése hallatszott; meg kellett törni 
a csendet:

-  Értetted szavamat, király?
-  Értettem, próféta. Azt mondtad, lehetek a kard 

áldozata is.
-  Azt mondtam, király...
-  Igazat szólottál. Mindannyian azok lehetünk. Senki 

sem kivétel az Úr előtt. Senki!
Nátán látókörének peremén a hárfát látta. Mondják, 

hogy a palotából mostanában esténként is hárfaszó 
hangzik, ju to tt eszébe. És női énekszó. Minden este, 
amióta az az asszony itt van a házban. Az a . . .  Fogai 
összecsikordultak: nem szabad gyengének lennie. Nem 
egészen...

-  Helyesen szólottál, király. Senki. Még a királyok 
sem. -  Furcsán reszelősnek találta a saját hangját.

-  És a próféták sem...
A hárfán a húrok nagyon feszesnek látszottak. Süket 

lenne, biztosan, bezárulna füle az Úr szava elő tt... 
Váratlanul mintha mocsárszagot érzett volna. A sós 
mocsár szagát, amelyben három napon át rejtőzkö
dött. Közben Saul fegyveresei halálra keresték a pró
fétákat, jósokat, vajákosokat. Házról házra jártak, 
felkeresték a legeldugottabb falvakat is, benéztek a 
pásztorok sátraiba. És ha véletlenül eszelőst, nyavalya- 
törőst találtak, prófétát gyanítva benne, kegyetlenül 
végeztek vele; nem kímélték a ház népét sem, ha a 
király hatalmának aláásóit, a nép megrontóit rejtegette. 
Átfésülték a mocsarat is, közvetlen közelében törtet



tek a zörgő nád között, lándzsáikkal néha vaktában 
beleszúrtak a sűrűbe, miközben ő a víz alatt feküdt, 
gyötrő helyzetben, nádszálon át szíva a levegőt. Len
ne-e erőd ehhez még egyszer, púpos N átán?... Egyszerre 
öregnek, fáradtnak érezte magát.

-  A próféták sem. Ha hamisan szólanak.
-  Hát akkor szólj igazat. Mit kíván tőlem az Ú r 

engesztelésül vétkemért?
N átán nem vonta el tekintetét Dávidról; magas, okos 

homlokát nézte, kissé zavart pillantását, amely mö
gött mégis ott húzódott legjellemzőbb tulajdonsága: 
nyílt, értelmes bátorsága. Az Ú r mégsem választotta 
ki rosszul, s ki tudja, bölcs dolog lenne-e tőle, ha végleg 
ellene fordulna. Ellene, aki legtöbbször mégis az ő aka
rata szerint cselekedett, s mindeddig kegyes volt prófé
táihoz is. És őt már ismeri, ám ha valaki más lépne 
a helyébe... Végül is, az Úr rendelte úgy, hogy királyok 
uralkodjanak a nép fölött, érvényt szerezzenek a tö r
vénynek, igazságot tegyenek, megbüntessék a vétkese
k e t... Talán mert bölcsebb megoldást ő sem tudott 
találn i... Ez a gondolat megrémítette. Ki kell érte en
gesztelnie az Urat. Sírva könyörögnie bocsánatáért...

-  Az Úr kegyes volt hozzád -  mondta halkan. -  Nem 
érezteti veled haragja teljes súlyát.

-  Az Úr mindig kegyes volt hozzám.
-  Amiként te is az ő prófétáihoz.
Dávid ajkai körül finom, enyhén fölényes mosoly 

játszadozott. Nátán csak most ébredt rá, hogy maga 
is mosolyog. Összemosolyogtak.

-  Az az asszony teherben van? -  kérdezte hirtelen.
-  Látom, mindent pontosan tudsz, próféta.
-  És a te gyermekedet hordja méhében? Vagy azét 

a tökfilkóét, aki elesett Rabba városánál?
-  Most is olyat kérdezel, amiről tudomásod van.



Az Úr feltételeit akarom hallani. Miért teszed próbára a 
türelmemet?

-  Türelmedet az Űr teszi próbára. -  Nátán szán
dékosan lassan beszélt, m ár a külsőségek kedvéért 
sem engedhette meg Dávidnak a sürgetést.

-  Az a gyermek -  mondta szinte tagoltan ha meg
születik, nem lehet kedves az Ű r előtt.

-  Értelek, próféta. Az Ú r keze tehát reá nehezedik.
-  Igen, király.
-  Mi lesz vele? Beteg lesz? Nyomorék vagy eszelős?
-  Beteg lesz, király.
-  Meg fog halni?
-  Meg kell halnia.
A király arcán mintha megkönnyebbülés futott volna át.
-  Csak a nép számára?
Nátánt egy pillanatra szánalom fogta el, aztán meg

keményítette magát. Éreztetnie kell az Ú r szigorát:
-  Jobb, ha a titok olyan, hogy kipattanása sem 

változtathat semmit az Úr akaratán. És ez az Ú r akarata!
-  Nagyon szigorú hozzám az Úr -  mondta Dávid 

szomorúan.
-  Az Űr kegyes hozzád. U tat mutat számodra. A 

gyermek halála a hatalmad ára lehet. Talán az életedé is.
Dávid lehajtotta fejét, leeresztette pilláit; valahogy 

kiszámítottan megrendültnek látszott:
-  Tudod-e te azt, próféta, hogy az a gyermek máris 

kedves számomra? Talán még egyetlen gyermekemet 
sem vártam úgy, ahogy ezt várom. Tudod te, próféta, 
mit jelent a szeretett asszonytól gyermeket kapni...

Nátán merev maradt:
-  Gondolod, hogy büntetés lenne számodra, ha 

olyasmit vesz el tőled az Úr, ami nem kedves neked?
-  Ezt nem gondolom, próféta... Csak...
-  Nagy volt a vétked, király. A népnek tudnia kell,



hogy az Úr keze a vétkes királyokra is lesújt... De 
hiszen értesz engem. Kezdettől fogva értesz.

-  Értelek, próféta. Teljesüljön hát az Úr akarata, 
ígérem, hogy teljesülnie fog.

Nátán felállt:
-  Hatalmas az Ú r -  mondta ünnepélyesen. -  Aka

ratának mindig teljesülni kell.
Dávid is fölkelt, közelebb lépett a prófétához, és 

szemébe nézett:
-  Szavad az Ú r szava, próféta. De azt a példamesét 

a szegény ember báránykájáról nem meséled többé.
-  Nem mesélem, király. Az Ú r nem akarja, hogy 

meséljem.
-  Köszönöm, próféta -  mondta Dávid ismét alig 

észrevehető mosollyal. Megkönnyebbülése most félre
érthetetlen volt. Nátán e pillanatban ráébredt: ez az 
ember sohasem volt tudatában a bűnének. Akkor sem, 
amikor elkövette, és most sem, utólag. Csak a hibájára 
ébredt rá, és most örül, hogy súlyosabb következmé
nyek nélkül megúszta.

-  Az Úrnak tartozol hálával, nem nekem. -  Aztán 
mellén keresztbe tett kézzel meghajolt: -  És most búcsú
zom. Béke veled, király.

-  Béke veled, próféta... És várlak. Szeretném, ha 
a jövőben többször lépnéd át házam küszöbét. Ismét 
szomjazom a szavad.

Nátán elégedetten látta, hogy a király ugyanolyan 
mélyen hajol meg, mint ahogy ő is tette. Egyenlő felek 
tehát... Kilépve a király házából, néhány percen át 
hitt is ebben. A nap már lebukóban volt a város fölött.
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IDEGEN VÍZ

-  Ki tanított a hallgatásra?
-  Ez a folyó, ezek a hullámok, ez az örökös néma távozás.

Klára lehajolt a víz tükréig. Nyitott szemmel bele
mártotta fejét a szürke vízbe...

-  Keresel valamit? -  kérdeztem, amikor előbukkant 
iszapos, vizes feje a folyóból.

-  Igen. Keresek VALAKIT. Mindennap késő őszig 
belekémlelek ebbe a zavaros vízbe. Keresek valakit. 
Kislánykorom óta az az érzésem, onnan jön majd a 
mélyről, onnan merül föl, onnan lesz az enyém.

-  Ott lenn csak a homok kavarog, elveszített, el
hagyott ékszerek, tárgyak... Ott nem él senki... A 
halottakat pedig időben földobja az ár, akkor még 
esetleg szépek is.

-  Nem! Én onnan várom ŐT. Lentről. A forrásból, 
a tisztaságból...

-  A források messze fönn, a felső folyás szakaszán 
vannak. Erre már nincs forrás. Erre már semmi sincs. 
Ez, ami előttünk kavarog: idegen víz...

-  Jó. Elhiszem. Mesélj magadról. Ki vagy? Tíz 
napja már, hogy minden alkonyaikor megjelensz. Jössz. 
Hoz az ár azon a két egymáshoz kötött benzineshor
dón. Ki vagy? Minden alkonyaikor idekanyarodsz. 
Minden alkonyaikor vidáman, fehéren fölcsillannak 
a fogaid: nevetsz. Miért jössz? Kit keresel?

Klára lassan hanyatt feküdt a kis deszkadokkon, 
amely már itt-ott meg is rohadt. Nagy, barna sebeket 
ütött rajta az idő.



-  Én nem keresek semmit és senkit. Hozzád jövök 
minden délután. Veled akarok beszélgetni... Veled 
hallgatni.

-  Ennyi az egész? Semmi többet nem tudsz magadról 
mondani?

-  Nem, Klára. Mit mondhatnék neked? Oly közel 
vagy hozzám, hogy az az érzésem, mindent tudsz ró
lam. Azt is, hogy ott fönn a hidászoknál dolgozom. 
Onnan föntről, a magasból nézek végig a folyón. Előre 
is, hátra is. Ott fönn a magasban szegecselek egész nap, 
és csak a te kis házikódat látom ebből a hatalmas nagy 
városból. Látom a fölágaskodó agyagpartot, látom 
a kicsiny deszkadokkot, az alig észrevehető lépcsősort, 
amelyet valaki régen az agyagpartba vésett, és amelyen 
te naponta leereszkedsz a vízig...

-  Te fönt élsz a magasban? Naphosszat ott ülsz, 
gáncsoló lábizmokkal nyergeled a hatalmas vasalkat
részeket?

-  Igen. Ott fönn a magasban. Hogy nem is látszom 
jóform án... Éjjel a barakkban horkolok, mint a többi, 
éjjel én sem vagyok kisebb, mint akárki, akit napköz
ben itt lenn az utcán járni-kelni látsz.

-  Fönt élsz, közel a naphoz, közel a madarakhoz, 
közel a felhőkhöz?

-  Fönt. Vörös szikrázó szegecsekkel virtuskodom, 
játszadozom. Amikor odaverek rájuk, úgy tetszik, a 
legmélyebb hangon szólnak, úgy tetszik, túldöngi a 
várost a kalapácsom meg az egész világot...

-  És haladsz előre...
-  Igen. Visz magával a híd.
-  És nem félsz, hisz látom, egyre magasabbra ível a 

híd.
-  Nem. Addig féltem csak amíg kis szünetekben 

fölnéztem az égre, a felhőkre, a korán megjelenő holdra...



-  Miért? De miért? -  támaszkodott föl hirtelen 
Klára, és szemembe nézett veszett, vad tekintettel.

-  Akkor éreztem, hogy sehol sem vagyok... Akkor 
éreztem, hogy csak a vas, a kemény fém segített föl 
pontosan olyam magasra, ahonnan a halál csak egy 
lépésnyire van ...

Klára fölállt. Összébb húzta magán a ruhát, aztán 
szó nélkül fölballagott az omladozó lépcsőn.

Nehezen eveztem föl, vissza a hídig, a barakkokig. 
A két hordó mintha csak a víz sodrára hallgatott volna.

Rino, az építészmérnök, aki velünk, munkásokkal 
lakott a barakkban, minden este bort hozott, és han
goskodott.

így volt ez most is.
Rino habfehér ingén piros csík szaladt végig. A fiú, 

az alig huszonhét éves mérnök szavalta versét, am it 
napközben írt az állványokon:

Lépésed nem méri senki 
azt már kimérte 
az élet vagy a halál 
táncolhatsz nyugodtan rajta 
akár
akár a víz vagy 
a vas kínálja m agát...
A fiatal mérnök tízszer is belejavított, tízszer is ivott, 

és itatott, kínált m indenkit...
Klára járt az eszemben. Szép, formás lába, szokatlanul 

keskeny, kék szeme. Rövidre nyírt, szöszke haja...
De Rino elzavarta. Minduntalan elkergette tőlem a 

lányt. A barakk tele volt emberrel és szúnyoggal.
És egy ügyetlen vers számtalan változatával.
Ki akartam menni a füzesbe. Ki az otromba vasdara

bok közé, az elhagyott, használhatatlan, régi, rozsdás 
tárgyak közé.



-  Várj! Te! V árj!... Egy kérdésem van hozzád! 
-  mondta Rino, aki a nevemet sem tudta. Senkinek 
se tudta a nevét. -  A kérdés így hangzik: Tudod-e te, 
mi a költészet?

-  Nem tudom -  mondtam csendben.
-  Akkor ne menj el. Várj. Te minden este elmégy. 

Kimégy az éjszakába, itt hagysz bennünket, sohasem 
iszol velünk, sohasem hallgatod a verseimet... Ki vagy te?

-  Donát vagyok, a szögecselő.
-  Fönn dolgozol a magasban?
-  Igen. Mindig a legmagasabban. Ahogy ível a h íd ...
-  Akkor majd kilessük, mit tanultál el a csillagok

tó l...
-  Én nappal dolgozom...
-  A csillagok -  azt mondják -  nappal is fénylenek... 

Nem hallottad még? Ezt egy költő m ondta...
-  Én szegecselő vagyok...
-  Igyál ebből a vörös borból.
És ittam. Először, életemben először ittam.
-  Hozzatok abban a fazékban egy marék homokot 

meg vizet a folyóból -  mondta csendesen a fiatal mérnök.
-  Bűzlik ez a barakk -  mondtam -, és szeretnék 

kimenni...
-  Nem, itt maradsz velünk. Mindjárt hozzák a v izet...
-  Én szegecselő vagyok, Donát a nevem, ki akarok 

menni.
És valaki hozta is a fazék vizet.
-  No, igyál a borból... ez most parancs. Ezután 

költő leszel.
-  Én sohasem ittam! Szegecselő vagyok, és mindig 

a legmagasabban! -  ugrottam föl.
Haragosan néztek végig rajtam. Leültem.
Ittam. Ők számoltak.
-  No, most hajolj közelebb a vízhez, és nézz a fazék



fenekére... Mondd el nekünk, te szegecselő, mit látsz 
a folyóban...

Közel hajoltam, aztán, akár Klára, belemártottam a 
fejem az iszapos vízbe. Szemem nagy-nagy megeről
tetés árán nyitva tartottam. Buborékokban szálltak föl 
szavaim: „Apró rákokat látok. Bíborszín szemükkel 
leskelődnek, sötétkék potrohúkon ezer apró csigaház 
szorong, világoskék ollójukkal egy hatalmas gyöngyöt 
roham oznak...”

Rino fölrántotta fejem a vízből, és kétszer erélyesen 
arcul ütött. Mindenki haragosan nézett rám.

-  Az a drágagyöngy nem a rákoké! Azt tegnap már 
elvitték sötét erdejükbe a tintahalak! -  kiáltott rám egy 
diszpécser.

-  De ez a drágagyöngy most buggyant ki a forrás
ból ... és ez a drágagyöngy Klárát illeti...

-  Itt a középfolyásban nincsenek források! -  ki
áltott rám a diszpécser, de Rino megnyugtatott:

-  Akad, akad azért itt is forrás a folyó fenekén, 
de csak nagy ritkán.

Ez nagyon elszomorított. Klára hát tudja ezt a tit
k o t... Megint ittam, majd belemártottam arcom a vízbe, 
majdcsak fölvet az ár Klárának. Nem! Én nem jövök 
elő, én itt akarok meghalni ebben a hatalmas forrás
ban, én azt akarom, hogy a kék ollós rákok körülvegyék 
a szemem, hogy holnap délután fölvessen a víz Klára 
csodálkozó arca elő tt...

Nemcsak hogy alaposan megpofoztak, de meg is 
átkoztak, mint a költészet legnagyobb ellenségét.

És ittak tovább.
Másnap kóválygó fejjel másztam a magasba, s a szege

csek kihulltak a harapófogóm szájából. Az egyik szik
rázó vasdarab bezúzta egy munkás fejét.

Le akartak ütni onnan a magasból.



Szidtak, káromkodtak. De én le nem vettem a tekin
tetem Klára kis házikójáról, mely a magas, agyagos 
parton ücsörgött habfehéren, akár egy meleg toliból 
szőtt fészek...

Este megint összekötöztem két benzineshordót, és 
hagytam, hogy a víz odasodorjon Klára háza elé.

-  Taníts meg halászni!
-  Miért? -  kérdeztem tőle.
-  Taníts meg halászni! -  ismételte.
-  Jómagam se tudok ... Sajnálnám kiráncigálni a 

halakat a vízből...
-  Könyörgök, taníts meg halászni... -  és Klára 

szeméből könnyek csordultak elő.
-  H át nem elég, hogy engem elhoz ide a folyó napon

ként?! Nem elég, hogy apró butaságokról beszélünk 
esténként, hogy elhozom neked a magasból gondolatai
mat és mindent, ami szép a híd kemény vaskonstrukció
ján?

-  És mi az a szép?...
-  Egy fecske még kora tavasszal odaékelte fészkét az 

egyik szögletbe. Azóta mindennap nézem, meg a te házi
kódat is ... az egyiktől távolodom, a másikhoz erősen 
közeledem.

-  Halat is csak azért akartam fogni, mert te biztosan 
szereted... És én azt akarom, hogy őszre nálam egyél 
minden este halat... Amikor hazajövök a szőnyeg
gyárból, még bőven akad időm, hogy halásszak, és 
akkor te estefelé, ha lejönnél, mindig halat ennél... 
És vörös bort innál.

-  Halat eszek, és vörös bort iszok!
-  És az a kívánságom, hogy amikor befejezitek a 

hidat, a feleséged legyek. Nem előbb.
-  Nem előbb -  ismételtem meg. A este messze el



sodort a víz. Fél éjszaka gyalogoltam vissza a parton, 
a hordókat meg hagytam elveszni az éjszakában...

Rajtuk felejtettem Klára egyik papucsát, amit incsel- 
kedésből vittem magammal.

Rino reggel pálinkázni vitt, és bejelentette, nem haj
landó tovább azzal a csőcselékkel beszélni.

Ő is híve a piros szemű rákoknak, és le fog nézni a 
folyó fenekére, megkeresi a forrást, ahonnan a drága- 
gyöngyök buggyannak elő...

Megmondtam Rinónak, hogy nem léteznek drága
gyöngyök a folyóban. Azok csupán buborékok.

Nem hitte el.
Azt mondta, azok a buborékok tulajdonképpen a 

legszebb költemények...
így telt az idő ...
Néhány hét múlva Rino testét kihalászták valahol 

lenn a folyókanyarban.
El is temették. Virágot vittem a sírjára, Klára is ve

lem volt. Azt súgta a fülembe, hogy nemsokára kész 
a híd. O úgy látja, hogy bolondul sietek. Pedig egyáltalán 
nem is láthatott. Oly kicsi voltam ott fönn a magasban.

És minden este halat vacsoráztam. Vörös bort ittam.
De azért visszajártam a barakkba aludni. Egy késő 

őszi reggel hiába kerestem föntről, a híd tetejéről Klára 
fehér házikóját.

Eltűnt.
Eltűnt a partrész is. Nagy, sötét horpadás volt a 

helyén. Nagy, csúnya, sötét horpadás.
A házat alámosta az őszi ár, aztán elnyelte.
Két ujjamat törték el aznap. Nem bírtak másként 

leszedni a hídról.
Azóta sötét odúban élek, félek a tértől, a napfénytől, 

félek, iszonyodom.
Az öcsém tavaszonként fekete kendővel beköti a



szemem, és kivezet á  mezőre. O tt lerogyok, beletúrom 
a fejem a fűbe, akár valamikor Klára a folyó iszapos 
vizébe... Fülemet, arcomat csiklandozza a zsenge fű, 
tenyerem szinte zsibbad a csodálatos öleléstől. A hu
musz erjedő nyugalma átköltözik zsigereimbe, és süllye
dek, omlok fehéren, téglánként, cserepenként le a mélybe.



A NA P  GYÖKEREI

Minden porcikám az ócskaságok álmos, avult hangula
tát szívta magába. Kalapom, öltönyöm, cipőm a pad
lások, pincék, lomtárak bűzét, dohát árasztja. Erre 
tegnap éjjel eszméltem rá, amikor az Ólomkanáriban 
reggel négyig konyakoztam. Este nyolc tájt ültem be, 
de akkor még nem is sejtettem, hogy valami is történhet 
velem, ami eddigi hétköznapjaimat minden közönséges
ségükkel fejtetőre állíthatná. Amikor a pincér elinalt 
asztalom mellett, puha kalapom, nagy fehér köröket 
írva az ápolt parketten, a szomszédos asztal alá gurult.

Mereven néztem a köröket. „Milyen különös lánc” 
-  gondoltam.

A vidám asztaltársaság hirtelen elkomolyodott ott 
átellenben... Egyikük kényszerű udvariassággal föl
emelte a kalapot, s belső vívódása jeleivel az arcán 
lassan elém lépdelt:

-  Fogja ez t... hányinger környékez bennünket, 
annyira bűzlik...

-  Bűzlik?
-  Talán nem is bűzlik... nem tudom megmagya

rázni... kellemetlen... Bocsánat, de az az érzésünk, 
hogy valami halott fejéről gurult le.

-  Halott?
-  Tessék! Nézze ezeket a fehér karikákat itt a par

ketten.
-  Nem értem ... ma egész nap kint hevertem a folyó

parton. Hol vannak tőlem a halottak?



-  Nem tudom ... Nem tudom ... -  dadogta, s óva
tosan, mintha valamitől félne, visszatért társaihoz.

„Hol vannak tőlem a halottak ... Messze. Belát- 
hatatlanul messze.” Néztem a három fiatal juristát 
ott, az átellenben levő asztalnál. Még mindig szótlanul 
ültek. Három egyforma ember. Egy pillanatra szóra
koztatott a jelenet, de aztán valami félelem vett rajtam 
erőt. Kalapom után nyúltam. Sima a pereme, kellemet
lenül langyos! Mi ez?

-  Pincér, egy dupla konyakot!
Zsebembe nyúltam. Amikor az ember megijed, ami

kor tehetetlen, mélyen zsebre dugja a kezét.
Éles fájdalom nyilallt ujjaimba. Nem! Fogalmam se 

volt, mi lehet a zsebemben. Egy pillanatra úgy tűnt, 
üvegdarabok. De nem! Amikor kihúztam a jobb ke
zem, mutatóujjam begyében tengelyével beszúródott 
apró fogaskerék csillogott.

Egyszerre eszembe ju to tt valam i... Igen! „Pincér! 
Egy liter konyakot!!!”

Kiré, a szertáros, hallani sem akart arról, hogy mint 
segéderőt alkalmazzon, de amikor látta, hogy csillogó 
fehér fogaim sűrűn elővillanak, nagyot káromkodott. 
Megértette, hogy ha nem alkalmaz, leharapom a fejét 
vagy megfojtom. Azt mondta: nagy marhaság az egész... 
s hogy R. helységbe kell utaznom. Valami vén kegy
szerárustól két múmiát kell elhoznom egy készülő film 
néhány jelenetéhez. Kiré tehát beleegyezett, hogy ott
maradjak nála. Déltájt ültem vonatra, s másfél órás 
utazás után meg is érkeztem R.-be. Kimerítő kétórás 
keresgélés után nagy nehezen ráakadtam a házra, mely
ben már csak a kegyszerárus özvegyét találtam. Az



aszott vénséget Flórának hívták, és csak hosszas magya
rázkodás után értette meg, miért jöttem. Az öregasz- 
szony -  román származásáról adva bizonyságot -  el
nyújtott mássalhangzóival seppegő öreg angyalra 
emlékeztetett. Rövid, összefüggéstelen mondatokkal igye
kezett tudtomra adni megboldogult férje érdemeit 
a múmiák körül. Azután barackpálinkával kínált, 
és elém tolta a két undok kis bábut. Soha életemben 
nem láttam múmiát, és fogalmam sem volt róla, hogy 
ilyen aszott, dohányszínű az arcuk, s hogy olyan köny- 
nyűek, mint a toll.

-  Összejárta velük egész Európát a férjem. Való
színűleg tudja, hogy kegyszerárus volt... Ó igen... 
de az nem fontos... az igazán nem fontos... A férjem 
nagyszerű beszédet tartott mindenhol, ahova a háború 
után eljutott. Pompás nagyvárosok terein és tiszta kis 
hegyi városok utcáin... Mindenhol!

-  É s... miről beszélt?
-  Ó ... nem tudom. Élete legvégén találkoztunk 

újra össze, és sohasem ismételte meg beszédét... Azt 
tudom csak, hogy e két kis bábut mindig magával vitte, 
s látó, gyöngéd kezeivel óvatosan simogatta a száraz 
arcocskákat. A nagy éjszakában e két múmia sokszorozta 
bánatá t... Férjem, a kegyszerárus, vak volt.

Az öregasszony arca hirtelen fölgyulladt: közvetlenül 
a ház előtt csapott le a villám, s agg, kemény arcélét 
egy pillanatra vakító fénnyel lepte be.

Alig telt el két-három perc, a némaságot megint 
dörej szakította szét.

-  Összetörtek! Mind egytől egyig!
-  Négyen már rég látszott, hogy repedt... M ikor 

az ember közvetlen közelükben beszélt, hallani lehetett, 
hogy a cserép fölveszi a hangot, s betegen zörög... 
Úgy látszik, a többi is repedt vo lt... -  válaszolt Flóra



asszony a lánynak, aki kötényében egy halom zománcos 
cserepet tartott, s nem mozdult az ajtóból, bár hátát 
egyre mosta a zuhogó eső.

-  És a tej? -  kérdezte, s megzörrentek a cserepek.
-  Köcsögöket találsz fönn a nyári konyha fölötti 

kispadláson...
A lány csörömpölve elfutott az esőben.
-  Tudja, én úgy próbálom ki a cserépedényeket, 

hogy beszélek beléjük: a repedt hamar elárulja magát. 
Azt hittem, csupán négy köcsög repedt, s lám, lám, 
most, ahogy csattant a villám, egytől egyig mind szét
hullott -  mondta a vénség, s öntött az illatos italból.

-  Ezeket nem vihetem így ebben az esőben -  mond
tam, s mielőtt a pohár után nyúltam volna, eltoltam 
magam elől az undok bábukat.

-  Reggelig biztosan eláll, s maga utazhat a reggeli 
vonattal is ...

-  Bocsánat: hogy hívták megboldogult férjét?
-  Ion. -  Az aszott öregasszony lassan fölemelkedett 

lomha nagy foteléből, melynek rugói fiatalosan hall
gattak, s a jobbra nyíló ajtón sima, öreges lassúsággal 
szó nélkül eltávozott. Hallottam, mint csukódnak be 
mögötte az ajtók ... aztán távolról egy harmónium 
puha hangjai törtek elő egész fátyolosán, hisz a közbe
eső szobák, bútorok alaposan megdézsmálták minden 
bizonnyal remegésekben, színekben gazdag hangját.

Öntöttem a barackpálinkából, s végtelen közönnyel 
néztem a dohány színű arcokat. Az az érzésem támadt, 
hogy ezeknek, legalábbis, ami személyiségüket illeti, 
semmi közük a történelemhez.

Az esti szürkület bekígyózott az esőcseppek között. 
E szürkület tele volt feszültséggel, pirinkó szikrákkal, 
sóhajra emlékeztető távoli fényekkel, melyek vala
honnan a felhők homlokáról szöktek vissza dörrenés,



csattogás nélkül. A harmónium hangja hol elhalkult, 
hol felerősödött. Szűnni nem akaró sírásra emlékez
tetett.

-  A kulcs beletört a zárba... ott már rég nem járt 
senki, és a zár berozsdásodott... A köcsögök ott vannak 
fönt.

Ott állt az ajtóban. Nagy szeme könnyesen csillogott. 
Hátát mosta az eső. Nem jö tt beljebb. így, lucskosan, 
nagyon szép volt a lány.

Még egy hosszú pillantást vetettem a száraz arcocs- 
kákra, melyek mögött valamikor gondolatok futkostak, 
mosolyok játszadoztak és könnyek gyülekeztek... Föl
álltam. A harmónium hangja most megint egész tisztán 
hallatszott.

-  Férjére emlékezik. Vele beszélget. Mielőtt Ion 
bácsi meghalt, naphosszat együtt játszottak. Flóra 
asszony harmóniumon, ő meg fuvolán... -  mondta a 
lány.

-  A zár lehet, hogy nem is rozsdás, lehet, hogy a 
kulcs nem is törött belé... Este van. -  A lány lehaj
totta fejét, és előrement.

Föntről, a följáró hegyéből már az éjszaka hangjai 
hallatszottak. Én léptem előre. A denevérek kemény 
szárnycsapásokkal kirepültek.

A lány nedves teste egész közel surrant hozzám. 
Aztán bátran nyúlt a sötétségbe, s éreztem nagyszerű 
szagát...
• Sok poros, csintalan köcsöggel tértünk vissza.

-  Vak volt. Alig voltam tizenkét éves, mikor magával 
vitt.

-  Ion -  mondtam.
-  Flóra asszony sohasem hallotta Ion beszédeit.
-  Miről beszélt a vak? -  kérdeztem.
-  Jobb is, hogy elviszed ezeket a kicsinyeket...



minden este sírva dajkálom őket. -  A köcsögök hörögve 
buktak a vízbe.

Megtörölte a kezét, s sietett a homályos konyhából 
a harmónium el-elcsukló hangja felé.

Az est az eső egyenletes suhogásában óriásira nőtt.
-  Akkor már vak volt, amikor magához vett -  mondta 

- ,  s elém tette a pohárkát, és öntött a totyakos kis üveg
ből. Az üvegért ment az előbb.

-  Miről beszélt a vak? -  kérdeztem, miután meg
ittam egy pohárkával.

-  Ki kellene próbálni ezeket a köcsögöket...
-  Kopogtassuk meg őket -  mondtam.
-  Az gorombaság. Az túl goromba próba lenne... 

A cserépnek szíve van, és beszélni tud.
-  Akkor nem nyúlok hozzájuk.
-  Beszéljünk beléjük... -  Arca elé emelt egy csillogó 

köcsögöt, s pajkos hangon beleszólt! -  Tej! Fehér! 
Fehér! -  Mosolyogva félretette.

-  Villám! Csinos! Csinos! -  szóltam bele egy másikba. 
Ő mosolyogva kivette a kezemből, s a másik mellé tette.

-  Milyen szemed van? -  A lány azt is másik kettő 
mellé tette.

-  Barna, zöld és kék! -  mondtam. Kivette a kezem
ből, s egy csöpp bánattal félretette.

-  Milyen véred van? -  Ez is félrekerült.
-  Három  kettő ellen! -  mondtam, s ő nevetett.
-  A padláson sötét van! -  M ár négy egészséges pufók 

köcsög várta a tejet.
-  Ha megfogom a kezed... akkor is?! -  Sorakoztak a 

köcsögök.
-  Öt köcsög elég a tejnek! -  mondta, s kacagva 

odatolta a hatodikat is.



Vacsora után Flóra asszony megint fölemelkedett a 
fotelből, hogy a harmonium távoli társaságába siessen, 
de az ajtóból hirtelen visszafordult.

-  Férfikéz! -  mondta halkan, s ráncai közül föl
derengett valami mosolyféle. -  Reggel erősebbek a 
férfiak -  toldotta meg, s tovább mosolyogva elment.

Az udvarról az előszobán keresztül egy nagy béka 
ugrált befelé a szőnyegen.

Az a forró ijedelem, mely karomba zavarta a lányt, 
szinte perzselt, égetett, mikor arcát mellemre bújtatta.

-  Mit tegyek vele?! -  kérdeztem a lányt, de ő csak 
remegett. Úgy határoztam, hogy kirugdosom a szobából, 
mint egy labdát, de a lány hirtelen belém harapott.

-  Azt akarom, hogy itt maradjon! Azt akarom, 
hogy előtte... nagy, dülledt szemei előtt tegyél velem 
valam it... E bosszúval tartozom a hüllőknek!

A varangy nem moccant. Pontosan a villanyégő alatt 
ült, s mereven bámult valahova.

Ahogy kissé eltoltam magamtól a lányt, lehullott róla 
a könnyű nyári mez. Ellenségesen nézett farkasszemet a 
békával.

-  Ne bántsd az undokot! O a múltam! -  mondta, 
s egész testével hozzám simult.

-  Oltsd el a villanyt! Mehet a hüllő -  mondta.
A sötétben alig találtam vissza hozzá. Átléptem Flóra 
asszony nehéz fotelját. Hallottam, hogy megzörrennek a 
múmiák.

-  Forró vagy! -  mondtam.
-  Azt mondják, a Napnak a vérben vannak a gyöke

rei.
-  Nem  tudtam, hogy vannak gyökerei...



-  Igen! Én a Napnak közvetlen közelében szület
tem.

-  Ez szép!
-  Nézd a hajam.
A sötétben beletúrtam a füstkönnyű tincsekbe.
-  A tengerparton pattognak a sziklák, s nem tudsz 

hova menekülni a fénytől. Nem csoda, hogy álmaid 
izzóak, és vágyaid túllépnek éveid határán ... Nem 
csoda! Nem csoda!

-  Gyönyörű! -  mondtam.
-  Az emberek félnek az ilyen gyerekektől... Én 

ilyen voltam. Naphosszat ültem a parton, s végtelen 
gyöngédséggel szívemben néztem Barad gyönyörű mez
telen testét, melyet partra vetett a víz. Barad a környék 
legszebb és legerősebb halásza volt. Mikor eltűnt, öz
vegye sírva járta a partot, csupán oda nem ju to tt el, 
ahol a meredek part egy kis olajligettel szegélyezett 
öblöcskét rejtett... Itt volt az én Titkom. Barad. Orr
facsaró bűze nem zavart e l... Semmi, semmi. Barad 
az enyém volt, s később büszkén meséltem együtt 
töltött perceinket, óráinkat a parton. Ám az öregek, 
álmaimtól és buja vágyaimtól féltvén, egy nagy, hideg 
varangyot tettek a fejemre... Ott terpeszkedett a hajam
ban, s én óvatosan lépdeltem alatta. Nem meséltem már 
senkinek semmit... Nem érdekelt már semmi! De a 
hüllők döglenek! Egy nap fölszabadultam átkos terhem 
alól.

-  Sötét van. Most már biztos elment a varangy... 
-  mondtam.

-  Eddig itt ült a hajam ban!
-  Most már biztos elment.
-  Akkor magához vett a kegyszerárus. Tetszett 

neki sima járásom és szótlanságom.
-  Vak volt, ugyebár?!



-  Akkor már igen. De valahonnan tudta, hogy örökké 
a közelében vagyok, s minduntalan hívott magához. 
Valahonnan tudott rólam mindet.

-  Mondta-e valaha neked, hogy borzasztó a sötét 
gyermekkor... mondta-e valaha, hogy ő nem látott 
soha virágot és galambot?

-  Nem! Ő valamikor látott. Élete legvégén vakult 
meg. A háborút látta! Végig!

-  Mit látott belőle?
-  Mindent! Látta, amikor egy katonatiszt beren

delte alantasát, és megparancsolta neki, hogy vezessen 
elő két gyermeket. És a kegyszerárus látta, hogy a gyere
kek mozognak, beszélnek, sírnak és nevetnek. A katona
tiszt csak nézte a gyerekeket, aztán munkához látott.

-  A katonatiszt...
-  Villogó szerszámai és különös olajai voltak.
-  Orvos volt ta lán ...
-  Nem, nem! Tüzérségi tiszt vo lt... Nem orvos! 

Azt mondta, hogy mire a háború befejeződik, a nemzeti 
múzeum több száz múmiát kap tőle ajándékba... A 
tiszt szenvedélyből csinálta ezt, és csinálhatta, mert 
volt ideje bőven.

-  A tüzér!
-  Oh, igen, azt mondta, hogy nem fontos évszázado

kat kivárni a múmiákra, azt mondta, ő remekül ért 
az egészhez. Akkor Ionra került a sor, de ő csupán meg
vakult. Mikor kiszabadult, mikor egy nap hirtelen 
befejeződött a háború, mikor a katonatiszt holtan bo
rult szagos olajai közé, Ion tapogatva keresgélt a szöges
drótok között, a nagy szobákban, a nagy rendetlen
ségben, s magához vette a két múmiát. Erről beszélt 
aztán minden városban; aprólékosan elmesélte, hogyan 
balzsamozta be a gyermekeket a tüzérségi tiszt... aki 
a nemzeti múzeumnak ajánlotta föl tudását és tehetségét.



-  Itt vannak egy fotelben... könnyűek, mint a to ll...
-  Minden este sírva dajkálom őket. M inden este 

eszembe jut, hogy valamikor szaladtak és játszottak.
-  Most már csak tárgyak, melyeket el kell vinnem 

a stúdióba. Most csupán kellékek...
-  Hajnalodik...
-  Most csupán száraz bábuk, melyek láttán nevetni 

kell.
-  Az eső rég elállt...
-  Nevetni! Nevetni!
-  Nemsokára távozol...
-  Igen. Minden mindig félbeszakad, s ez mindig 

nagy meglepetést okoz, akkor is, ha titkon számítunk rá.

Több mint két óra telt el, mire úgy-ahogy sikerült meg
értenem a három fiatal juristát ott az átellenben levő 
asztalnál. A csillogó kis fogaskerék ott nyugodott egy 
pohár fenekén. Néha hosszasan paskoltam öltönyömet, 
hogy a különös kriptaszag kiszálljon belőle. Fogal
mam sem volt, kié volt valaha ez a ruha, azt sem tu
dom, mire használták a film ekben... A szertárban 
találtam, bár egyáltalán nem ott a helye. És magamra 
öltöttem. Minden porcikám a doh is  a penész keser
nyés szagát árasztotta. Szinte csuklómban éreztem 
bujkálni az avulás zöldes ködét.

Lehet, hogy sírtam, könnyen meglehet, hogy a vala
mikori kemény férfiból, beteges, nyafogó gyerek lett. 
Néztem a poharat, melyben mozdulatlanul hevert a 
fogaskerék. Pirinkó volt és éles. Teleöntöttem a poharat. 
Az aranyszínű folyadékban egy ideig keringett a kerék. 
Hol tengelyére támaszkodva szédelgett, hol merőlege
sen futott körbe, puhán lépdelve apró fogain.



A jogá szócskák még mindig kedvetlenül ültek.
Nem találtam érdemesnek megmagyarázni nekik a 

fogaskerék eredetét.
Kiittam a konyakot...
Fogaimhoz koccant a könnyű kerék...
Végtelenül vidám dolog...
E dohos öltöny akkor volt rajtam, amikor Kiré el

küldött R.-be a múmiákért.
Flóra asszony végtelenül megörült, hogy férfikéz 

van a házban, s reggeli után arra kért, hogy a lánnyal 
hozzuk le a padlásról férje nagy zenélő óráját, mely már 
több mint húsz éve ott hallgat a félhomályban. Talán 
valami szerkezeti hiba miatt vitték annak idején föl, 
mert meggyógyítására akkor egyáltalán nem volt idő. 
Tapogatózva lépkedtünk a nagy, zsúfolásig töm ött 
padláson. A pókhálók nehéz függönyei közt nagy nehe
zen rá is akadtunk a faragott, szekrény nagyságú órára.

Mielőtt kimozdítottam volna húszéves mozdulatlan
ságából, a lány elém állt. Arca perzselt.

-  Ezek nem tartoznak hozzánk! Ezek nem érdemlik 
meg egyetlen mozdulatunkat sem -  mondta szikrázó 
szemmel.

-  Nem értem ...
-  Ócska holmi ez mind, ez itt a harmónium és a fuvola 

édestestvére, s én utálom a nyafogó lassúságukat! Tele 
van velük az életem. Napról napra sokasodik lenn az 
ócska holmi. M ár levegőt is alig kap az ember. Flóra 
asszony összetöpörödik közöttük, mintha helyet akarna 
néki adni. Egy nap majd teljesen eltűnik, csupán e sok 
ócska időgép m arad...

-  De megkért! O tt vár lenn a lépcsőfeljárónál. Mere
ven néz fölfelé, és könnyes szemmel lesi, mikor jelenik 
meg.

A lányról megint lehullott a könnyű nyári ruha.



Húsz perc vagy fél ó ra ... de lehet, hogy háromnegyed 
óra is eltelt.

Hallottuk Flóra asszony ügyetlen lépteit. Megindult 
fölfelé. Hozzánk a magasba.

Az óra megmozdult. Vittük a lejáró felé. Ni! Az 
ócska szerkezet zenélni kezdett. Flóra asszony nagy, 
könnyes madárszemét le nem vette a sötét padláslyukból 
előtűnő óráról. De akkor megszédült, s a második 
lépcsőfokról letántorodott. A lány nagyon megijedt, 
s elengedte az órát.

Az lassan megindult lefelé. Nem bírta megállítani.
Zengve betakarta Flóra asszonyt.
Repült, gurult a sok apró alkatrész. M int valami 

méhraj, arcomba csapott a sok kis kerék. Lenn az 
udvaron pergett szanaszét, s piros nyomokat hagyott 
maga után, mint valami ezerlábú féreg. A sok kis fogas
kerék !

Nézem a fehér karikákat, melyeket a kalapom ha
gyott maga után, amikor tegnap este elgurult.

„Milyen különös lánc” -  gondoltam. A szomszédos 
asztalnál már nem ül senki. Kár! Épp most akartam 
elmondani finnyás szomszédaimnak, mekkora riadalom 
támadt R. pályaudvarán, amikor hónom alatt a két kis 
múmiával megjelentem. Soha oly kényelmesen nem 
utaztam vonaton, mint akkor.



ŐSZI LIBRETTÓ

A vasárnap délelőttöt átvészeltem valahogy. Olvas
gatással vagy hülye álmodozással vetettem át magam 
a lomha órákon, de amikor a csőcselék elhagyta a várost, 
kiment a stadionokba, akkor tűrhetetlenné vált a beton
lapokból áradó csend, a mozdulatlanság.

Elutazni, elutazni innen! -  ismételgettem magamban 
percekig szakadatlanul.

így ültem buszra, hogy meglátogassam Izabellát 
D-ben.

Nagy esztelenség volt ez az út, hisz egyáltalán nem 
volt bizonyos, hogy a lányt lakásán találom, sőt az sem, 
hogy még régi lakásában lakik.

Két éve jártam  nála utoljára, de azóta nem sikerült 
kiszabadulnom taposómalmomból; vagy inkább, hogy 
őszinte legyek: nem juto tt eszembe a lány.

Érett, sárga színű mezőkön futottunk keresztül, 
s különös izgalommal vártam a D-be való megérkezést.

Gyakran utazom így el, ide vagy oda. Bejelentés 
nélkül jelenek meg valahol, ahol senki se vár, s ott 
aztán a keserves ismeretlenség, elhagyatottság érzetének 
ballasztja alatt bőven évődhetem visszatérésemig.

így, ilyen előítéletekkel érkeztem most is D-be, s egyál
talán nem lepett meg, hogy Izabellát nem találtam.

Az otthon felkorbácsolt indulatokat nem volt nehéz 
ledönteni gólyalábaikról, hisz időközben már félig- 
meddig bele is nyugodtam a kellemetlen gondolatba, 
hogy a délutánt és az estét egyedül töltöm D-ben, vad
idegenként.



Délután négy óra lehetett, amikor megérkeztem, és 
este kilenckor volt visszafelé gyorsvonatom.

Az utcák D-ben is üresek voltak. Egy presszóban 
foglaltam helyet. Rajtam kívül csak egy öreg hölgy 
üldögélt ott, s kis szöszke unokáját oktatgatta egyre- 
másra.

A patinás, ódon épületek melegen adták vissza a nap 
sugarait, s a kis tér ott körülöttem sárgásbarna színben 
égett, forrt.

Az egyik első emeleti ablakban megjelent egy fiatal 
nő. Vérvörös, áttetsző hálóing volt rajta. Hosszan, 
unottan könyökölt az ablakpárkányon, aztán lassú 
mozdulatokkal leeresztette a redőnyöket.

A forróságban három suhanc jelent meg félmeztele
nül, barnán, homlokukon szőlőlevél-koszorúval. K ar
jukon hatalmas, szőlővel telt kosarakat cipeltek. Arcuk 
maszatos volt, hasuk meg gömbölyű, pukkadásig tele. 
Mezítelen lábukkal kicsiket lépve mérték fel a sárga 
teret, s így tűntek el az első sarkon.

S akkor, mintha torkon ragadott volna valaki, rémül
ten néztem az égre...

Igen, ugyanannak az ősznek a szagát, ízét éreztem, 
melyben kamaszkoromban a fiúintézet komor, magas 
falai közt háborogtam át a vasárnapokat.

Ugyanez a szín, ez az érett illa t... S este majd föl
repülnek a csillagok, s én meg vacogok egyedül kinn, 
a fal tövében.

Micsoda különös úr az ősz, a beérés időszaka és 
a meghalásé.

Rilke ju to tt eszembe. Vadászmester dédapjáról írta, 
hogy a viaszszínű aggastyán hogyan sugározta be rémü
lettel az egész nagybirtokot, annak minden élőlényét. 
A haldoklás hosszú hetekig tartott. S ez az aggastyán 
mintha odaült volna mellém, mintha beleivott volna



a boromba, mintha dermedő ujjakkal karomba kapott 
volna.

Izabellát már hiába keresem. Lehet, rég nincs is a vá
rosban, lehet, eltűnt valahol az ismeretlenben, ahová 
bár vasárnaponként jómagam is el-elutazom... de 
meddőek ezek a keresgélések, magamat sem találom 
sehol.

Az ódon házak tömör árnyéka teljes őszi hosszúságá
ban végigvágódott a kis tér sárga kövezetén. S ott máris 
hideg volt, ott máris késő ősz volt...

Tavaly a déli tölgy erdők peremén vártam be az őszt. 
Onnan írtam valakinek szörtyögő orral, hogy az arany
sárga avaron csak röviden és kényelmetlenül szundít
hatok, mert mire fölébredek, mindig teli a fejem náthával.

Eszembe ju tott az a három Bordal, mellyel Izabellát 
köszöntöttem volt, s amire neki is emlékeznie kellett, 
hisz olvashatta az újságokban. Elkezdtem félhangon, 
óvatosan fölmondani az egyik verset, úgy tagolva, 
mintha a haldokló vadászmester is itt ülne mellettem 
s hallgatná, mint valami megmentő hozsannát:

M i maradt neked 
poharad kengyelén a hold 
széles patáján a csillagok 
ha tudod így éhesen 
megugrathatod.
Kvarchegyek szívének 
kedves ablakát 
nyitod meg pajtás 
csak fogd keményen 
a kantárt.
Nektártól elnehezül 
a szó
vissza-visszafordul



mint a bogár 
a fényre lelkendezve 
száll beléd 
a mélyre 
ki se jön többé 
s így vész el egymás után 
a sok-sok költemény.

S ott a tölgyerdőben volt még egy találkám a vadász- 
mesterrel. Ugyanazzal, aki itt ült most láthatatlanul 
mellettem, s dermedten lesett föl, s most már mogorva, 
piszkos, barna házak fölé kereste a napot, mely déltájt 
még kilöttyentett itt erre a kis térre egy-két forró ó rá t...

Hosszú menetelésről tértünk épp visza a táborba, 
amikor megpillantottam a vastag fövenyen a hófehér 
őzkoponyát. Kiléptem a sorból, s magamhoz vettem.

Még úgy meztelenül, holtan is ártatlanságot, csendes 
aggodalmat meg szelídséget árasztott a csont...

A különös talizmánt, melynek szarvát a vadászmester 
vagy a vadorzó lefűrészelte, gondosan elrejtettem védő
maszkom mellé a táskába.

Gyerekes rajongással őrizgettem a koponyát, mely 
oly puha és fehér volt, mint a papiros. De egyszer, 
amikor módfelett nehéz napunk volt, messze a szántó
földeken, a dermesztő őszi locspocsbán, eldobtam 
a talizm ánt...

így halt meg ez a meg nem írt költemény, másodszor 
is, messze a tölgyerdőtől.

S bár elhatároztam, hogy ha alkalom nyílik rá, el
megyek érte, s visszaviszem a csendes biztonságba, az 
erdőbe, mégis ott maradt a humuszban. Azóta már 
kétszer is kifordította az eke, meg újból eltemette a termő 
mélységbe.

Igazam volt. Az asztalokat máris leszedik. Ide nem



jön több vendég. Fázik mindenki. Én még maradok. 
Ki akarom keresni, választani e hűs légből azokat az 
illatokat, melyek szorosan egybetartoznak egy másik 
ősszel...

Izabellával jártuk a dombokat. Csodálkoztunk azon 
a rengeteg homokon, amit itthagyott az ősi tenger vagy 
idehordtak az ismeretlen szelek...

Kagylókat, csigákat vájtunk ki az omló buckák szí
véből.

Egy kis völgyben árvalányhajat találtunk. Rengeteget.
Estefelé vad szélvihar lepett meg bennünket a homok

tenger kellős közepén.
Hajunk, ruhánk, pórusaink gyorsan megteltek roha

mozó, csillogó szemcsékkel, szemünk égett, fogunk 
alatt meg egyre csikorgóit a sok íztelen kristály.

Izabella csókolt, csókolt hosszan a vad, üvöltő szél
ben, s nem akart továbbmenni.

így ért bennünket az éjszaka a forró homokon. Akkor
ra elállt a szél, de a levegő még mindig tele volt homok
kal.

A hold fehér vagy inkább kék fénnyel mosdatta a dom
bokat, mi meg a szőlősöktől nem mentünk tovább, 
hanem egy omladozó présházban aludtuk át az éjszakát.

Reggel a lány hatalmas csokor sárga virággal lépett 
a présházba.

Igen, ez volt az, ez a sárga virág, amelyet nem tudtam 
megkülönböztetni Izabella mézsárga hajától. S ő mu
tatta: ott kint a homokban nő, bokrosán ez a virág, 
van belőle rengeteg...

A másik sárga virágot a szőlősgazda öntötte poharam
ba akkor déltájt. S közben akáclevéllel a nyelvén vidám 
dalokat muzsikált.

Estefelé Dionüszosz tiszteletére pogány költők lant
ját vettem kezembe.



Fák szűrték le
a hajnalokból
ködök mosták k i
a reggelekből
rövid hajú délből
harapták a nyájak
alkonyatbái
gereblyével, villával
rakták össze piros kezű lányok
s én most poharamba tűzöm
e mézsárga virágot. ..

Valaki összezavarta az illatokat, hiába emelem szag
lászva magasra az orrom, mint a nyomozó kutya, va
lami történt, valami történt.

Izabella ült mellettem a kopasz asztalnál. Rilke 
felidézett dédapjának helyén. Izabella ült itt szomorúan, 
ki tudja, mióta, s nem vettem észre.

És n i! Esik az eső. Szemerkél.
D-ben esik az eső. D. északon van, és D-be mindig 

váratlanul érkeznek az évszakok. Egyszerre, mint va
lami hódító hadsereg.



HOLTI MÁRIA





FA RKA SOK  
ÉS GALAM BO K

Igaz, hogy későre jár, de azt hiszem, megéri végigvárni 
a történetem. Talán inkább történeteimet, mert két 
dolgot szeretnék elmondani. Szerintem ezek összetartoz
nak, egyik a másikat kiegészíti: egyedül valahogy nem 
teljes egyik sem.

Amikor kamasz voltam, és természetesen filmrendező 
akartam lenni, azt hittem, megrendezem majd ezt a fil
met. Megírom a forgatókönyvet, ügyesen összeszövöm 
a két történetet, és kész. Megy az magától, ha már az 
ember érzi az ízét. És aztán, hogy se filmrendező nem 
lettem, se nem kerültem semmiféle intellektuális pályára, 
bennem maradt az egész. Találkoztam egy igazi íróval 
is egyszer, már-már ott tartottam, hogy szépen elmondom 
neki az egészet. Faggatott egyre, töméntelen zaftos 
kalandot sejtve bennem: hátha elejtenék valami kaland
morzsát, amit ő aztán szépen felcsipegethetne. Valami 
jó megírnivalót. Akkor is így ültünk, teli hamutartók 
között, boros- és egyéb üvegek erdejében. Ilyen száj- 
nyitogató füstben, mint most is. Végül mégsem mondtam 
el neki.

Az is lehet, hogy semmiség, csak én tulajdonítok 
ezeknek a történeteknek túlságosan nagy fontosságot. 
Mert az életem későbbi alakulásában erősen beleját
szottak.



Tizenkét éves voltam. Eladdig egyetlen végtelen vihán- 
colásból állt az életem. Nagy, öntudatlan viháncolások 
erős kötésű láncolata, melyet csak az időnkénti éhezések 
lazítottak. Olyankor annyira elgyöngültünk, hogy leg
szorosabb értelmében a szónak: hálni járt belénk a lélek. 
Mi ezt akkor úgy mondtuk, hogy „megyünk hálni 
a lélekbe” . Valóban ott lebegtünk, ahol hagyományosan 
a lelket vélik lebegni egyes vidékeken, nagy általános
ságban -  valahol fönn, messze a rongylabdák troposz
férája fölött.

Fekvőhelyünk a padlás volt, az alacsony tető alatt. 
Két ablaka üresen bámult észak és dél semmijébe, azaz 
a kétoldali kősivatagra. H a fölcsimpaszkodtunk vala
melyik ablakba, házat véletlenül se láttunk, mert a há
zak különös módon tőlünk keletre és nyugatra húzódtak. 
Lehetett akkor vagy harminc ház is, valamennyi asszo
nyokkal és gyerekekkel zsúfoltan. Meg öregek: csupa 
hadkötelezettségen kívüli, így mondanám. Egy-egy házra 
hat, de legalább négy gyereket kell számítani, a mi 
falkánkra pedig házanként kettőt-hármat.

Nagy falka volt a miénk. Valamennyien egyformán 
rossz tanulók. Legfőbb érdeklődésünket az evés kötötte 
le. Éhezés idején -  rendszerint kora tavasszal divatozott, 
mikor már híre-hamva sem volt az apánk által nyáron 
és ősszel borítékban küldözgetett pénzeknek -  külön
leges leleménnyel fedezgettük fel az ehető, őszről revesen 
bágyadozó bogyókat. Hazahordtuk a valaha művelt, 
de akkorra már elhagyott veteményeskertek önfeledt 
makacssággal kihajtó zöldségeit, az édes, de fás sárga
répát és a többit.

De nem loptunk! Sok mindent mondhattak ránk: 
nevezhettek akasztófavirágnak, szülőszomorítónak, is



tenátkának -  de tolvajnak nem! Nem loptunk, csak 
éppen elvittük, amit lehetett. És ezen senki nem akadt 
fenn. Hiszen olyan végtelenül kevés elvinnivaló akadt.

A mi elgyötört vidékünkön valósággal ősközösségi 
állapotok uralkodtak. Nem volt orákulum, mint ahogy 
szegényebb vagy módosabb sem. Hallgatólagosan min
denki egyformán, a másiktól hajszálnyira se különbözőn, 
egyenjogú dudás a jóisten elképesztőn rozoga és nyomo
rúságos földi kocsmájában. Minden az eredendő bölcses
ség és természeti kiszolgáltatottság jegyében. Vagy 
ilyen lesz majd egyszer, az eljövendő elszeméyltelenedés 
korában.

Hancúroztunk eszeveszetten, télen-nyáron mezítláb, 
állandóan sajgó, de soha nem vérző talpakkal; intő 
szóra egyre süketebben, ahogy nyurgultunk fölfelé. 
A felnőttek egyetlen betegségét tartottuk csak beteg
ségnek, az öregséget. De jószerével mind beláttuk, hogy 
hiába is ágálnak ellene. Pedig akadt egy ember, aki 
szembe mert szállni a halállal, de az aztán igen emléke
zetes is : a nagyapám.

Nagyapám erejének messzi kőfalvakban híre járta; 
s ha valaki valamivel egy hajszálnyira mégis kitűnt 
az emberek közül, úgy ő volt az. Nem hajszálnyival, de 
karhosszal -  az ütése volt a félelmetes. Mondják, még 
most, a német megszállás idején is, mikor portyázó 
fritzeket fegyverzett le, egyszer egy egész századot 
küldtek rá. Név szerint őrá. Az egyszer elismerte a „túl
erőt” : jobb belátásra térve, egy hétre a bozótba vetette 
magát. De hiába a hősi múlt, mert őt is elragadta a leg
főbb betegség, az idő. Nyolcvanhat éves; ma is puszta 
kézzel fojtja meg a kígyót. De ha teheti, éjszakára gon
dosan bezárkózik, még széket is tol az ajtó mögé. Hogy 
a Legfőbb Rossz valahogy be ne férkőzhessen. Attól 
úgy fél, ahogy mi a farkastól féltünk -  attól, amelyik



olyan nevezetes szerephez ju to tt életem későbbi alaku
lásában.

Játékaink közben messzi elmerészkedtünk. Megesett 
az is, hogy fél nap járásnyira, számunkra ennél ugyan 
kevesebbre, hiszen az utat ügetve tettük meg, bukdácsol
va egy messzi ciszternáig. Elhagyott ciszterna volt, csak 
az őszi nagy esőzések idején csillogott az alján valami 
víz. Egyszer el is határoztuk, hogy továbbfúrjuk. Aztán 
beláttuk, hogy kis lapátjaink teljesen alkalmatlanok 
a fúrásra. Akartunk valami bunkerfélét is építeni, hi
szen a kőért csak le kellett hajolnunk. Ha ügyesen rakjuk, 
megáll az csupaszon is.

Ezekben a dolgainkban, mint minden egyébben, 
tökéletesen egyetértettünk. Igaz, az indítványozás dolga 
többnyire az enyém volt. Különös, hogy ehhez a jogom
hoz semmiféle kiváló testi adottságom nem társult: 
talán mindünk közt a legsatnyább voltam. Olyan vézna, 
egyszálbél, hogy tízévesnek is alig nézhettem ki, holott 
már tizenkettő voltam. M ondogatta is anyám, mikor 
arcáról leolvastam, hogy éppen nevelni akar: ezt a gyere
ket már egy közepes északi szél is elfújja. Ilyenkor meleg
ség öntött el bennünket: őt az anyák könnyes-büszke 
melegsége, ha gyerekeire néznek, engem komplexusaim 
melege, mint azóta is mindig, ha személyemmel közvet
lenül foglalkoznak. Ezzel aztán rendszerint be is fejező
dött a nevelésem. Rajtam kívül még heten voltak, akiket 
anyámnak szintén nevelnie kellett, ezt a feladatát egy- 
egy mondatra korlátozva. Általában kéthetes időközök 
kellettek ahhoz, hogy halljam anyámnak a reveláció 
erejével ható megállapítását: ezt a gyereket m ár egy kö
zepes északi szél is elfújja.

Abban a farkasügyben, amely későbbi életem alaku
lásában olyan nevezetes szerephez jutott, mégis úgy 
látszott, hogy falkánk egyetlen tagja sem tart se véznának,



se satnyának. Mert engem kényszerítettek, hogy elbán
jak a döggel, mikor éppen ciszternakémlelni indultunk. 
Lehet, hogy nagyapám ördöngösségének híre miatt, 
vagy leleményességem miatt, engem lökdöstek fel a kőre, 
hogy elbánjak a szörnyeteggel. És ezt olyan magától 
értetődőnek tartották, olyan természetesnek, ahogy 
a káposztától elvártuk, hogy nyárra félméteres nyakat 
növesszen, és azon imbolyogjanak a levelei. De nem: 
nem vártuk el, csak csodálkoztunk volna, ha nem így 
történik.

Gödör volt és kőrakás. A gödröt szomszéd köztár
saságbeli napszámosok ásták. Járt a vidéken egy vállal
kozó szellemű amerikás, aki elektromérnöknek mondta 
magát. Hogy hogyan történt, hogyan nem, máig se 
tudja senki, de összeszedett egy szép kis összeget, villany 
fejében. így meg úgy, ő el tudja intézni, hogy legyen 
villanyunk, csak hát ahhoz pénz kell, és nem is kevés. 
Meg is ásták a villanydúcok gödrét, napszámba; anyagi 
részét mi, az erkölcsit a mérnök viselte. Azért az erköl
csit, mert nyomtalanul eltűnt a pénzzel. Utána csak 
a megásott oszlopgödrök maradtak, majdhogynem 
sírvermek az elcsigázott munkások számára. Mert 
azokat még egyszer már képtelenek voltunk kifizetni.

Ezeknek a részleteknek a meghallgatása nélkül körül
ményesebb lenne megérteni az eseményt, amely későbbi 
éveim olyan szerves része lett, és amely életem alakulá
sában annyira belejátszott.

Egy ilyen gödörhöz közeledve ügettünk ciszternánk 
felé, amikor egyikünk megpillantotta a farkast. Halkat 
füttyentett, élesen és elhalón, ahogy csak a halálveszede
lem árnyékában képes egy örök mezítlábas, de sohasem 
vérző talpú gyerek füttyenteni.

Aztán mintha minden megbolondult volna; a percek 
másodpercekké soványodtak, a késő nyári délután



elsötétült és engem a falka a gödör szélén ágaskodó 
kőrakásra taszított. Lábak nyomán lefolyó, lezuhanó 
kövek dörrenéseit hallottam.

A mai napig sem tudom a harc pontos lefolyását. 
Később, jóval később hallottam, persze csak részleteket, 
elejtett félmondatokat, de annyit soha, hogy a hallott 
mozaikokból restaurálhassam magamnak a teljes ese
ményt, vagy legalábbis annyit, hogy azok összerakásával 
magamtól kiegészíthessem a hiányzó részeket, egy kevés 
logikai képzelőerővel.

Amire pontosan emlékszem, az az, hogy a falka kó
rusban üvöltött; hol emelkedő, hol lassúdó-halkuló 
sorvezetéssel, de mindvégig egy szólamban, akárha 
a hangok összessége egyetlen klarinét lett volna, egyetlen 
kétségbeesett kívánság: őrző-védő falak közt lenni!

Hangok váltak ki a kórusból, eleinte alig tudtam  fel
fogni az értelmüket, pedig még mindig itt rezegnek 
a fülemben, ha nyűgösek az éjszakáim, vagy hajnal felé 
belealszom a munkámba vagy a könyvbe, amit olvasok, 
vagy ha álomból rossz közérzettel felriadok. Ilyenkor 
ösztönösen erre kell gondolnom, erre a farkashistóriára, 
vagy a galambra, ami annyira egybetartozik ezzel, 
egyiknek a másik annyira kiegészítője, hogy önmagában 
egyik sem volna teljes, és ezért is vagyok kénytelen nem
sokára arra is rátérni.

-  Öld meg! -  sikítja az első.
-  Ugorj rá! -  sikítja a második.
-  Taposs a fejére!
-  Ha nem mersz, gyáva vagy! -  zúgott az első hang.
És ez mintha olaj lett volna mindannyiunk tüzére:

már nem is tudtam, hova, melyik hang felé kapjam a fe
jem; már csak koppantak a mondatok, a kihívások az 
addig mindig oly jám bor és baráti falkából, melynek



barátságáért nemhogy tűzbe mentem volna, hanem 
még az apám fényképét is odaadtam volna.

-  Ha nem ölöd m eg!...
-  ... leköpünk!
-  Ha cserbenhagysz!...
-  ... nem ismerünk!
-  Gyáva vagy?! Nézd, hogy villog a szeme...
-  Nézd a horpaszát! Majd kidagad tőled!
Agy velőmben megrázkódott valami; érzések zűrzava

ros keveréke, megalázottság és álmélkodás kerített 
hatalmába.

Levetettem magam a kőrakásról. Egy utolsó pillan
tás a gödör alján szorongó, kipirult maszatos, arcok 
felé, aztán olyan sóhajjal, ahogy valaha várvédő végvári 
katonák ugorhattak a legbiztosabb halálba, „pro patria 
et pro libertás!” -  sóhajjal, bizonyára a teatralitás némi 
keverékével is, hiszen lelkűk mélyén még az arénák 
keresztényei is reménykedhettek a megmenekülésben, 
ott, az oroszlán vagy tigris pofája előtt, különben... 
Különben menten megszakadt volna a szívük.

2 .

Nem sokkal ezután saját kérésemre kerültem el otthon
ról a síkságra, több száz kilométerre a szülői háztól, 
anyai nagyanyám védőszárnyai alá. Hogy anyai nagy
anyám védőszárnyai meddig nyúlnak ki felettem, azt 
akkor nem tudhattam, mert kapcsolatunk igen-igen 
mondvacsinált volt. Szárnyai alatt a lehető legnagyobb, 
még az otthoninál is korlátlanabb szabadságot élveztem 
-  ha az élvezetnek volt tekinthető.

Első örömöm, az utazás, a változás-változtatás öröme 
ham ar lecsillapult. Lassan beteltem a síkság csodálatá



val, és ahogy tavaszodott, a napok egyre langyosabbak 
lettek, és kizöldült a vetés, újra fellángolt bennem a bol
dogságnak az a fajtája, melyet érkezésemkor éreztem, 
egy addig teljesen ismeretlen vidékre, tehenek és lovak, 
tyúkólak és répaföldek tőszomszédságába, s amit akkor 
még nem tudtam: mindörökre magam mögött hagyva 
a birkák és kecskék bojtorján reggelijű, farkastörvényű 
világát.

Anyai nagyanyám különös asszony volt: egyik szemét 
már leránthatatlanul nyomta a szürke hályog, a másik
kal is alig látott; ezt a templomba vezető út áttekintésé
re tartogatta. Az út végén, a maga kétt.ornyú, kérlelhe
tetlen mivoltában, ott pöffeszkedett a templom, amely 
azután végképp pecsétet nyomott későbbi életem ala
kulására.

Ez a kéttornyú, tornyán sisakos, körökkel és fél
körívekkel, kiugrókkal és beugrókkal, csupa lendületes 
nagyvonalúsággal és dinamizmussal, szeszélyesen meg
törő párkányokkal és timpanonokkal megépített díszít
mény-komplexum valósággal megülte a síksági falucska 
lakóinak lelkét, s nem utolsósorban anyai nagyanyám 
lelki világát, aki fél szemére vak volt, a másik szemével 
is alig látott, hacsak nem a templomba vezető utat 
fürkészte vele.

Érkezésemkor mindenesetre jól megnézett, s hogy 
máris megkezdte nevelésemet, bizonyítja az a mondat 
melyet rögtön meg is fogalmazott, és kéthetenként, 
nevelésem másodperceiben, viszonthallhattam:

-  Ebből a gyerekből se nézek ki sok jót.
Síksági hónapjaimat az iskola közelsége tette igazán 

színessé. M ert ott is csak hónapokra maradtam, rajtam 
kívül álló tényezők miatt, s már előre meg is mondhatom, 
hogy ezek a tényezők a galambok voltak a pap és anyai 
nagyanyám személyén kívül, olyannyira tragikus kifej



lettel, mint a farkastörténetem; ezért is tartoznak ezek 
annyira össze; külön-külön talán egyik sem volna teljes.

Már régen hatodikba kellett volna járnom, de még 
csak negyedikes voltam. Anyai nagyanyám jócskán 
elláthatta a tanítónőmet személyemet illető információ
val és használati utasítással, mert első pillanattól kezdve 
érezhettem irányomban táplált lankadatlan ellenszenvét, 
amely a későbbiek folyamán csak fokozódott, hogy 
a galambesetnél robbanásszerűen, kendőzetlen valójá
ban meg is mutatkozzon.

Egyetlen óra sem telt belé, hogy megérkeztem a sík
ságra, anyai nagyanyám említett védőszárnyai alá, már 
ismeretséget kötöttem leendő iskolatársaimmal. Lévén 
szombat délután, ráérősen ténferegtek enyémnél jóval 
módosabb nadrágjukban a síksági falu főútvonalán, 
ahova anyai nagyanyám háza is nyílt.

-  Te ki vagy? -  állt meg előttem egy velem egykorú
nak látszó fiú, ahogy a kapu előtt tébláboltam, várva 
a közeledésüket.

-  A hegyekbe valósi. Nálunk sok a kő. Ezután itt 
lakok. Itt szép fekete a föld -  és anyai nagyanyám háza 
felé böktem, közvetlenül a hátam mögé, a kapura, 
egyenesen a táblára, melyen ott állt a jóakaratú szöveg: 
„Vigyázz, a kutya harap!”

A fiú bólintott. Minden fontosat tud rólam. Egy 
pillanatra mintha még kíváncsian megállapodott volna 
a tekintete kínosan fényes és szemmel láthatóan nagy 
lábbelimen, elismerőn bólintott, és odatámaszkodott 
a kerítésnek, közvetlenül mellém.

Aztán jö tt a bíró fia. Hogy ki fia-borja, ezt csak ké
sőbb tudtam meg róla, bár hanghordozásából magam 
is könnyen kitalálhattam volna: nem közönséges ember 
gyereke.

-  Hát te ki vagy? -  állt meg jó  öt lépésnyire tőlem,



és rám mutatott, ahogy Krisztus m utathatott egy-egy 
apostolára, rosszallón, a nagy purparlék idején, avagy 
a tisztelendő úr szentbeszéd közben egy-egy képzeletbeli 
asszonyszemélyre, mikor a paráznaság bűnét taglalta.

-  A hegyekbe valósi. Náluk sok a kő. Ezután itt fog 
lakni. Itt szép fekete a föld -  mondta kissé ingerülten 
a fiú, aki anyai nagyanyám szekérbejáróját támasztotta.

-  Ühüm. -  Megállt, megbiccentette a fejét. Aztán 
zsebre vágta a kezét, és az arcomba bámult.

Nem bírtam ki a tekintetét. Lassan a fiú felé fordul
tam. Ügyetlenül pislogott rám. Láttam, ő is zavarban 
van, beszélne is meg nem is; kérdezne is, de inkább 
hallgat. Különös, azóta is ritkán érzett melegség öntött 
el, mert tudtam : zavara felkínált barátságát jelzi.

Jött egy fiatal nő, piros pettyes ruhában volt, erre 
jól emlékszem. Egy istentelenül feszes, fehér blúz volt 
rajta; nyakán valamilyen színes selyemsálat lebegtetett 
állandó fejkapkodásával. Először a mellére lettem fi
gyelmes: két, alig belátható hegység. Valósággal hor
dozta a mellét. Nekem akkor olyan gondolatom támadt, 
hogy csakis azért jár, hogy cipelhesse. Ily módon talál
koztam életemben legelőször a másik nemmel, azóta is 
legnagyobb komplexusommal; szavamra mondom, ez 
volt a legelső találkozásom vele; mert hiába voltam 
kitéve előző pogány életemben a szabadság bárminemű 
pornográf megnyilvánulásának, hiába láttam az ösztön
életet is élő természetet kartávolságból, hiába voltam 
kitéve lányokkal a papás-mamás játékoknak, a szoknya
emelgető viháncolások jótéteményeinek, én sokkal sze
mérmesebb voltam. Valahogy úgy éreztem: ez rám nem 
tartozik, titkolják csak a felnőttek a saját titkaikat.

És akkor jö tt ez a tanítónő. Még abban az órában 
megtudtam róla, hogy tett bizonyos engedményeket 
a tisztelendő úrnak, de hát erről nem fontos beszélni.



Különösen nem nekünk, mert elég veszélyes fajta, és 
akit egyszer nem szível, az már látatlanban keresztet 
vethet magára.

Nyilván tudott rólam, tudta, hogy megérkeztem anyai 
nagyanyám védőszárnyai alá, mert ő is, akár a fiúk, 
megállt előttem. Felvetette a fejét, és a melle mögül 
lepillantott rám :

-  Te ki vagy?
-  A hegyekbe valósi. Náluk sok a kő. Itt szép fekete 

a föld. Ezután itt fog lakni -  tájékoztatta a barátom, 
aki még mindig szoros közelemben állt, holott jócskán 
összegyűltek már a kölykök: egy-két copfos lány is 
akadt köztünk.

-  Téged meg ki kérdezett? Nézze meg az ember! 
Nyelvelni, azt tud. Inkább igyekezzél az olvasással! 
Fogadatlan prókátornak... -  lendült bele kedvenc 
szellemességébe, amikor feltűnt a látóhatáron a tiszte
lendő úr. Elsőnek a tanítónő vehette észre, mert hirte
len elkapta a fejét. Mi valamennyien a közelgő reverenda 
felé bámultunk, el is felejtkezve a tanítónő jelenlétéről. 
A tanítónő meg mondata befejezését harapta el, mert 
így folytatta: -  Jól van, fiacskám, holnapután reggel 
nyolckor jelentkezel nálam, rendes ruhában, az iskolá
ban.

Azóta sem tudom, mit érthetett rendes ruhán, mert 
nekem az a rajtam levő volt a legrendesebb és egyúttal 
egyetlen öltönyöm. A másikat, ami már a farkasügy 
előtt is nagyon nyomorúságosán függött rajtam egybe, 
anyám már nem merte velem adni. -  Nincs neked arra, 
édes fiam, szükséged, hogy ilyenben cégéreskedj -  mond
ta önérzetesen, és gyorsan elfordult. Hogy mit csinált 
az alatt a fél perc alatt, amíg nekem hátat fordított, 
nem tudtam kitalálni, hiába is törtem rajta nullás géppel 
frissen kopaszra nyírt fejem. Csak később, hosszú évek



után kezdtem gyanítani valamit -  és akkor én is nagyon 
közel álltam a síráshoz.

-  ...ám en. Hát te ki vagy? -  állt meg előttem a tisz
telendő úr.

-  A hegyekbe valósi. Ezután itt fog lakni -  mondta 
félénken és rövidebbre fogva a felvilágosítást a barátom.

-  Jól van, fiacskám. H át aztán tudod-e az angyali 
üdvözletét?

-  Tudom -  hazudtam.
Mert egy árva szót sem tudtam belőle; az is különös 

szerencsémnek számított, hogy akkorra már sejtettem, 
mit kellene tudnom. Anyai nagyanyám ugyanis érkezé
sem első perceiben levizsgáztatott a tudományom felől. 
Akkor derült ki fertelmes tudatlanságom, amit nem 
mentett az sem, hogy egyre ismételgettem: -  De nagy
anyám, én tudom a nagyegyszeregyet! Folyékonyan 
olvasok! Még nem tanultuk, de már tudom az összes 
fővárosokat! -  Anyai nagyanyám kinyilatkoztatta sze
mélyem summázatát, amihez azután mindvégig tartotta 
is magát: -  Ebből a gyerekből se nézek ki sok jót.

Anyám, töprengtem, hogy is bocsáthattál ki az életbe 
ilyen fertelmesen tudatlanul? Hogy nem is gondoltál 
erre? A világ sokkal többet kíván tőlem, mint azt te 
megítélhetted? Igaz, írni-olvasni se te tanítottál meg, 
hiszen téged se tanítottak meg soha a betűre. Apám 
leveleit is folyton másnak kellett adnod, titkoltad a pos
tás előtt, hogy nem tudsz olvasni. Mindig pár tojás 
bánta a leveleket, a diszkréció megvétele, hiszen apám 
olyan, más szemének nem való leveleket írt neked két
havonta. Mert így engedi az ideje -  írta. És te hogy 
örültél az intim közléseknek! Egy-egy ilyen örömet 
pontosan kéthónapos lejáratra osztottál be magadnak.

És ez a tisztelendő számon kérte tőled, rajtam keresz



tül, az angyali üdvözletét. Azóta már egyszer tudtam, 
és ismét elfelejtettem.

-  Hát farkassal birkózni tudsz-e? -  kérdezte a tisz
telendő úr.

-  Tudok -  suttogtam révületben.
-  Jól van, fiacskám, remélem, majd a katekizmussal 

is bátran megbirkózol -  mondta, és jóindulatúan vállon 
veregetett.

Valami hideget éreztem az érintése nyomán. Vateli- 
nos zakómon keresztül ért a hideg.

Hát így fogadtak engem a síkságon.
Anyai nagyanyámtól vajmi kevés meleget kaptam, 

de ezzel alig volt időm törődni: lefoglalt rengeteg más.
Először egyedül próbáltam eligazodni újdonsült vi

lágomban, készen kapott információim alapján. Meg
ismerkedtem a galambdúcok, kukoricagórék rejtelmei
vel, anyai nagyanyám padlásával és azután sorra a szom
széd padlásokkal. Az iskolára nem panaszkodhattam, 
bár mindvégig érezhettem a bűnbánó Magdolna külsejű 
tanítónő irányomban táplát, csillapíthatatlan ellen
szenvét. Minden különösebb baj nélkül megúsztam az 
ott töltött hónapokat, mert rajtam kívül álló tényezők 
miatt ott is csak pár hónapig maradhattam, mindössze 
addig, amíg a mák elhullatta virágát, és a gubó tokosodni 
kezdett. Megúsztam, mondom, az iskolát, mert jó fel
fogásom volt, aminek igen nagy hasznát vettem; mert 
ha el se olvastam a leckét, akkor is tudtam, miről van 
szó.

Aztán besodródtam a falkába. Jószerével anélkül, 
hogy észrevettem volna. Mert már bizonyos fenntartá
sokkal barátkoztam, az óta a farkaseset óta, mely ezzel, 
a galambhistóriával olyan nevezetes súlyt kapott elkö
vetkező életemben, és mi tagadás, az ellen a közösség 
ellen vallott, amelyért későbbi éveimet is áldoztam, az



ellenállásban és a börtönben, de amely a későbbiek 
folyamán busásan megjutalmazott a maga különös 
és kiszámíthatatlan módján azokért a gyerekkönnyekkel 
is lemoshatatlan sebekért, melyeket bennem ejtett.

Ez a közösség sok mindenre megtanított. Nemcsak 
az önfeledt játékra, de a másokkal való törődésre is, 
és a helytállásra; mert hogy kiengedtük a galambokat -  
ami tragédiák egész sorozatát hozta magával és zúdí
totta ránk, de legfőképpen rám -, helytállást követelt 
tőlem.

Hogy miért engedtük ki a galambokat, arra nem tud
nék felelni. Kisállati öntudatunk rekeszei igen-igen 
különbözőek voltak, s ha tettünk is sétákat a tuda
tosság veszélyes ösvényeinek a szélén, lábujjhegyen, 
két karral egyensúlyozva, gyorsan visszabillegtünk szi
lárd talajunkra, a verések és feleltetések, a libaőrzések 
és a kukoricamorzsol ás tennyérreszelő birodalmába, 
jómagam pedig anyai nagyanyám védőszárnyai alá.

Barátom apja, akit pedig szántszándékkal nem nevezek 
meg, ezzel is jelezve, hogy mennyire beletartoztam 
a síksági közösségbe: mert nevezhették volna G.-nek 
vagy D.-nek, vagy I.-nek, az sem különböztetné meg 
bármelyik másiktól, barátom apja súlyos tüdőbeteg 
volt. Most már mondhatnám azt is akár, hogy az ő 
kedvéért, az ő gyógyulására akartuk megfogni azokat 
a galambokat, mert hát egy zsellérsorsú ember mivel 
is kúrálhatná ki magából a véres köpetek emlékeit 
mással, mint galambhúslevessel? M ondhatnám, igen, 
mert ez olyan jól jönne, olyan hasznos lenne történe
tem alátámasztási dúcául, és különben is, ki tudná 
ezt ma már ellenőrizni, annyi idő múltán, mikor attól 
nemcsak egy világégés és annak szükségszerű velejárói, 
hanem egyéb, személyi jellegű változások is elválaszta
nak? Természetesen senki.



Való igaz, hogy barátom apjának az esete is meg
villant a fejemben az alatt a nevezetes konferencia alatt, 
melyet anyai nagyanyám pajtájában tartottunk, a galam
bok kiengedése, illetve megszerzése céljából. De az is 
igaz, hogy egy pillanatig tartott, és ma, annyi idő távol
ságából is, ha megkérdeznek, hogy személy szerint én 
miért tettem, akkor ma is csak azt felelhetem, amit 
akkor, első eszméletre tértemkor, a tisztelendő úrnak:

-  Csak.
A galambok a templom egyik tornyában laktak, az 

isten földi és égi katedrálisa közti távolság innenső 
részében, a deszkapadláson, ahonnan egy kevés bádo
gosmunka árán már csak a kereszt talapzati gömbjéhez 
lehetett volna kimászni, ha az történetesen leesik, vagy 
a villám vág bele, és ezer darabra zúzódik, ahogyan 
anyai nagyanyám védőszárnyai alól való kirepülésemkor 
áhítottam.

Kevéssel azután, hogy megérkeztem a síkságra, fel
törték szent Antal perselyét.

A falu felzúdult: olyan keserves petákokból adódott 
a persely tartalma. Hát még azok az elintézetlenül 
maradt kívánságok, melyeket a petákok voltak hiva
tottak elintézni!...

Eredménytelenül végződött a nyomozás, pedig még 
világi hatalmakat is bevontak a nyomozásba, miután 
a sekrestyés fáradozása eredménytelen maradt.

Anyai nagyanyám mindehhez csak ennyit szólt:
-  Ebből a gyerekből se nézek ki sok jót.
Összerezzentem. Talán ekkor fogtam fel igazán értel

mét nagyanyám rám vonatkozó summázatának. N a
gyon rosszul éreztem magam.

Mondom: a nyomozást befejezték, de a nyomozó
kedvek ezért nem lankadtak. Lassan-lassan mindenki 
gyanúba került. Szerencsétlenségemre szolgált, hogy



éppen én álltam a gyanú középpontjában, és semmi 
reményem nem volt arra, hogy hamarosan elterelődjön 
rólam, mert közbejött a galambügy, ami még tetézte 
nyomorúságomat.

Anyai nagyanyám pajtája maga volt a paradicsom. 
Ide vonulhattam el hüppögésemmel, ha netalántán 
csattant a hátamon a családi ostor vagy légycsapó; 
itt kesereghettem ki magamat, ha üzentek az iskolából 
anyai nagyanyámért, mikor a tanítónő valamely kérdé
sére nem válaszoltam, ellenben mereven nyugtattam 
tekintetemet keményített fehér blúza két M ount Eve
restjén, melyről gyakran elképzeltem, hogy két rette
netesen kiéhezett darázs időzik rajta. Később módo
sítottam elképzelésemet azzal, hogy a darazsak dolgát 
a tisztelendő úr elvégzi egymaga is.

Lehettünk tízen is a pajtában; többségben a jászolból 
lógáztuk alá a lábunkat. És kiterveltük azt a galamb- 
kieresztést, mely olyan gyászos következményekkel 
járt rám nézve, hogy befejezhette bennem azt a gyilkos 
munkát, amit a farkasügy megkezdett, illetve erjedésnek 
indított: egy időre megingatta a közösségbe vetett 
hitemet, de még inkább: jó  tíz esztendőre, egészen 
addig, míg a hegyekbe egy rövid időre vissza nem 
tértem, el is választott tőle. Pedig ez alatt a tíz esztendő 
alatt, és később is, minden igyekezetemmel azon voltam, 
hogy bebizonyítsam: méltó vagyok a közösség bizal
mára; hiszen ezt már akkor is bebizonyítottam -  ha 
a végső felháborodás vezetett is - , amikor a farkasra 
vetettem magam.

Dolgunkat nehezítette, hogy a szent Antal perselyének 
feltörése óta a templomot csak szertartások idején 
tartották nyitva. Egyetlen módja volt a toronyba jutás
nak: mise alatt, egyenként beszivárogni, észrevétlenül 
és lábujjhegyen fellopakodni a galambokhoz.



Most már azt is elhinném, hogy az ötlet tőlem szár
mazott. És azért tűnik számomra most valószínűnek, 
mert már akkor is vonzottak a tornyok, a magasságok. 
Mielőtt filmrendező szerettem volna lenni, szívesen 
lettem volna pilóta, de még inkább kéményseprő, mert 
úgy éreztem, minél magasabban járok, annál bizto
sabbak a lépéseim lenn, a földön. Igaz, könnyű szívvel 
hagytam el a magas, köves hegyvidéket a síkságért, 
de nagyon rövid időn, napokon belül, visszakívánkoz
tam : talán nem a szülőház, a szoros értelemben vett 
hazai táj az, ami visszakövetelőzött bennem, hanem 
hegyeim magassága.

Aztán minden úgy történt, ahogyan megbeszéltük. 
Bukdácsoltunk-tapogatóztunk a kórustérből fölfelé vezető 
hosszú, szúette csigalépcső megvilágíthatatlan sötétjé
ben. Már félútról hallottuk az éktelen krúgatást, a 
szárnyak csattogását; engem öröm és félelem fogott el, 
mint azóta is mindig, ha valamely féltett kívánságo
mat teljesülni látom. Legszívesebben visszakoztam volna. 
De nem fordulhattam vissza. Tapogattam magam kö
rül: hol nyirkos, hol érdes-szálkás felületet éreztem 
a körömrágástól mindig zsibbadt ujjaim alatt. Lentről 
elnyújtott ének foszlányai hatoltak fel, majd egyre 
bizonytalanabbul, a tisztelendő úr intő szavai.

Langyos, áporodott, néhol dohos szagú levegőrétegek 
következtek egymásra, valósággal fulladoztam. De a 
többiek sodortak magukkal. Barátom elfulladó lélegze
tét közvetlenül a hátamban éreztem, barátomét, akinek 
az apja tüdőbajos volt, és aki miatt olyan jó lenne most 
azt mondani: érte akartuk a galambokat. De tudom, 
hogy ez hazugság lenne -  ez csak egy lehetőség a többi 
közül, kusza szövevényű dolgaink igazolására.

Valaki füttyentett. Ez volt a megbeszélt jel az utolsó 
ajtó kinyitására. Szédültem, a gyomrom émelygett;



belekapaszkodtam az előttem caplatóba. A játék iz
galma már régen elhagyott, csak a tét és a remélt ered
mény tartotta bennem a csapzott lelket.

M intha a túlvilágról hallottam volna a fejemen, 
vállamon, hónom alatt, lábamat súrolva elhúzó galam
bok szárnya csattogását; a döbbent rikácsolást, mely 
a legkevésbé sem hasonlított krúgatásra.

A sorban az utolsó nem csukta be maga után az ajtót. 
Ezért is szűrődhettek fel a lenti hangok. És a galambok 
-  lehettek több százan -  a kóruson át kiáradtak, le, 
a templomhajóba, az ámuló fejek fölé, hogy mindent 
belepjenek, rátelepedjenek a kancsal gipszszentek vállaira, 
oda is, ahova a kőfaragó már feltette a maga galambját, 
hogy a madarak maguk bizonyítsák az utánzat hitvány
ságát.

A sötétben is láttam, hogyan megy végbe mindez 
odalenn.

Villanásszerűen megjelent előttem tanítónőm bűn
bánó Magdolna arca, aztán a tisztelendő úr, majd 
anyai nagyanyám, akinek ily módon repültem ki védő
szárnyai alól, hogy galambok szárnya alatt kússzak 
felfelé, a toronyba; hallani véltem személyemet illető 
summázatát, hogy ebből a gyerekből nem sok jó t néz 
ki, aztán fellendültem a legfelső galambpadlásra. Már 
hallottam a lentről dobogó léptek zaját, ahogy átko- 
zódva közelednek a szentségtörők elfogására; valami 
parányi ablakban kerestem a menekülés örök törvényű 
útját. Állványzat deszkáit láttam, aztán mintha magam 
is repültem volna, pillanatokig galamb módon, mert 
anyai nagyanyám nem sok jó t nézett ki belőlem.

Pedig én mindig ennek az ellenkezőjét akartam bizo
nyítani.



A HEGY ŐRZŐJE

Itt ülök a viszonylag rokonszenves tengerparti szálloda 
fűtetlen, kétágyas szobájában, és egészen mással fog
lalkozom, mint ami itteni, tulajdonképpeni célom volt, 
amiért mégis itt maradtam. Három napot jelentettem 
a portán, holott legszívesebben m ár az első percben 
szedtem volna a sátorfámat, hogy egy testhezállóbb 
szobát keressek, vagy felüljek a legelső délnek tartó 
autóbuszra, hogy kibéreljem magamnak a saját szobá
mat, kijelentve: íme, egy kifogástalan szállodai szoba!

És már elképzeltem, amint a portás kinyitja az ajtót 
(a saját ajtóm!), s én egy gyanakvó pillantást menesztek 
a szoba belseje felé. Pillantásomban igyekszem tompí
tani a gyanakvást, amennyire csak lehet: nem szeretem, 
ha olvasnak a gondolataimban. Aztán tettetett köny- 
nyedséggel belépek, abban a tartásban, mint sokat pró
bált világjáró léphet be egy távol keleti véndéglátóipari 
egység szállodaszobájába. A legrosszabbra is elkészülve. 
Tífuszt injekciózó legyekre. És így tovább. Például 
Marco Polo egy A kategóriájú vagy „osztályon felüli” 
aulbeli jurtába -  panziós vendégnek. Szóval: kozmopolita 
eleganciával, se nem lelkesülve a bútorok tetszetőssé
gén, a szoba elrendezésén, se nem kifogásolva semmit. 
És alig várom, hogy indiszkrét barátom, a portás, 
odébbálljon. Végre nyugodtan sorra vehetek mindent 
a szobában, a leggyanakvóbb és legkritikusabb szem- 
hunyorítással.

H át borzalmas az az én szobám! Hogy is lakhatom 
azon a négy vagy öt négyzetméteren, ami még a köz



lekedés céljaira szabadon megmaradt? Hogy lehet egy szo
bába ennyi mindent bezsúfolni? Én nem könyvtárban aka
rok élni és dolgozni, hanem szobában. És mi ez a tömén
telen mennyiségű, műtárgynak nevezett, ócska limlom, 
a falakról nem is beszélve? Egészséges ez? Hogy a 
képek tömege miatt alig látok egy tenyérnyi falat?

Merő képtelenség feltételezni, hogy itt valaki dolgozni 
tudjon. Megfojt ez a szoba, millió tárgyával agyon
nyom, destruál ez a szoba, demoralizál ez a szoba.

Hol van az a magány, az az egyetlen-fajta, amelyben 
az ember a legteljesebb módon elszemélytelenedhet 
azáltal, hogy megszűnik minden néven nevezhető kap
csolata a tárgyakkal? Amikor kivonja magát a tárgyak 
buti tón kötő hatalma alól?

És hol a sokat emlegetett, kötelező szerzetesi magány? 
A cellakopárság, a kárpitozatlan szék, a függönytelen, 
légypiszkos ablak, ha nem is ólomberakásos? A magas 
hegyek gyopárfehérségű tisztaságát idéző meszelő
varázslat -  mert lehet egy ilyen szobában meszelni? 
Egyetlen szöggel, semmi többel: az a szög tartja ideáink 
komprimált szimbólumát, akár feszületet, akár embert, 
valakit, aki emberibb világrendszert hozott. Hova
tartozásának, engagéjának megválasztása már nem 
a mi feladatunk. Csak az a lényeges, hogy függjön 
ott egy kép, akár mélynyomású plakát is. Jaj lehet annak, 
akinek nincs szüksége az egyetlen képre!

Folytathatnám tovább az alkotásra szánt szoba 
attribútumainak felsorolását. Folytathatnám, ha nem 
kapnék minduntalan észbe: tücsökről-bogárról elmél
kedem, holott azért maradtam itt, hogy dolgozzam. 
És még vacsora előtt jó lenne kisétálni, megnézni a 
tenyérnyi kis települést, jó kilométernyire innen a szálloda
zónától. Mert ennyire lehetnek ide a civilek, akik ide 
csak takarításra, főzésre és hasonló dolgokra járnak



be. Mintha Dél-Afrikában lennénk, a rezervátumok 
birodalmában!

Készülődöm, hogy kimenjek. Odakinn enyhe bóra 
fúj. Olyan ruha alá bújó, rettenetes északi szél.

Az egész téli kihaltságú belátható környék mintha 
megálmodott terepe lenne egy nagy díjra érdemes film
nek. Körös-körül feketefenyők, a távolban itt-ott 
félig kész ház, konzerves edényekbe ültetett virágokkal 
körberakva, száradó pelenkák. Makadámút a tele
pülésig, mely a természet különös szeszélyétől szigetre 
épült, egy mértani kör alakú parányi szigetre, illetve, 
gigantikus sajtdobozra. A kockasajt dobozára.

Rettenetesen fúj a rádió szerinti enyhe bóra, mégis 
felvacogok a katedrálisig. Mert ez a katedrálisok meg
késett fia -  a tábla tanúsága szerint MDCLX-ban 
épült, csupa velencei gótika, amely ezen a vidéken 
olyan szemérmetlenül hódított. És rengeteg asszony, 
főként az idősebbje, koromfeketében valamennyi. Miért 
ez a feketeség? Vagy ötven éven túl itt minden nő özvegy, 
és gyászát a haláláig hordja? Ki tudhatja? Amit én 
tudok, az az, hogy magamban busóknak nevezem 
őket. Bocsássa meg nekem az ő istenük: minden hátsó 
gondolatú pejorativizmus nélkül, nagyon rokonszen
vesek tulajdonképpen. A tisztelet és a csodálat önként 
ébred az emberben, ha megpillantja őket, akár egyedül, 
szamárháton, akár körmenetszerűen a templomba vagy 
templomból jövet. Busójárás.

Már erősen bealkonyult, és a szél egyre fenyegetőbb. 
Azért csak megnézem a temetőt is. A temető, a kocsma 
után, a legmegbízhatóbb tükre egy falunak.

A temető karéjosan öleli a katedrálist -  pogány 
dolog. Nem temetőkápolnát, de katedrálist ölel. A 
harangláb vonalában kezdődik, és valahol a nagy ap
szis tájáig ível. Egytől egyig befalazott kripták, valóságos



utca vezet mellettük. Kivétel nélkül mindnél friss virág, 
új koszorú.

Számomra különös és megfoghatatlan ez a nagy 
barátkozás a halottakkal. Ilyet eleddig csak egyszer 
tapasztaltam, akkor, amikor egy új rokonom hatéves 
kislánya örömtől sugárzó arccal kézen fogott, hogy 
kivezessen a néhány házból álló, ősi falu temetőjébe. 
„M utat valamit” . M utatott is: ismétlem, örömtől 
sugárzó arccal mindvégig, és megmutatta az újdonsült 
kriptát, melyet a család a nyár folyamán épített magá
nak. Még a malterosvödrök is ott árválkodtak, be
száradt tartalmukkal. A kislány elmagyarázta, hogy 
milyen jó, nem kell törniük a fejüket, elférnek ott mind
nyájan, számoljam csak meg nyugodtan, hány polc 
van lenn... Ehhez még hozzá kell tenni, hogy anyja 
akkortájt szülte meg harmadik testvérét.

Visszaúton két kerek, malomkő alakú követ láttam, 
félig a földbe süllyedve vagy süllyesztve. Talán az utóbbi 
a valószínű. Pont d ’Arc. Vallons. Hát persze -  ütök 
a fejemre-, hogy nem is ju to tt eszembe, hogy az út, 
ami a sziget belsejébe visz, híd. És talán a helység neve 
is a hidat rejti magában, kifacsart dalmátsággal: Pri- 
mosten. Most: híd. Hídmellék, valami ilyesmi lehetne 
magyarul. És talán vallonok építették. Persze az is lehet, 
hogy szarvashiba.

Iszonyú bűntudattal lépek be a szállodába. Nem dol
goztam semmit, ellenben: csavarogtam. Már a vacsorán 
já r az eszem. Ismét egy óra. Ha azután még valami 
érdemes tévéműsor is adódik -  elvesztem.

Kellemes epizódot hoz a vacsora. Jóindulatúan 
ügyetlen pincér, hosszan matat az asztalon, nem győ
zök miatta hátrálni a székemen. A szalvéta is felkerül 
a teríték mellé. Hogy milyen eszközök, segítség igénybe
vételével, arról fogalmam sincs: nem volt módomban



látni. Láthatni. Viszont: az asztalon Őelőkelősége
megítélése szerint az a szalvéta nyilván nem a meg
felelő helyen feküdt, mert két villa igénybevételével, 
valahogy úgy, ahogy a keletiek fogják pálcikáik közé 
a rizscsomókat, szerette volna odébb tenni. Ösztönösen, 
ősi paraszti mozdulattal, de feltétlen reflexszel oda
nyúltam, és a kezem ügyébe helyeztem. Kérdőn, a 
vizsgázó izgatottságával pillantok Őelőkelőségére, talán 
tudat alatt is várva a vihart. De nem tör ki semmiféle 
vihar, nem kapok megsemmisítő pillantást, tudom is 
én, mit. Ehelyett: Őelőkelősége fülig vörösen és cin
kosan rám néz. Csakhogy én ebből, bárhogy igyekez
tem is, nem olvashattam ki semmit. Sem megrovást, 
sem helyeslést. Annyi azonban bizonyos, hogy hullám
zást idéztem elő -  öntudatlanul is -  lelkének óceánjában.

2.

Azt hiszem, feleslegesen mondtam a portásnak három 
napot. Valahogy nem tudok dolgozni.

Nyugtalanít ez az őrült tengerzúgás. Valamikor, 
kontinentális kislány koromban úgy képzeltem, hogy 
az emberi boldogság egyik vektora a tengerzúgás. Most 
idezúg, teljes fenségében, komorságában. M ár tudom: 
akkor kellett volna hallgatnom, és most élnem valame
lyik nagyváros metropolisz! zúgásában -  talán éppen 
egy udvarfolyosós bérház tűzfalakkal koszorúzott zugá
ban, lámpavilágításra szorítva. Ott dühében is dolgozna 
az ember!

Minden csupa verőfény és olyan bonyolut kék, mint 
a rosszul színezett, negyven évvel ezelőtti képeslapokon. 
Bonyolult kék és mélyzöld, egészen a liláig. És szöglet 
és üveg. Üveg és vas és fa. Most ez a divatos.



És nem dolgozom. Nagy kínnal-keservvel megcsinál
tam annak a novellának az elejét -  nem, semmiképpen 
sem expozícióját mely obszcessziósan nehezedik 
rám jó évtizede. Egyszer már megcsináltam, talán 
négy éve is van ennek. Szégyelltem magam előtt! Csapni
valónak tartottam, ezért is hányódhatott el. Félek, 
hogy flekkről flekkre most is ugyanúgy írom meg. 
Hogy megint csapnivaló legyen.

Hiába töröm a fejem, nem tudnám megmondani a 
gondolat eredetét. Lehet, hogy álmodtam, ez esetben 
minden lehetséges. Mert olyan biztonsággal állítom fel 
magamnak a történet vázát, mintha közvetlen élmé
nyen alapunla. Már a főhős neve is.: Marcello Yiviani. 
Honnan veszem, hogy éppen így hívják? Miért nem hív
ják Élet Mártonnak? Mert egy Élet M árton nevű 
szavazópolgár nem engedheti meg magának, hogy olyan 
pályát válasszon, mint Marcello Viviani? Vagy csak 
azért nem engedheti meg ezt magának, mert nincs a 
közelében tűzhányó? Nem szimbolikus, hanem igazi 
tűzhányó, lávával, kráterrel, miegyébbel, ami kell.

Jóságos Isten, a stílusa! Irtózom azoktól az újszülött 
írásművektől, melyek valamely, több évtizede elkop
tatott izmus csillagzata alatt születtek.

Hát mindegy, ezúttal végleg vállalom Marcello Vivia- 
nit. Csak ne kételkednék benne annyira!

Hiába olvasom újra és újra, néha már félhangon is, 
az előadóművészek tónusában -  sajnos, csak a tónus 
van meg, effektus nélkül - ,  egyre inkább megdermeszt. 
Marcello is meg az is, ahogy megcsináltam.

Ha ez így megy még egy napon át, valóban kibérel
hetem a saját szobámat. Teljes megelégedésemre és 
annak megpecsételésére, hogy soha, de soha nem írom 
meg Marcello Vivianit, akivel pedig egy évtizede vagyok 
terhes.



Marcello Viviani hányatott gyerekkora után, pon
tosan tizenöt éves korában elhatározta, hogy 
pályát választ. Eladdig semmilyen mesterség el
sajátítása után nem érzett emészthetetlen vágyat. 
Fenntartásai voltak apja választott mesterségével, 
a cipészmesterséggel szemben is, sőt bátyjai fog
lalkozása, a szabóság sem vonzotta különösképpen.

A pályaválasztás gyötrelmes napjaiban nehéz 
órákat éti át Marcello Viviani.

Apja mesterségét gyűlölte, mert bántották a 
szagok. Valahányszor belépett az aprócska mű
helybe, ahol egymás hegyén-hátán feküdlek a 
megjavított vagy még csak javításra váró láb
belik, néha egy-egy hátizsák vagy aktatáska, 
mindig visszahőkölt. Szégyent érzett emiatt, kor
holta magát. Apjának, aki egész életén át ezt 
a levegőt szívta, soha nem merte bevallani viszoly
gását, nehogy megbántsa különben edzett lelküle- 
tét. Idővel az öngyilkosok elszántságával szívta 
be a savanykás szagot, melyet az agyonizzadt 
és agyontaposott estélyi cipők, öregasszonyok 
papucsai árasztottak.

Valamilyen, egyébként konkrét kifogása volt 
a nagybátyjai mesterségével szemben is: konkrét, 
csak éppen nem tudta megfogalmazni. Mert így 
volt általában minden dolgával: szétfolytak, mi
előtt még meghatározhatta volna őket.

A kik Marcello Vivianit szülein kívül közelebbről 
ismerték, tanítói, a házmester, mind tudtak arról 
a végtelen nagy igyekezetéről, amely arra irányult, 
hogy környezete ne tartsa különcnek. Keveset 
beszélt: ez volt szerinte első feltétele annak, hogy



ne adja ki magát. A kevés beszédre valósággal 
edzette magát. Ez az edzés abból állt, hogy mikor 
áradni kezdett belőle a mondat, és a nyelve a 
szavak palatálisain és dentálisain meg az árnyalt 
magánhangzókon szántott, hirtelen összecsukta 
a száját. A hangok valahol az íny és az ajkak 
közt rekedtek, temetőárkukban. Edzése azután 
olyan sikerrel járt, hogy idővel már nem mondato
kat kellett elfojtania, hanem csak szavakat; később 
már egyedülálló hangok találtak temetőjükre ínye 
és ajka közt. Olyasmik, mint ó, meg rövidebb 
indulatszavak.

De Marcello jellemzésénél valósággal megdermed
tem. Az a borzalmas rész, ahogy ezt a rokonszenves, 
mert valamit akaró és nagyon akaró emberárnyat le
ültettem, illetve ahogy ő letelepszik a hegy mellé, a tűz
hányó lábához, kora ifjúságának egy kora tavaszi 
reggelén, azaz ahogy pályát választva, megadón a saját 
felsőbb osztályába, a munkába lépett, éppenséggel 
ijesztő. Hogy tudok én ezzel megbirkózni?

Mert mit dolgozik Marcello Yiviani, azaz dolgozna 
Élet Márton, ha megengedhetné magának, és ha lenne 
a keze ügyében, egy tűzhányó? Egyszerűen csak jelen 
akar lenni. Marcello Viviani valahogy idejekorán meg- 
neszelte, hogy „jelen lenni” valaminél, ami készül, 
ami folyamatban van, kitörőben, alakulóban-forrás- 
ban, és látni és láthatni is annak eredményét: a leg
nagyobb dolgok közé tartozik. Talán exkluzíve is a leg
nagyobb ajándéka az életnek.

Jó. Marcello jelen akar lenni a tűzhányó kitörésénél. 
Hallani akarja a hegy morgását, gyomrának fortyogá- 
sát, és látni akarja, legelsőnek látni, így talán egyet
lennek is, a kitörést. A tűzijátékot. Az aláhulló csóvá-



kát. Nem részletező naturalizmussal, realizmussal s 
a többivel. Vihet Marcello egy sámlit is magával, le
teheti a tűzhányó lábához, és letelepedhet rá. Élhet 
bármilyen eredetű mannával -  a gyökerek és madár
tojás különben sem hiteles már Marcello a meg
szállottak áhítatával bámulja tűzhányóját, fülével lesi 
a hegy szíve dobogását, és az övé is erősebben vagy 
gyengébben ver, ha a tűzhányóé esetleg napokra kihagy.

Marcellónak természetesen az élete megy erre a já 
tékra; ez a játék a munkája. Rá is kell mennie, mert 
becsülettel végzi. Marcello becsülettel ül a sámliján, 
és becsülettel mered a hegyre jó három évtizeden át, 
pontosan annyi időn át, amennyi ahhoz kell, hogy kor
társai, egyéb pályákon, nyugdíjba mehessenek. Marcello 
nem vár, és ép elmével nem is várhat semmilyen későbbi 
javadalmazást semmiféle szervezettől, hiszen szerződés, 
megállapodás nélkül végzi feladatát. Elaggott apjától 
sem számít semmire, hiszen szó nélkül hagyta ott a 
savanyú szagú cipészműhelyben, s ha apja a Tékozló 
Fiú receptjével megbocsátana is szintén élemedett kis
fiának, fia már nem bírná elviselni, egy pillanat erejéig 
sem, a műhely levegőjét, hiszen annyi időn keresztül 
szervezete teljesen átalakult, a hegyi levegő törvényei 
szerint. Csupa sorompók.

Ezt, ezt kellene megírnom, valahogy így, talán kétszáz 
flekkben elférne. Beleszorítva. Hiszen ma már nem vesz 
senki a kezébe hosszabb terjedelmű írásművet. Meg
nézhetik az új nyugati regényeket: van köztük egy is 
hosszabb száznyolcvan-kétszáz oldalnál? Maximum két
száznegyvennél?

Nem, tudom biztosan, hogy ma sem fogom megírni 
Marcello Vivianit.

Nemsokára ebédelni kell mennem, és utána biztosan 
kisétálok.



Itt ez a Marcello Viviani. Ül a sámliján, arccal a hegyé
nek. Valahogy így. Száz oldalon a gondolatai. Mert 
gondolhatni való, micsoda dolgok jutnak az ember 
eszébe olyankor, mikor hegyet őriz. Mert jelen akar 
lenni a kitörésnél. Lehet, arra számított (de ezt alig 
tételezném föl Marcellóról), hogy nyilatkozik majd. 
Sajtónak, tévének, rádiónak. Az egész világnak. Aki 
kérdezi, annak. Gyerekeknek.

-  Mondja csak, Viviani bácsi...
-  Lei; Signor Viviani...
Az apjának:
-  Hogy öreg fejjel mit meg nem kell érnem, édes 

kicsi fiam!
Az anyjának:
-  Fáztál éjjel, ugye, fiacskám? Miért nem szóltál 

előre, odaadhattam volna a kék hálózsákot, tudod, 
az vatelinos... Milyen koszos vagy, fiam ...

Az öccseinek:
-  Nem féltél ott egyedül? Ha idejében benyögöd, 

szerezhettünk volna egy kutyát...
Marcello, ha tisztán akarja látni önmagát önmaga 

előtt, ezekre egyáltalán nem is gondolhat. Meg sem 
fordulhat mindez a fejében. És ez a tragédiája vagy a 
szerencséje: a tét kisebb volt a kockázatnál.

Aztán ez a nyomorult mégsem láthatta a tűzhányó 
kitörését!

O, ha így írhatnám meg Marcellót, így, ahogyan már 
egy évtizede bennem munkál időnként átvállalt tragi
komédiája! Mert nem én alkottam meg fantáziámmal 
Marcellót; Marcello mindöröktől létezik. Lehet, mások 
is tudnak róla, csak én korlátoltan a magaménak hiszem. 
Szegény, nyomorult Marcello ül a sámliján, gémbere-



dett nyakcsigolyákkal bámulja a tűzhányó kúpját, 
fülel a zajokra; ha turisták vetődnek arra, és megszólít
ják, nem felel, nem a megszállottak ösztönös gőgje 
őrzi már a hangját, hanem mert minden figyelmét tűz
hányójára összpontosítja. És éppen akkor nincs jelen, 
amikor a hegy kitör! Nyilván váratlan a kitörés, biztos 
előjelek nélküli. Félremegy vagy félrenéz -  mindenesetre 
látja a kitörést.

M ár majdnem ötvenéves. Nem tébolyodik meg, 
pedig első egészséges gondolata ezt mondja: ismét 
pályát kell választanom. Mint annak idején. Tűzhányót 
már nem fog őrizni, annyi bizonyos. Nem tébolyod'k 
meg, mikor megpillantja az újságokat:

OTT VOLTAM A . . .  KITÖRÉSÉNÉL! 
vagy:
VÉLETLEN TALÁLKOZÁSOM A HEGGYEL 
vagy:
SZEMTANÚK NYILATKOZNAK 
És rengeteg fénykép, színesek és fekete-fehérek.
Azt kellene megírni, hogyan nem tébolyodik meg 

Marcello Viviani. Nem sajnál már semmit, még üre
sebb, mint akkor, amikor tizenöt éves korában ingyen 
bekéredzkedett a nyilvánosházba. Beengedte a signora, 
mert olyan aranyos volt a pofikája.
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OLYAN,  MI NTHA N Y Á R  
VOLNA

November elején, azt hiszem, éppen halottak napján, 
három kis kukacot találtam a párnámon. Bizonyára 
a párnából bújtak ki; apró, halvány rózsaszínű kukacok 
voltak, összehúzták magukat, csak a fejük mozgott 
nagyon lassan, mintha betegek lettek volna. Óvatosan 
a tenyeremre raktam mind a hármat -  testük hideg 
és nedves volt - ,  aztán Finály párnájára helyeztem 
őket, mert tudtam, hogy Finály, rettenetesen meg fog 
ijedni tőlük, a szívére szorítja majd a kezét, elsápad, 
és levegő után kapkod.

Finály szívbajos volt, és ha megijedt, az arca mindjárt 
olyan sárga lett, mint a halottaké.

Néhányszor már sikerült rettenetesen megijeszte
nem. Egyszer vettem két gyertyát, a temető bejáratá
nál árulták nagyon olcsón, aztán otthon meggyújtot
tam, és az ágy támlájára ragasztottam, és vártam Fi- 
nályt. Amúgy is pocsék színem volt, el tudom képzelni, 
micsoda látvány lehettem a két égő gyertyával az ágy 
támláján, pontosan a fejem felett. Persze hogy Finály 
rettenetesen megijedt tőlem. M ár sötétedett, mikor 
hazajött, és ahogy meglátott, csak állt meredten az 
ajtóban, szívére szorította a kezét, levegő után kapko
dott, és sárga volt az arca, mint a halottaké. Én moz
dulatlanul feküdtem, nehogy észrevegye, hogy figye
lem. Később hangosan szuszogni kezdett, és lassan az 
ágy felé lépkedett. Mikor már egészen mellém ért, 
kinyitottam a szemem és rákiáltottam.

-  Huh!



A gyertyák lángja ugrálni kezdett, Finály pedig 
ismét a szívéhez kapott.

-  Megfulladok -  nyögte. -  Mindjárt megfulladok.
Nagy barna szeme majdnem kiugrott az arcából. 

Nevetve vállon veregettem, és akkor megnyugodott, 
és megint hangosan szuszogott. Attól kezdve, ha várat
lanul rákiáltottam, mindjárt a szívéhez kapott.

Azelőtt sohasem ijesztgettem Finályt, de amióta itt 
laktunk a város szélén, ebben a vacak, hideg szobában, 
igazán szükségem volt egy kis mulatságra. Untam már 
ezt a környéket szörnyen. Egész októberben esett az 
eső, és a ház körül mindenütt ragadós sár volt. Néha 
arra gondoltam, hogy talán azért nem kapunk munkát 
sehol, mert mindig csupa sár a cipőnk. Ha az ember 
beállít valahová sáros cipőben, valahogy mindjárt 
rosszkedvűen keresztülnéznek rajta. De hát nem mehet
tünk el sehová, mert pénzünk nem volt, és itt legalább 
nem kellett fizetnünk a lakásért.

Egy sánta munkavezető adta ki nekünk ezt a szobát, 
Zatkónak hívták, valamikor dolgoztunk a keze alatt: 
utakat javítottunk. Már akkor kezdte építgetni a házát, 
de később kifogyott a pénzből, éppen csak hogy be
tapasztotta, a festésre már nem futotta a pénzéből, 
és a villanyt sem tudta bevezettetni. Nekünk azért adta 
ki ingyen a szobát, hogy vigyázzunk a házra, nehogy 
valaki ellopja az ablakokat meg az ajtókat. Két régi, 
támlás ágyat is adott, hogy legyen hova feküdnünk. 
Semmi mást. Nem is várhattunk tőle többet, hiszen 
tudtuk, hogy teljesen ki van készülve, minden pénzét 
a házra költötte. Sajnáltuk is egy kicsit, meg hálásak is 
voltunk neki, bár nagyon rosszul éreztem magam abban 
a félig kész házban.

Ezért örültem meg a rózsaszínű, hideg kukacoknak 
is. Reméltem, hogy Finály rettenetesen meg fog ijedni



tőlük, és akkor legalább nevethetek rajta. Igazán rám 
fért volna egy kis mulatság. Hideg és nyirkos volt a leve
gő a szobában, hiába takaróztam be, állandóan fáz
tam. Kint sütött a nap, de nem volt kedvem felkelni 
az ágyból, meg aztán kint is hideg és nyirkos volt a 
levegő még derült időben is.

Finály késő délután jött haza. Sovány és szomorú 
volt. Köszönt, és mindjárt vetkőzni kezdett, minél 
gyorsabban az ágyába akart bújni. Az utóbbi időben 
keveset beszélgettünk, de most megkérdeztem:

-  Ettél valamit?
-  Még reggel -  mondta.
-  Nem vagy éhes? -  kérdeztem.
-  Nem -  mondta. -  Dél körül éhes voltam, de most 

már elmúlt.
Aztán ő is megkérdezte:
-  Te ettél?
-  Igen -  mondtam. -  Délben.
Alig vártam, hogy észrevegye a kukacokat. Világos 

volt még, biztosan tudtam, hogy észreveszi őket.
Vacogva az ágyához lépett, hirtelen megállt, és ki

meresztette a szemét.
-  Na, nézd csak -  mondta szomorúan. -  Szerencsétlen 

kis férgek.
Aztán felém fordult.
-  Három rózsaszínű kukac van a párnámon -  mondta. 

Egyáltalán nem ijedt meg tőlük.
-  Egye meg a fene őket -  mondtam dühösen.
-  Biztos a párnából bújtak ki -  mondta. -  Fáztak, 

és kibújtak a párnából.
Óvatosan a tenyerére rakta a kukacokat, és megkér

dezte:
-  Mit csináljak velük?
-  Taposd agyon őket -  mondtam rosszkedvűen.



Finály tanácstalanul állt egy ideig, aztán lefelé for
dította a tenyerét, a kukacok a földre hullottak, és ő 
rájuk taposott.

Nem feküdt le az ágyába. Fogta a pokrócát, bele
csavarta magát, és az ablakhoz ment. Sokáig állt ott, 
mert besötétedett, és még mindig az ablaknál állt. Né
zett ki az ablakon, és néha vakaródzott. Ideges voltam, 
tölcsért formáltam a tenyeremből, és teljes erőmből 
kiáltottam :

-  Huh!
Meg sem fordult, még a vakaródzást sem hagyta 

abba. Kegyetlenül rosszul éreztem magam, nem tudtam, 
hogy mit csináljak.

Később azt mondta:
-  Olyan csillagos az ég, mintha nyár volna.
-  Hülye -  mondtam.
-  Éppen olyan, mintha nyár volna -  mondta.
-  Szívbajos hülye -  mondtam. -  Legjobb lenne, 

ha elköltöznél innen.
-  Szeretném, ha nyár volna.
-  Azt mondtam, hogy költözz el innen! -  ordítottam 

dühösen. -  Menj a fészkes fenébe!
Finály lassan felém fordult. Most háttal állt az ablak

nak, szeme sötéten az arcába süppedt. Azt mondta:
-  Nincs hova mennem.
-  Hülye -  mondtam.
Ő meg csak állt, és nézett rám onnan az ablak mellől. 

Szeme olyan volt, mint két mély, sötét üreg. Később 
azt m ondta:

-  Nekem adhatnád az egyik gyertyát. Olvasnék 
valamit.

-  Nem adom -  mondtam, és meggyújtottam mind 
a két gyertyát a fejem felett.



Finály bebújt az ágyába, kis ideig fészkelődött, aztán 
a fal felé fordult.

Elhatároztam, hogy megvárom, amíg elalszik, akkor 
felkelek, odamegyek hozzá, és nagyot ordítok a fülébe. 
Egész biztosan rettenetesen meg fog ijedni.



CSILLAGOK M I N D E N  
SZ ÍNBENI .

Furcsán festhettünk mi hárman esténként ott a tűz 
körül: Jágics, az öreg Bagi és én. Meg is mondta ezt 
nekünk Pancsó, a híres vonatos vagány, aki kijött 
hozzánk egy napon a barakkhoz.

Akkor még csak mi hárman laktunk a barakkban, 
már több mint egy hete ástuk az alapokat az építke
zéshez. Pocsék munka volt. Az alapásást egyébként 
szerettem, nem olyan nehéz az normális körülmények 
között. Ha az ember rendes, egészséges földet talál, 
akkor a kifeszített zsinegek között legfeljebb egy méter 
mélyre kell leásni, vagy csak hatvan centire, és a ki
dobált szép, egészséges föld érdekes barna-sárga buc
kákba áll össze, és közülük kilátszik az ember válla 
meg a feje. De ott, annál a barakknál, ahol csak né
hány magas akácfa nőtt, és a házak messze voltak, 
kegyetlenül nehéz volt alapot ásni. Megmondta ezt az 
öreg Bagi mindjárt, amikor kifeszítette a zsineget, és 
meglátott egy hosszú, alig észrevehető horpadást, ahová 
majd éppen a külső fal épül.

-  Az ott töltés -  mondta az öreg Bagi. -  Ott valami
kor nagy gödör lehetett, és később betemették. Ki tudja, 
mekkora gödör lehetett.

Több mint két méter mélyre kellett leásni, mire egész
séges földet találtunk, és addig rengeteg vacak, por- 
hanyós földet hajigáltunk ki, és már egyáltalán nem 
látszottunk ki a hosszú, keskeny árokból. Alig tudtuk 
felemelni a kezünket, különösen Jágics, aki erős, széles, 
vállú ember volt, és minduntalan beleverte a könyökét



az árok falába. Az öreg Bagi bírta a legjobban, kis, 
vékony emberke, könnyebben mozgott, mint mi, és 
hajigálta a földet, mint a gép, pedig karizmain már 
megráncosodott a bőr. Érdekes ember volt az öreg Bagi, 
szeme véresen kidülledt, és az ujjait nem tudta kiegyene
síteni. Azt mesélte, hogy másfél évig követ hordott 
egy magas dombra, és akkor görbültek meg az ujjai. 
De ez még semmi, mondta, volt ott egy lengyel, aki 
négy évig hordta a követ, annak úgy meggörbültek 
az ujjai, hogy éppen csak a targonca nyele fért a kezébe. 
Mint két kampó, olyan volt a két keze, csoda, hogy 
kibírta a négy évet, mert ott az éghajlat olyan gyalázatos, 
ha fújt a szél, az ember nem mehetett ki egyedül vizelni, 
hárman-négyen kellett hogy összefogóddzanak, és csak 
úgy mertek kimenni. Lehet, hogy túlzott egy kicsit 
az öreg Bagi, mindenesetre az alapásás nem esett nehe
zére. Pedig napokig kínlódtunk azokban a hosszú, kes
keny árkokban.

Aztán egyszerre a fejünk felett megjelent Pancsónak, 
a híres vonatos vagánynak a szőrös pofája. Onnan 
lentről, abból a meleg árokból csak a hosszú, fekete 
szakállát láttuk.

-  Jó munkát, remélem, nem zavarok -  ilyen hülyén 
beszélt.

-  Nem zavar -  mondta neki az öreg Bagi. -  Fog
laljon helyet, vagy ha akar, jöjjön le ide hozzánk.

-  Köszönöm, inkább fent maradok -  mondta.
Leült, és a lábait belelógatta a keskeny árokba. Vas

tag talpú bakancs volt a lábán.
-  Kicsoda maga? -  kérdezte tőle Jágics.
-  Én vagyok az a bizonyos Pancsó, a híres vonatos 

vagány. Mindig vonaton utazom, mert az a legmeg
bízhatóbb jármű.

-  Hová utazik? -  kérdezte Jágics.



-  Mindegy -  mondta nekem teljesen mindegy, 
hogy hova utazom. Felülök egy vonatra, és hegedülök 
az utasoknak. Ha a kalauz lekerget valamelyik állo
máson, felszállók a következő vonatra. Bejártam én 
már az egész országot.

-  Érdekes -  mondta az öreg Bagi -, igazán érdekes.
-  Reggel ismét elutazom valahová. De láttam itt 

ezt a barakkot, és gondoltam, itt fogok aludni az éjjel, 
ha megengedik.

Nem szóltunk semmit, mit is mondhattunk volna. 
Hiszen egyáltalán nem ismertük ezt a szakállas csavargót, 
de azért mind a hárman örültünk, hogy ott van. Érdeke
sen beszélt, és mindjárt jobb kedvünk lett.

-  Akarják, hogy hegedüljek maguknak? -  kérdezte 
később.

-  Persze hogy akarjuk -  mondta Jágics.
-  Okvetlenül hegedüljön.
Két fényes kukoricaszárat szedett elő. Később lát

tam, hogy mind a kettőnek felmetszette a héját, és pál
cikákat dugott alájuk. Ezeket dörzsölgette egymáshoz. 
Szörnyen nevetséges volt, nyikorogtak a kukorica
szárak, és ő még énekelt is hozzá átszellemült, komoly 
arccal. Zöld mezőkről és magas hegyekről énekelt.

Aznap este ismét tüzet gyújtottunk a barakk előtt, 
Pancsó a híres vonatos vagány velünk vacsorázott, és örül
tünk, hogy egy éjszaka ő i a barakkunkban fog aludni. 
Vacsora után az öreg Bagi egy négyszögletes farámát 
helyezett a térdére, a farámába erős cérnaszálakat 
feszített ki, és a cérnaszálak között vastag, színes gyapjú
fonalakkal mindenféle színű csillagokat horgolt ott 
a tűz fényénél. Minden este ezt csinálta, és volt már 
kék, piros, zöld, sárga csillagja.

Jágics és én kártyáztunk. Jágics szemtelenül csalt, 
ismerte a lapokat, úgy játszott velem, ahogy akart.



Én is megpróbáltam csalni; amikor osztottam, hátra
hajlítottam az ászok sarkait, de ő már a következő 
osztásnál kiegyenesítette őket, és a hetesek sarkait 
hajlította meg. És röhögött, amikor minduntalan össze
zavarodtam és veszítettem. De ez nem volt fontos, 
mert nem pénzért játszottunk. Másokkal szoktunk 
pénzért játszani. Olyankor Jágics mindig úgy intézte, 
hogy én nyerjek, aztán elosztottuk a pénzt. Némelyik 
munkásnak az egész havi keresetét elnyertük. Mivel 
Jágics ismerte a lapokat, folyton rám játszott, miköz
ben a többiekkel együtt káromkodott, és szidta a szeren
csémet. Nem is sejtette senki, hogy csalunk.

-  Furcsán festenek maguk ott a tűz körül -  mondta 
egyszerre csak Pancsó, a híres vonatos vagány, aki 
a barakk ajtajánál ült, és a fogait piszkálta. -  Egész 
nap csak ásnak, most meg görnyedezve ülnek a tűz kö
rül, mintha imádkoznának. Vagy mintha siratnának 
valamit.

A piszkos alak! Vacsorát adtunk neki, megengedtük, 
hogy a barakkban háljon, és erre még piszkoskodik 
velünk. Az öreg Bagi felemelte a fejét, és azt mondta:

-  Fogja be a száját.
-  Én holnap ismeretlen házak és ismeretlen emberek 

közé utazom, közben majd hegedülök. El tudják kép
zelni, milyen szép az, ha az ember teljesen ismeretlen 
helyekre utazik?

-  Fogja be a pofáját -  mondta neki Jágics is.
-  Az ember tulajdonképpen csak ott érzi magát jól, 

ahol minden és mindenki ismeretlen. Magukat már 
egészen megismertem.

-  Miért nem megy el innen? -  mordult rá ismét az 
öreg Bagi.

-  Kérem, nem kell idegeskedni.
-  Rögtön kotródjék innen a vacak kukoricaszáraival



együtt -  mondta Jágics, és felállt. Hátat fordított a tűz
nek, most látszott igazán, hogy milyen széles vállú, 
erős ember.

-  Kérem, ha úgy kívánják -  mondta sértődötten 
Pancsó, a híres vonatos vagány, és ő is felállt.

Még ő sértődött meg. Aztán elindult a fák között 
a sötétben. Lassan ment, néha visszanézett, és a fejét 
csóválta.

Tényleg furcsán festhettünk mi hárman ott, a tűz 
körül. Jágics meg én, amint kártyáztunk, és az öreg 
Bagi, aki mindenféle színű csillagokat horgolt esténként.



CSILLAGOK M I N D E N  
SZÍNBEN II.

Volt egy időszak, amikor senki sem akart velünk dol
gozni. Régi, elhagyott tanyaépületeket bontottunk, 
messze mindentől, falutól, várostól, még a rendes utak- 
tól is, napokig alig láttunk embert, legfeljebb a föl
dekre kijáró parasztokat, akik csak messziről és ked
vetlenül köszöntek nekünk, talán sajnálták, hogy le
bontjuk az elhagyott tanyákat, pedig már ők sem akar
tak ott lakni, sőt még a tanyák lebontására sem tud
tunk embert találni. Hárman voltunk, az öreg Bagi, 
Jágics és én, sokszor dolgoztunk így különválva a többiek
től, nagyon jól megértettük egymást, de most legalább 
még egy emberre lett volna szükségünk, akkor sokkal 
gyorsabban haladtunk volna, főleg a tetők leszedésekor 
hiányzott a negyedik ember, mivel a cserepeket kézről 
kézre kellett adogatni, hogy minél több épségben marad
jon, meg aztán a léceket, a horogfákat és a gerendákat 
is óvatosan kellett leszednünk, hogy az építésnél fel
használhassák őket. Rengeteget vacakoltunk a tetők
kel, rengeteg időt veszítettünk, igaz, a falak ledön
tése már gyorsabban ment -  vert falú, régi épületek 
voltak ezek; csákánnyal és ásóval megbontottuk a falat, 
azután Jágics és én egy-egy hosszú karóval meglöktük, 
miközben az öreg Bagi egy csavaros hévérrel segített, 
és már dőlt is a fal, rétegekre hasadt a földön, és száraz 
porfelhő nőtt föléje -  valemennyit visszanyertünk az 
elvacakolt időből, elég szépen is kerestünk, de ha még 
egy emberünk van, sokkal több pénzt kereshettünk 
volna. Csak hát senki sem akart velünk dolgozni, nehéz



és piszkos munka volt ez, izzadtunk naphosszat, meg
feketedett rajtunk a por, meg aztán ezek a régi, lebon
tásra váró tanyák messze estek mindentől.

Hetente kétszer teherautó jö tt munkásokkal, akik 
az autóra rakták a használható cserepeket, léceket 
és gerendákat, a sofőr pedig -  egy Gazdik nevű ember 
-  nagy, ormótlan dobozban három-négy napra való 
élelmiszert adott át az öreg Baginak, megkérdezte, 
hogy szükségünk van-e még valamire, természetesen 
folyton egy negyedik emberért üzengettünk be az építő- 
telepre, de ez a Gazdik nevű sofőr csak a fejét rázta.

-  Senki sem szereti az ilyen csúnya munkát.
-  Rengeteg pénzt lehet itt keresni -  bizonygatta az 

öreg Bagi. -  Sokkal többet, mint az építőtelepen.
-  Mit ér az? -  legyintett a sofőr. -  Úgyis elnyeritek 

mindenkinek a pénzét, azután elűzitek innen.
-  Rendes embert küldjétek -  mondta az öreg Bagi.
-- Kettőt már elűztetek.
-  Használhatatlanok voltak.
A sofőr a vállát vönogatta, ténfergett körülöttünk, 

amíg a munkások mindent felraktak a teherautóra, 
aztán a kukoricatáblák mellett eldöcögött az aszfaltút 
féle, mi pedig még utánakiabáltunk, hogy hozzon egy 
használható negyedik embert.

Mert igaz, hogy küldtek nekünk kétszer is segítséget, 
de az is igaz, hogy azok tényleg használhatatlanok 
voltak. A Gazdik először egy olyan embert hozott, 
akinek tériszonya volt, már a létra második fokán 
szédülni kezdett, tehát éppen a tető leszedésénél nem 
tudtuk volna használni, persze hogy azon nyomban 
visszaküldtük. Legközelebb egy kopaszra nyírt, nagy 
darab parasztot hozott, akinek nem volt tériszonya, 
keményen végigdolgozta velünk a napot, de este, ami
kor tüzet gyújtottunk, leült Jágiccsal és velem kár



tyázni, másfél óra alatt legalább félhavi fizetését el
nyertük. Jágics minden osztásnál csalt, de ezt csak 
én tudtam, a szegény kopasz fejű tahó semmit sem 
vett észre, dühösen veszített, végül már majdnem sírva 
fakadt. Másnap kis híján megölt bennünket. Nem hi
szem, hogy a kártyaveszteség miatt, inkább azért, mert 
ostoba volt. Jágiccsal a falat bontottuk, ő meg a másik 
oldalon elkezdte forgatni a falnak támasztott hévért. 
Szerencsére az öreg Bagi meglátta, elordította magát, 
s mi ketten Jágiccsal az utolsó pillanatban félreugrot- 
tunk. Halálsápadtan bámultuk a ledöntött falat, és 
az öreg Bagi akkor felkapott egy lécet, és fejbe csapta vele 
azt a nagy darab parasztot. A léc kettétört, a kopasz 
fején felrepedt a bőr, komolyabb baj nem történt, az 
ostoba tahó rémülten eliszkolt onnan, azóta nem láttuk.

Ezután már csak élelmet kaptunk az építőtelepről, 
hiába kértünk segítséget, a Gazdik nevű sofőr a vállát 
vonogatta, és bizonyára ugyanígy vonogatta a vállát 
mindenki az építőtelepen is. Lassan belenyugodtunk, 
hogy egész nyáron hárman maradunk, káromkodva
mászkáltunk a tetőkön, vigyázva szedtük le a cserepe
ket, a léceket meg a horogfákat, döngettük a falakat, 
és esténként, vacsora után, a tűz mellett kettesben
kártyáztunk Jágiccsal, csak éppen hogy csináljunk
valamit, nem pénzért játszottunk, Jágics azonban még 
így is csalt, ő már nem is tudott volna tiszteségesen 
játszani, az öreg Bagi meg szokás szerint összegör
nyedve mindenféle színű csillagokat horgolt; minden 
este elővett egy négyszögletes farámát, amelyen cérna- 
szálak voltak kifeszítve, a cérnaszálak közé gyors ölté
sekkel színes gyapjúfonalakból csillagokat varázsolt, 
s dülledt szeme a tűz fényénél olyan piros volt, mint 
az angóranyúlé: számításom szerint az öreg Bagi leg
alább ezer csillagot készített mindenféle színben.



Aztán egy reggel váratlanul ismét segítséget kap
tunk. A Zákó-tanyát bontottuk akkor, a lakóépület
tel már végeztünk, az egykori nagy ököristállóról szed
tük le a cserepeket, amikor befutott a teherautó, Gazdik 
odajött hozzánk a dobozzal, de most ott jö tt mellette 
egy nagyon sovány, fekete ember is, aki szörnyen ide
ges lehetett, mert folyton a nadrágjába törölte a tenye
rét.

Az öreg Bagi lemászott a létrán, váltott néhány szót 
az új emberrel, és mindjárt fel is küldte a tetőre. Az 
feljött, éppen csak köszönt, és mindjárt dolgozni kezdett, 
kapkodva, ügyetlenül rángatta a cserepeket: látszott 
hogy sohasem csinált ilyesmit. Még így is örültünk 
neki, szemmel láthatóan nem volt tériszonya, és akart 
dolgozni. Jágics megmagyarázta neki, hogyan helyez
kedjen el legbiztonságosabban a tetőn, és hogy mi lesz 
a dolga. Később visszajött az öreg Bagi is, végre négyen 
voltunk, az új ember gyorsan tanult, mire a teherautó 
visszaindult, az ideges, fekete ember úgy mozgott a te
tőn, mintha hónapok óta velünk dolgozott volna, gyor
san járt a keze, egész délelőtt nem szólt egy szót sem, 
ha mondtunk neki valamit, csak bólintott, adogatta 
a cserepeket, és még jobban izzadt, mint mi. Remekül 
ment a munka, sokkal gyorsabban, mint amikor hár
man kínlódtunk, örültünk, hogy használható embert 
kaptunk, és hogy ezután igazán szép pénzeket keresünk.

A jó hangulat azonban csak ebédig tartott. Az új 
ember alig evett néhány falatot, nadrágjába törölte a 
kezét, aztán mintha roppant sürgős tennivalója lenne, 
odasietett a ledöntött lakóépület romjaihoz, ahol két 
vastag eperfa állt, zsebéből vastag zsineget vett elő, és 
vagy másfél méteres magasságban kifeszítette a két 
fa közé. Hátrált tíz-tizenkét lépést, akkor nekifutott, 
és átugrotta a zsineget.



Elképedve néztünk egymásra, és Jágics azt mondta:
-  Az isten verje meg! Egy őrültet küldtek a nyakunkra.
Hangosan mondta, az új ember is meghallhatta, de

ügyet sem vetett ránk, tovább ugrált, szépen, ollózva, 
ahogyan egy időben a versenyzők is ugrottak. Időn
ként néhány centiméterrel feljebb kötötte a zsineget, 
és egyre magasabbakat ugrott, és rettenetesen izzadt, 
ez az állandó ugrálás fárasztóbb volt, mint a tetőbontás.

-  Tiszta őrült -  mondtam.
-  Ennél még az a hülye paraszt is jobb volt -  mondta 

Jágics. -  Miért ugrál ez egyáltalán?
-  El kellene zavarni innen -  javasoltam. -  Zavarjuk 

el, még mielőtt valami nagyobb őrültséget csinál.
Várakozva néztünk az öreg Bagira, de ő hanyatt 

feküdt a fűben, és behunyta a szemét. Az öreg Bagi 
ebéd után mindig aludt egy óra hosszat. Mindig pon
tosan egy óra hosszat, akkor ébresztés nélkül felkelt, 
és kezdhettük a délutáni munkát.

-  Talán várjunk még mondta Jágics kissé meg
nyugodva. -  Holnap is elzavarhatjuk. Hátha estére 
beránthatjuk egy kártyapartiba.

Az új ember meg rendületlenül ugrálta azt az átko
zott zsineget, és csak akkor hagyta abba, amikor ismét 
a tetőre kellett mennünk. Szorgalmasan dolgozott 
délután is, de én már nem tudtam örülni neki, jobb 
szeretem volna, ha megint hármasban ’maradunk, 
nagyon nem tetszett nekem, hogy olyan eszelősen ugrált 
az ebédszünetben. De hát az öreg Bagi nem akart intéz
kedni, Jágics meg egy közveszélyes őrülttel is szívesen 
összeállt kártyázni.

Sötétedésig dolgoztunk, akkor vizet hoztunk az 
omladozó gémeskútból, megmosakodtunk, a korhadt 
meg törött lécrudakból tüzet gyújtottunk, és szalonnát 
sütöttünk vacsorára. Vacsora után az öreg Bagi elő



vette a farámát, és nekifogott színes csillagokat hor
golni, Jágics pedig megkérdezte az új embertől:

-  Nincs kedve kártyázni velünk?
-  Örömmel -  mondta, és tényleg örülni látszott. 

Persze most nem ugrálhatott, a sötétben nem látta 
volna a kifeszített zsineget.

-  Mi kis tétekben szoktunk játszani. -  mondta Jágics 
Mindenkit ezzel szokott beugratni. -  Éppen csak hogy 
múljon az idő.

-  Nekem mindegy -  mondta az új ember.
Jágics osztott, ügyesen paklizott, az első kört velem 

nyerette meg; a végén úgyis mindig elosztottuk a pénzt. 
De felesleges volt ügyeskednie. Az új ember istentelenül 
rosszul játszott. Gépiesen dobálta a lapokat, mintha 
nem is pénzért kártyáztunk volna, állandóan veszített, 
de a szeme sem rebbent, pedig minden kör után emeltük 
a téteket. Az ingét is elnyertük volna, de egyszer csak 
kiestek a lapok a kezéből, és akkor láttuk, hogy elaludt.

-  Még egy napig itt tartjuk -  mondta vigyorogva 
Jágics. -  Holnap este mindenéből kiforgatjuk. Az ilyen 
megérdemli.

Pokrócainkba csavaroztunk, kellemes nyári éjszaka 
volt, de én akkor éjjel nagyon rosszul aludtam. Nyug
talanított ez a furcsa ember, inkáb visszaadtam volna 
a pénzét, csak menjen a közelemből minél előbb. Soha
sem láttam még senkit, aki ilyen eszelősen ugrált volna.

És másnap délben újra kezdte. Mi még ebédeltünk, 
és ő már a kifeszített zsineget ugrálta. Legalább száz- 
nyolcvan centi magasat ugrott, és közben szörnyen 
izzadt, és remegtek a lábai. Rossz volt nézni.

-  El kell innen zavarni -  mondtam. -  Még ma el 
kell zavarni.

-  Majd holnap -  mondta Jágics. -  Estére még kár
tyázni fogunk.



Az öreg Bagi hanyatt feküdt a fűben, lehunyta a 
szemét, és azt mondta:

-  Ő maga kérte, hogy ide küldjék. Azt hiszem, meg
halt valakije... vagy nem is tudom. A Gazdik beszélt 
róla, de én nem figyeltem oda.

Elhallgattunk, néztük az ideges, fekete embert, aki 
verítékezve ugrált a két vastag eperfa között, és később 
Jágics megkérdezte az öreg Bagitól:

-  Hogy hívják?
-  Nem tudom -  dünnyögte az öreg Bagi. Félig már 

aludt.
Jágics akkor nehézkesen feltápászkodott a fűről, 

kezét a nadrágjába törölte, és odament az eperfához. 
Hosszan nézegette a kifeszített zsineget, aztán hirtelen 
nekifutott és ugrott. De túl magas volt a zsineg, Jágics 
lába beleakadt, és a nagy darab ember csúnyán elterült 
a földön. Hangosan felnevettem. Jágics mérgesen dör
zsölte a térdét, és intett, hogy menjek én is oda.

A fekete ember lejjebb engedte a zsineget. így már 
át tudtuk ugrani Jágics is meg én is. Vagy tízszer át
ugrottak, akkor valamivel feljebb emeltük. Ugrál
tunk mind a hárman, nagyon nehéz volt, szörnyen 
izzadtunk, de egész szépen belejöttünk. Persze olyan 
magasra azért sohasem tudtunk ugrani, mint az az 
ideges, fekete ember. Az illetőt egyébként Tóth Jánosnak 
hívták.



A POSTÁS,  
AKI EGY UJJAL TUDOTT  

F Ü T Y Ü L N I

Az a hülye postás már megint állva alszik a kerítés 
mellett -  mondta egy napon gonoszul vigyorogva 
a kis Burai J. -  Most alágyújthatnánk egy csomó szal
mával.

Én éppen a hernyókat szedegettem le a ház faláról 
-  rengeteg hernyó volt abban az évben, nemcsak az 
eperfákat, a gyümölcsfákat is letarolták, és az ősz be
álltával csoportosan másztak a házak falán, hogy télire 
elrejtőzzenek és begubózzanak valahol a padlásokon -, 
de most mindjárt otthagytam őket, és azt m ondtam :

-  Gyerünk, szerezzünk szalmát és gyufát.
Régóta vártam már erre, hónapokig terveztük Burai 

J.-vel, hogy egyszer alágyújtunk a postásnak. Nem 
szerettük a postást, az utcában tulajdonképpen senki 
sem szerette. Amikor még dolgozott, nem volt vele 
semmi baj, olyan volt, mint minden más ember, alig 
vettük észre: reggel elment széthordani a leveleket, 
délután hazajött, és a kertben dolgozott, vagy bent a 
házában, néha leállt beszélgetni az utcabeliekkel, szóval 
pontosan úgy viselkedett, mint akárki más. Azután 
változott meg, hogy nyugdíjazták. Inni kezdett, talán 
mert unatkozott, reggelenként eljárt a kocsmába, dél 
körül jö tt haza tökrészegen, az arca kivörösödött, 
rosszkedvűen dünnyögött, bement az udvarába, rá
könyökölt az alacsony deszkakerítésre, fejét kilógatta 
az utcára, egy ideig dühösen meredt maga elé, aztán 
úgy állva elaludt. A délutánokat rendszeresen átaludta 
a kerítésre támaszkodva. Esténként néha-néha elment



a sarokra beszélgetni az emberekkel, de ott is csak
hamar elaludt, a hátát valamelyik eperfának vetette, 
és állva aludt, az emberek meg ilyenkor kellemetlenül 
érezték magukat. Azt mondták, hogy a postásnak 
a sok italtól tönkrement a mája, a gyomra és a szíve, 
bár lehet, hogy már régebben is beteg volt, minden
esetre éjszaka nem mert ágyba feküdni, a rossz szíve 
miatt megfulladhatott volna, az asztal mellett ülve, 
az asztalra borulva bóbiskolta át az éjszakákat. Állí
tólag ezért volt mindig annyira álmos, hogy állva 
is tudott aludni napközben. Nagyon csúnya volt, ha 
így elaludt, különösen délutánonként, amikor a fejét 
részegen kilógatta az utcára, és hangosan szuszogva 
fulladozva kapkodott levegő után. Tényleg csúnya volt, 
és mi ezért határoztuk el Burai J.-vel, hogy egyszer 
alágyújtunk, hátha akkor nem fog többet utcára lógó 
fejjel aludni.

Burai J. szerzett szalmát és gyufát, izgatottan dör
zsölte össze a kezét, és azt mondta:

-  Jót fogunk röhögni. A postás úgy fog táncolni, 
mintha megveszett volna.

-  Ha elkap bennünket, összetöri a csontjainkat 
-  mondtam.

-  Nem kap el bennünket -  nyugtatott meg Burai 
J. - ,  olyan részeg, hogy alig tud lépni.

Vigyorogva mentünk a postás háza elé, ott szétnéz
tünk, az utcán rajtunk kívül nem volt senki, a postás 
lógó fejjel, nyugodtan aludt, régi, piszkos levélhordó
sapkája egészen a szemére csúszott. Óvatosan mentünk 
oda hozzá, leguggoltunk, és a deszkakerítés résein 
bedugtuk a szalmát a lábához. Vörös arca a fejünk 
felett lógott, a postás néha horkantott, de nem ébredt 
fel. A kis Burai J. ekkor meggyújtotta a szalmát.

Hátraugrottunk, de nem futottunk el, vártuk, hogy



mit fog csinálni a postás. Nehezen ébredt, a szalma 
már magas lánggal égett a lába körül, amikor végre 
felemelte a fejét, hátralépett, és értetlenül bámult a 
tűzre. Nem táncolt, mint aki megveszett, pedig mi azt 
vártuk. Csak állt ott bambán, a tűz már majdnem 
belekapott a rozoga deszkakerítésbe is, segélykérőén 
nézett körül, és most észrevett bennünket. Egyből rá
jött, hogy mi gyújtottuk a tüzet, ezt mindjárt láttam, 
amikor dühösen összeszűkült a szeme. El akartam futni, 
de a kis Burai J. megragadta a karomat, bizonyára 
arra várt, hogy a postás mondjon valamit, amin rö
högni lehet. A postás ekkor eltaposta a tüzet, ismét 
ránk nézett, és mint egy szégyenlős, piros arcú gyerek, 
kicsit zavartan azt m ondta:

-  Tudok egy ujjal fütyülni.
Csodálkozva néztünk egymásra Burai J.-vel, ezen 

még röhögni sem lehetett.
-  Mi meg két ujjal tudunk fütyülni -  mondta Burai 

J., és megpróbált vigyorogni.
-  Két ujjal mindenki tud -  mondta a postás. -  De 

én egy ujjal tudok fütyülni.
-  Nem hiszem -  mondta Burai J.
A postás ekkor szájába dugta a mutatóujját, és éleset 

füttyentett.
Leforrázva oldalogtunk el onnan, visszamentünk 

a házunk elé, és megpróbáltunk mi is egy ujjal fütyülni. 
Nem sikerült, és én már fél óra múlva tudtam, hogy 
nekem soha nem is fog sikerülni. így hát megint el
kezdtem szedni a ház faláról a hernyókat, földre dob
tam és agyontapostam őket, Burai J. azonban továbbra 
is a mutatóujját rágta.

-  Félreismertük eddig ezt a postást -  mondta ké
sőbb. -  Szerintem ő volt a legjobb postás a világon.

-  Akkor nem nyugdíjazták volna -  mondtam.



-  Láttál te már valakit, aki egy ujjal tud fütyülni? -  
kérdezte ellenségesen Burai J..

- Nem láttam.
-  Hát akkor ne beszélj -  mondta. -  Szerintem ő 

az egyetlen ember a világon, aki egy ujjal tud fütyülni. 
De én is meg fogok tanulni, ha beledöglök is. És ezen
túl rendesen fogunk vele viselkedni.

Tényleg rendesen viselkedtünk a továbbiakban. Min
dennap legalább egyszer elmentünk a postáshoz, és 
Burai J. megkérte, hogy fütyüljön. A postás mosoly
gott, és készségesen fütyült, Burai J. pedig utánozni 
próbálta, de még mindig nem sikerült neki egy ujjal 
fütyülni.

-  Megtanulom, ha beledöglök is -  mondogatta 
dühösen.

Aztán egy éjszaka megfagyott a föld, és leesett az 
első hó. A kis Burai J. reggel kétségbeesetten rohant 
hozzám.

-  Tennünk kell valamit -  mondta. -  A postás meg 
fog fagyni. Ismét leissza majd magát, elalszik a kerítés 
mellett, és meg fog fagyni.

-  Mit tegyünk? -  kérdeztem. -  Én ilyen hidegben 
nem szaladgálok oda folyton, hogy felébresszem.

-  Tennünk kell valamit -  hajtogatta kétségbeesetten 
Burai J. -  Nem szabad hagyni, hogy elaludjon.

-  Az emberek között a sarkon is mindig alszik -  
mondtam.

Burai J. ekkor hazafutott, hozott egy darab szalonnát 
és zsineget. Elmentünk a postás házához, és Burai J. 
az egyik eperfára felkötözte a szalonnát. Fél óra múlva 
apró, színes madarak gyülekeztek az eperfa körül; 
csízek, cinkék, és a megfagyott szalonnadarabot csip
kedték. Később egy vörösbegy is odaszállt.

A postás dél körül jött haza tökrészegen. Ezúttal is



megállt a kerítés mellett, de nem aludt el, kimeresztett 
szemmel bámulta a madarakat. Egész délután nézte 
őket, néha szájába dugta a mutatóujját, és halkan 
füttyentett a madaraknak. Azok néhányszor riadtan 
szétrebbentek, de csakhamar megszokták a füttyö- 
gést, és nyugodtan csipkedték a szalonnadarabot. A 
postás attól kezdve nem aludt délutánonként, fütyöré- 
szett a madaraknak, szinte beszélgetett velük. A kis 
Burai J. meg továbbra is eljárt oda mindennap, mert 
ő komolyan elhatározta, hogy megtanul egy ujjal fü
tyülni, ha beledöglik is.



PA TK Á N Y O K  A N A P O N

Nyáron szerettünk a híd alatt ülni a gerendákon, mert 
itt hűvös volt, és vízbe ért a lábunk, ha kinyújtottuk, 
meg aztán innen szépen beláthattunk Povazsánszkinak, 
a halásznak az udvarára, ahol egy kifeszített zsinegen 
rengeteg pézsmapatkánybőr száradt.

Gyönge kis fahíd volt itt, mindössze négy tartóoszlop
pal, emlékszem, ezeket az oszlopokat egy súlyos, kocka 
alakú nehezékkel verték le a folyó medrébe, a nehezék 
kötélen lógott, egy csigán vetették át a kötelet, a végét 
három-négy ember is fogta, ha meghúzták, a nehezék 
felemelkedett, aztán elengedték, és nagyot csattant 
az oszlop tetején. Amikor meghúzták a kötelet, mindig 
nagyot kiáltottak, és akkor is kiáltottak, amikor le
zuhant a nehezék. Két napig kalapáltak így. Utána 
már gyorsan megcsinálták a hidat.

Az oszlopokat szálkás gerendákkal fogták össze, 
a kis Burai J. meg én sokat üldögéltünk a gerendákon, 
mert itt meggyorsult a víz folyása, s ezért átlátszó és 
tiszta volt a víz, szépen látszottak a hosszú, vékony 
szárú, halványzöld vízinövények, amelyek engedelme
sen meghajoltak arra, amerre a víz folyt. A végük ki- 
rojtolódzott és remegett. Burai J. többször is megpró
bálta visszafelé hajlítani őket, néhánynak a végét az 
oszlopokhoz kötötte -  nagyon hosszúak és hajléko
nyak voltak ezek a vízinövények - ,  de másnapra a víz 
leoldotta őket az oszlopokról, és megint csak egy irány
ban hajlongott mindegyik. Burai J. ilyenkor mindig 
elszomorodott.



Legjobban mégis a pézsmapatkánybőrök érdekeltek 
bennünket, amelyek ott száradtak Povazsánszkinak, 
a halásznak az udvarában. Egy kifeszített zsinegen lóg
tak, mint valami ócska, rossz cipők.

-  Sohasem láttam még pézsmapatkányt -  mondta 
többször is bánatosan Burai J.

-  A pézsmapatkányok a nádasokban élnek -  mond
tam neki ilyenkor, mert láttam, hogy Povazsánszki 
minden délután a nádasok felé evezett. Beült a csónak
jába, elúszott a híd alatt, a csónakban láttuk a patkány
fogókat. Úgy két óra múlva jö tt vissza, de sohasem 
szólt hozzánk semmit.

-  Legalább a bőrüket szeretném látni közelről -  
mondta többször is bánatosan Burai J. -  Olyan szépen 
csillog a bőrük, ha rájuk süt a nap, egész biztosan na
gyon szépek közelről.

Féltünk azonban Povazsánszkitól, egyedül élt a híd 
mellett, apró, mozgékony szeme volt, a ruhája döglött 
halaktól bűzlött, és nem szólt hozzánk semmit. Burai 
J.-nek az apja mesélte egyszer, hogy Povazsánszki csak 
halat eszik, még télen is, csukákat szárít a padláson, 
és télen azokat főzi magának. A pézsmapatkányok bőrét 
pedig eladja valami utazónak, aki évenként kétszer-há- 
romszor is meglátogatja. Mi azonban hiába figyeltük, 
egész nyáron nem jött hozzá senki.

Végül is Burai J. már nem bírta tovább, és egy délután 
megszólította Povazsánszkit, amikor az visszafelé jö tt a 
nádasoktól.

-  Mi még sohasem láttunk pézsmapatkányokat -  
mondta neki. A gerendán ült, lábát kinyújtotta, s türel
metlenül kavarta a vizet. Burai J. véznább és alacso
nyabb volt, mint én, de azért nagyon bátor volt.

Povazsánszki az egyik oszlopba fogódzott, megállí
totta a csónakot, nézte egy ideig Burai J.-t, és azt mondta:



-  Gyertek be a csónakba.
A csónakba ugrottunk, ő pedig csendesen evezni 

kezdett. Széles, teknőszerű halászcsónakja volt, kívül- 
belül vastagon bekente kátránnyal. Most, hogy vissza
felé jött, már nem voltak a csónakban a patkányfogók.

Az udvar végén kötöttünk ki, Povazsánszki egy karó
hoz láncolta a csónakot, aztán elvezetett bennünket 
oda, ahol a pézsmapatkánybőrök száradtak. Szépek 
voltak. Povazsánszki ügyesen nyúzta le őket, olyan 
alakúak voltak, mint egy alulról kihasadt üres papír
zacskó.

-  A farkát levágom -  magyarázta - , oldalról lapí
tott, hosszú, erős farka van a pézsmapatkánynak, nem 
használható semmire sem, ezért le kell vágni. Aztán 
a fején keresztül lehúzom a bőrét. így kell ezt csinálni, 
mert a bundája nem egyforma a hátán és a hasán. A 
szűcsök aztán kettévágják, és a két részt különfélekép
pen használják fel.

Igaza volt Povazsánszkinak. A hátrészen szép, sima, 
barna szőr nőtt, ez csillogott, ha rásütött a nap, az alsó 
rész halványabb volt, mintha a víz elkoptatta és ki
szívta volna a pézsmapatkány bundájának a színét. 
Povazsánszki az orrukat csíptette a zsineghez, a sze
mük két kerek, szomorú kis lyuk volt, alattuk néhány 
fekete bajuszszál meredezett.

-  Közönséges patkányfogóval fogja őket? -  kérdez
tem.

-  Igen -  mondta Povazsánszki. -  A közönséges 
patkányfogó éppen megfelel.

-  Milyen csalétket használ? -  kérdeztem.
-  Nem kell csalétek -  mondta Povazsánszki. -  A 

pézsmapatkány mindig ugyanazon az úton jár. Csak 
meg kell találni az útját, aztán az ember odateszi a 
patkányfogót, és a pézsmapatkány belelép. Ugrálni



kezd, beleesik a vízben, a patkányfogó lehúzza a víz 
alá, és ott megfullad, mert nem bírja ki sokáig a víz alatt.

-  Mindig megfullad? -  kérdezte Burai J.
-  Legtöbbször megfullad -  mondta Povazsánszki. 

-  De néha nem esik a vízbe, ilyenkor dühében elrágja 
az összes nádszálat maga körül. Vicsorít az emberre, 
és a pofája tele van náddarabokkal.

Povazsánszki nevetett, amikor ezt mondta. Nagyon 
beszédes kedvében volt, nem hittem volna, hogy ennyit 
tud beszélni. Nem is tudom, hogy miért féltünk tőle 
eddig.

-  Szépek -  mondtam. -  Szépen csillog a szőrük, 
ha rájuk süt a nap.

-  A padláson csukákat is szárítok -  mondta Pova
zsánszki. Zsebre dugta a kezét, a szeme jókedvűen 
ugrált. -  Úgy kiszáradnak, hogy a szájuk is kinyílik, 
mintha harapni akarnának. Télen aztán az ember 
meleg vízbe teszi őket, akkor megint megpuhulnak, 
és szépen meg lehet főzni őket.

Szerettem volna a csukákat is megnézni, de ekkor 
Burai J azt mondta:

-  Könnyű megfogni a pézsmapatkányokat. Ha min
dig ugyanazon az úton járnak.

-  Nagyon könnyű -  mondta Povazsánszki, és is
mét nevetett. -  Az ember délután leteszi a patkányfogó
kat a nád közé, az útra, aztán reggel csak összeszedi 
őket.

-  Menjünk most már -  mondta türelmetlenül Burai 
J. Végigment az udvaron, belépett a csónakba, onnan 
a vízbe ugrott, és úszni kezdett a híd felé.

Másnap megint a gerendákon ültünk, amikor Pova
zsánszki a nádasok felé evezett. Amikor a hídhoz ért, 
Burai J. a víz alá bukott, a fogával kitépett néhány 
vékony vízinövényt, dühösen rágta őket, és Pova-



zsánszkira vicsorított. Olyan volt Burai J., mint egy 
zöld bajuszú pézsmapatkány. Povazsánszki egy pilla
natra megállt, aztán hangosan elnevette magát. Burai 
J. ekkor kiköpte a vízinövényeket, és az egyik oszlopot 
kezdte rágni, és folyton Povazsánszkira vicsorított. 
A halász még jobban nevetett, és továbbúszott csónak
jával. A kis Burai J.-nek szálkák meredeztek a fogai 
közül, és pirosat köpött, mert a szálkák felsebezték a 
száját.





GOBBY FEHÉR GYULA





A CSODA

Hideg, ködös őszi reggel volt. Fázósan húzódott össze, 
s haragudott magára, amiért csak kiskabátot vett fel.

Ilyen reggeleken keseredett el legjobban. Ilyenkor 
a hideggel együtt agyába vágódott a gondolat, hogy 
félresikerült ember, elvétette az alakítást. Mindig nagyra 
vágyott, dicsőségre áhítozott. Vagy talán nem is erre. 
E közhelyszerű megállapításért is korholta magát, 
mert nem fejezte ki azt, amit csakugyan óhajtott, azt 
a belső gazdagságot, azt a nyugodt, állandó alkotói 
örömet, ami után csakugyan sóvárgott, s ami jó  lett 
volna hírnév, dicsőség nélkül is. Csak tehetséget érzett 
volna magában, bármilyent is, csak tehetség lett volna. 
Ködös őszi reggeleken mindig ez ju to tt eszébe, s a kö
zeledő rossz hangulatú nap várásában felhánytorgatta 
magának, hogy nem talált önmagában soha egy csöpp 
tehetséget sem.

Emlékezett rá, hogy már kiskorában, amikor egyszer 
lemásolta Lenin képét a naptárból, mennyire sikong- 
tak a rokonai örömükben, s a két náluk lakó, nyakukon 
élő nagynéni váltig bizonygatta a büszkén hallgató 
anyjának, hogy nála nagyobb rajztehetség még nem 
született, de ő már akkor tisztában volt vele, hogy nem 
tud rajzolni, s ha kezét nem vezették volna a fénykép 
határozott vonalai, sohasem sikerült volna valami 
elfogadhatót alkotnia. Délután megpróbálta vázolni 
egy kismalacukat, de egy girbegurba kutyaforma került 
ki a keze alól. A saját dicshimnuszuktól kótyagos nagy
nénik nem értették, miért szaladt sírva a gyermekszo



bába még a vacsora befejezte előtt. Azóta se rajzolt. 
S mást se csinált, ami összefüggött volna a művészet
tel. Mérgesen sorolta fel a tehetségkutatás bűneit, s 
önkínzásában majdnem hangosan felnevetett, amikor 
állandóan ismételt irodalmi próbálkozásai jutottak 
eszébe. Nem értett a művészetekhez. Kénytelen volt 
belátni, s talán túl korán is látta be, talán nem kellett 
volna az első sikertelen kísérletek után kétségbeesnie.

Hánykódott kétségei közt, s a köd arcába csapó
dott. Apró csöppek gurultak rajta végig, s álláról a 
kabát felhajtott gallérjára csöppentek. Arra gondolt, 
hogy tudós is lehetett volna, de tanárai sohasem mél
tányolták természettudományi ismereteit; s ha egyetlen 
pótvizsgájára, a számtan pótvizsgára gondolt, csak 
mosolyogni tudott bánatában, annyira fájt neki az 
emlék. Ha sejtette volna akkor, hogy élő számológéppé 
válik, ha akkor tudta volna, hogy egyforma és ismét
lődő számsorokkal végez majd egyforma és ismétlődő 
számtani műveleteket, soha nem próbálta volna meg
győzni önmagát, sem a dühös tanárt arról, hogy ő 
kitűnő matematikus. Mindez hiábavaló és nevetségesen 
szánnivaló volt. Tehetséget akkor sem érzett magában.

Majdnem nekiszaladt egy vele szemben totyogó 
öregembernek, s az méltatlankodva morgott valamit 
a mai fiatalságról. Sietve kikerülte, és fölemelte csüg
gedten tartott fejét. Felriadt keserű emlékeiből. 
Az iménti gondolatsor is a jelenhez vezette, hiszen nem 
tudta, melyik pillanatban válik feleslegessé a munkája. 
A hivatalba ugyanis egymás után érkeztek a számoló
gépek. Gyorsak, pontosak és majdnem teljesen meg
bízhatók voltak, úgyhogy kollégái a gépek érkezésével 
párhuzamosan hagyták ott a hivatalt, szabadultak föl 
munkájuk terhe alól. Már csak néhányan maradtak, 
akik, mint ő is, az eszükkel dolgoztak, fejből számoltak



mindent. De ők sem lehettek sokáig békében, mert az 
igazgató a múlt héten jókedvűen újságolta nekik, hogy 
nemsokára megérkezik a számológépek utolsó szállít
mánya is. Kedvetlenül húzta össze magát erre a gon
dolatra, és kezét önkéntelenül is zsebre dugta. Tudta, 
hogy úgyis elhelyezik, nem marad állás nélkül, de sze
rette volna, ha legalább megengedik neki, hogy keserű 
s hiábavalóan eltelt szürke életének hátralevő részét 
ott, a megszokott munkahelyen töltse el. Sajnálkozva 
vette tudomásul, hogy ott kell hagynia az önmagára 
kiszabott büntetés színhelyét, a helyet, ahol legalább 
kellő mértékben vezekelhetett tehetségtelenségéért.

Fázósan húzta be a nyakát, mert eszébe jutott, hogy 
a másik utcában, ahova befordul, mindig hidegebb 
van a folyóról áramló friss levegő miatt. Ősszel arról 
fújt a szél, s bár előre elkészült rá, a hirtelen szélroham 
mégis majdnem hanyatt lökte, mikor kilépett a sarok 
mögül. Szerencsére jól megfeszítette izmait. Azonba. 
furcsállva kapta fel a fejét. Körülötte mind össze
néztek az emberek, csodálkozva forgatták fejüket, és 
szemükkel kíváncsiságuk felkeltőjét keresték. Ő harcolt 
a belékapaszkodó széllel, testét előredöntve lépdelt, 
de belülről valami csendes remegést érzett, rezgést in
kább, egész benseje rezgését, s nem tudta, mire figyel
jen, a rezgésre-e, vagy arra a csodálatos hangra, amely 
valahonnan a közvetlen közeléből jö tt, s a hárfa hang
jához hasonlóan tisztán, mélyen búgott. Ámulattal 
fülelt erre a hangra, élvezte szépségét, tisztasága egészen 
magával ragadta, és áthatotta a mélysége. Szeme követte 
az emberek tekintetét, s rájött, hogy azok őt figyelik. 
Nem álltak meg ugyan mellette, de ahányan csak jö t
tek, őt nézték, s mikor erre ráébredt, hirtelen ő is magát 
kezdte figyelni. Erőlködve állt ellen egy újra támadó 
szélrohamnak, egész testét megfeszítette, közben a



hang erősödött, mind erősebbé vált, s akkor megérezte, 
hogy őbelőle jön, a belseje remegése adja a hangot, 
a saját teste.

Meglepetésében majdnem fölsikoltott. Rádöbbent, 
hogy a szél érintésétől belezendült a teste, s elhagyta 
egész ereje. Lába megroggyant, s a szélnek egy erősebb 
lökésére majdnem elvágódott. Behúzta magát a leg
közelebbi kapualjba, s lihegve támaszkodott a falhoz. 
Itt védve volt a széltől, s a hang is megszűnt. Most, 
hogy kapkodva visszagondolt az előbbi percekre, mind
jobban erősödött benne a meggyőződés, hogy az ő teste 
pendült meg. Rémület fogta el. Majdnem elájult tőle. 
De aztán, ahogy múltak a percek, úgy csillapodtak 
le az idegei, s habár gyomra még mindig összeszorult 
a gondolatra, hogy zenél a teste a szélben, nemcsak 
lecsillapodott, hanem tetszeni is kezdett neki az élmény. 
Az örömnek olyan hulláma öntötte el, hogy most már 
ettől kezdett remegni, s hangosan felujjongott.

A házból emberek jöttek ki, és gyanakodva szem
lélték. Látta rajtuk, azt hiszik, róla, hogy tolvaj. El
szánta magát, és kilépett a szélbe. De nemcsak emiatt 
bújt ki a kapu alól. Felmerült benne a kérdés, megpen- 
dül-e a teste ismét, vagy csak egyszer történt meg vele a 
csoda, és soha többé nem lesz alkalma hasonlót át
élni.

Amikor hirtelen elhatározással kiugrott a járdára, 
és mellét a szélnek feszítette, néhány járókelő moso
lyogva ránézett, valószínűleg azt hitték, elkésett a mun
káról, azért siet. Ismét öröm töltötte el, mert gyönyö
rűséggel érezte belsejében az apró remegést; minél 
jobban megfeszítette magát, annál jobban remegett, 
majd megszólalt a hang is, betöltötte, egész lényét 
áthatotta -  teste megpendült a szélben.

A szembejövők rámeresztették szemüket, de nem



törődött velük, élvezni akarta élete legszebb pillanatát. 
Teljesen élvezni akarta testének játékát, és kihúzott 
derékkal, egyenes tartással, remegő izmokkal haladt 
szembe a széllel. Érezte, hogy nehéz legyűrnie a lég
tömeg ellenálló erejét, de érezte azt is, hogy minden
nel szembeszállna azért az érzésért, amely egész lényét 
lefoglalta. Nem ügyelt az emberek pillantásaira, minden 
figyelmét magára összpontosította, s törtetett előre. 
Egyszer egy erősebb szélroham kis híján hanyatt lökte, 
de idejében oldalra fordult, és észrevette, hogy tompul 
benne a hang, más színezetet kap, s magasabb lesz, a 
remegés is változik, egészen más rezgésszám keríti 
hatalmába. Ekkor fedezte fel, hogy változtatni tudja 
a hangot, amelyet teste ad.

E felfedezésnek annyira megörült, hogy elhatározta, 
nem megy be azonnal a hivatalba, hanem még egyszer 
megkerüli a háztömböt, hogy kitapasztalja teste muzsi
kájának minden részletét és a zene változtatásának 
minden módját. Megfordult hát a sarkon, és a lassan 
fölszakadozó ködben visszafelé indult. A szél most 
hátba fújta, s az előbbi, a hárfáéhoz hasonló hang 
most inkább a fuvoláéhoz vált hasonlóvá, és felfedezte, 
hogy ahányszor testhelyzete változik, annyiszor válto
zik a rezgés módja, és egészen más érzések is ébrednek 
benne, mint az előbbiek. Gyerekesen örült a felfede
zésnek, és először történt meg vele, hogy élvezte saját 
testét, büszke volt rá; ez még sohasem fordult elő, mert 
soványka tagjainak és gyengeségének nyomasztó lát
ványát mindig szégyellte, s ha csak tehette, mások 
előtt nem vetkőzött le. Még az orvos előtt is kisebb
rendűségi érzés gyötörte, ha meztelenül kellett m utat
koznia a vizsgálaton. Boldogan haladt az utcán, büsz
kén kifeszítette magát, és igyekezett különböző test
tartásokat felvenni, hogy kipróbálja, milyen hangokat



tud kicsalni testéből. Nem törődött vele, hogy az embe
rek furcsállva tekingetnek rá. Bizonyos volt benne, 
hogy el sem tudják képzelni, honnan jön a hang, s mi 
okozza. Meg ha rájöttek volna is a dolog nyitjára, 
akkor sem lett volna semmi szégyellni valója. Majd
nem fölkacagott elégedettségében, mert végre fölfedezte 
tehetségét, egyedülállóságát a világon. Új szemmel 
nézett maga körül az utcán. Az épületeket, a kiraka
tokat mintha még sohasem látta volna, mintha egészen 
új Várost látott volna maga körül, tele érdekességgel 
és újdonsággal. Átérezte, életében először, saját érté
két, össze tudta hasonlítani magát másokkal, tudta, 
miben különbözik embertársaitól, és boldog volt. Moso
lyogva lépkedett a siető emberek közt a szélben, s él
vezte teste zenéjét. Egészen különleges testtartásokat 
talált ki, és nem bánta, hogy az emberek megcsodál
ják érte, hiszen viselkedését a szél elleni harcnak is 
tulajdoníthatták, mert rájött a hangok keltésének újabb 
és újabb fortélyaira, úgyhogy a végén már vigyáznia 
kellett, össze ne keverje, melyik testtartás milyen han
got eredményez. Kénytelen volt számozni a hangokat 
meg a helyzeteket. Egyszer kioldódott a cipőfűzője, 
s amikor lehajolt, hogy megkösse, egészen különleges, 
hang keletkezett benne, vibráló elektronikus zenéhez 
hasonlított; ekkor leguggolt, és még érdekesebb meló
diát csalt ki, mély orgonafutamok váltakoztak benne 
a fuvola magasabb hangjaival, s ettől olyan kacaghat- 
nékja támadt, hogy nem állta meg, s időnként el kel
lett mosolyodnia.

Bement a hivatalba, mert elhatározta, szól a főnök
nek, s jelenti neki, hogy magánügyei miatt aznap nem 
dolgozhat. Nem fecsérelheti el a napot számolással, 
mikor rengeteg új élményt gyűjthet. Sietnie kell, míg 
a szél meg nem áll. Kissé elkésett a hivatalból, talán



öt percet, de nem nagyon érdekelte az ügy, pedig ez is 
először történt meg vele, mióta a hivatalban dolgozott.

A főnök szobájába akart menni, de az éppen az ő 
termükben tartózkodott, az asztalok között állt, és 
nagy hangon mágyarázott kollégáinak. Az asztalára 
esett a pillantása, és látta, hogy egy új, zöld számoló
gép áll rajta. Elfutotta a méreg, amiért egy ilyen egyszerű 
kis géppel akarják helyettesíteni, de aztán eszébe vil
lant, hogy ő úgyis megtalálta már igazi hivatását, s 
fölösleges bosszankodnia olyasmin, ami többé nem 
érdekli. Fölényesen vállat vont kollégái kérdő pillan
tására, és csendben az ajtó mellé állt, hogy ne zavarja 
a beszédet, de a főnök meglátta.

-  Éppen magát vártuk! -  mondta a főnök. -  Úgy 
határoztunk, hogy maga is megtanulja kezelni a számoló
gépet, és itt marad nálunk a hivatalban.

-  Köszönöm -  mondta a főnöknek - , de nem érek 
rá itt maradni.

Nem akarta megsérteni a főnököt, mert az elég 
becsületesen bánt vele; mégis meg kellett valahogy 
mondania az igazságot, mert végleg eldöntötte, hogy 
otthagyja a hivatalt.

-  Kérem, kolléga -  mondta a főnök - ,  elismerem, 
hogy mindenkinek joga van a szabad időhöz, de most 
a hivatal és az ön jövendő munkája szempontjából 
elengedhetetlen, hogy megtanulja ennek a praktikus 
kis gépnek a kezelését, ezért kérem, ha csak lehet, ha
lassza elintézendő ügyeit későbbre, s csatlakozzék 
csoportjához. Egy szakértő ismertetni fogja a szükséges 
tudnivalókat.

-  Nekem nem ez a fontos -  mondta a főnöknek. 
Az meglepetten nézett rá.

-  Hát micsoda, kérem?
-  Más.



A főnök ugyan meglepődött a feleleten, mert meg
szokta, hogy alázatosan viselkedik vele, de nem hagyott 
fel a kérdezősködéssel.

-  Elárulhatná, hogy mi az?
-  El -  felelte.
A főnök türelmét vesztve rászólt.
-  Tessék akkor elárulni, kérem!
-  Nem köthetem minden dolgomat mindenkinek 

az orrára -  mondta.
A főnök levegőért kapkodott dühében, s arca el

vörösödött. O nyugodtan állt az ajtó mellett, kollégái 
tekintetének kereszttüzében, és sajnálta a főnököt, 
nem akarta megsérteni. Jóleső megvetés támadt benne. 
Megvetette az itt nyomorgó aktakukacokat és a fölöt
tük trónoló főnököt, akinek, lám, akkora méltósága és 
büszkesége van, mint egy királynak, s mindjárt pukkad, 
ha hozzáérnek. Nem akart itt, egy egész csoport bá
mészkodó előtt magyarázkodni, ezért lassan az ajtó 
felé fordult.

-  Szóval magának mi mindenki vagyunk! -  a főnök 
hangja emelkedett és ünnepélyesen kihívó volt, de ő 
csak annyit mondott:

-  Viszontlátásra! Majd valamelyik nap feljövök.
Azzal becsukta maga mögött az ajtót, s még hallotta

kollégái elismerő moraját; kartársainak biztosan tet
szett a főnökkel szemben tanúsított hősi magatartása. 
Lesietett a lépcsőn. Már feszítette belülről a vágy, hogy 
érezze a szelet, érezze teste pengését, hallgassa hangját, 
és élvezze zenéjét.

Nagy léptekkel sietett kifelé, mikor a lépcsőház alján 
a legjobb barátja utolérte.

-  Mi van veled, öregem? -  kérdezte, s a szaladástól 
még lihegve vállára támaszkodott. -  Csak nem kaptál 
valamilyen jobb állást, hogy így behúztál az öregnek?



Utánad futottam, hogy kezet rázzak veled. Az egész 
hivatal téged fog ünnepelni.

-  Ne viccelj! -  mondta a barátjának, közben máson 
já rt az esze.

-  Mi a szándékod? -  faggatta a kolléga, majd el
nevette magát. -  Még azt kell hinnem, hogy pillanat
nyi elmezavarra fogsz később hivatkozni.

Ezekre a szavakra megrázkódott. Eszébe ötlött, 
hogy ideje volna már kipróbálni, nem tartja-e bolond
nak valaki, ha azt állítja, hogy peng a teste a széltől, 
és nem kelt-e rémületet a jelenség bemutatása. Barátja 
jó  kísérleti alany lehet. Ettől kezdve figyelt a szavaira, 
hogy az első adandó alkalommal félbeszakítsa, és ki
hívja az utcára.

-  Ezt nem lehet minden ok nélkül megcsinálni -  
magyarázta a barátja, és úgy szorongatta a karját, 
hogy fölszisszent. -  Az ember semmit sem tesz ok nél
kül. Nézd, nekem igazán elárulhatod. Tudod, hogy 
én nem mondom meg senkinek. Ahogy ott álltái zsebre 
dugott kézzel, és hideg nyugalommal visszaszóltál 
neki, hát az fenséges volt.

Eszébe jutott, hogy kezét a zsebében felejtette, még 
most is ott tartotta, bár a barátja izgalmában annyira 
rángatta bal karját, hogy majdnem kicsavarta a helyé
ből, és ezen boldogan nevetett. Jó t nevettek, de barátja 
egyszer csak gyanakodva ránézett.

-  Te, én még téged nem hallottalak így nevetni.
-  Nem? Hát akkor most hallottál. Hanem figyelj 

rám egy kicsit! Kijöhetsz velem az utcára, de csak ha 
nyugodt maradsz.

-  Tán csak nem autón jöttél? -  kérdezte a barátja.
-  Ne képzelődj összevissza, hanem maradj nyu

godt! ígérd ezt meg szépen, akkor kijöhetsz velem.
-  Hát persze hogy nyugodt maradok -  fogadkozott



a barátja, s az izgalomtól remegett a bajusza. -  Persze 
hogy nyugodt maradok, csak gyerünk.

Mielőtt kilépett volna, megnyálazta egyik ujját, és 
kidugta, hogy megállapítsa, merről fúj a szél, mert 
szembe akart állni vele, hogy teste a legszebb hangon 
szólaljon meg. Barátja érdeklődve szemlélte mozdula
tait, majd kíváncsian követte, és csodálkozva nézett 
körül az utcán. Jobbra is balra is néhány járókelő 
sietett, s néha autó futott el az úton.

-  Nincs itt semmi, csak a szél -  mondta a barátja, 
s fázósan húzta össze magát.

-  Éppen az, éppen a szél kell nekem -  magyarázta, 
s remegve feszítette mellét a szélnek. Félt egy kicsit, 
hogy nem jelentkezik újra a csoda, nem pendül meg a 
teste, de már a következő pillanatban érezte, hogy át
fut rajta a bizsergés, s a másik percben megszólalt a 
hang, mélyen, tisztán és zengőn, mint a hárfa. Büszkén 
nézett barátjára. Az csodálkozva tekintett vissza.

-  Táskarádió? -  kérdezte. -  Táskarádiód van?
Szerette volna nyakon csapni, s a fülénél fogva oda

húzni magához, hogy tisztábban hallja a muzsikát, 
megnézze a hangok forrását.

-  A testem! -  mondta. -  Nem hallod? Szól a testem! 
Zenél, zsong, zúg, búg. M egpendült! A testem!

-  Ugratsz -  hitetlenkedett a barátja. -  Biztosan 
táskarádió vagy zsebmagnó. Hol szerezted?

-  Nem zsebmagnó! -  ordította. -  A testem, te hülye! 
Hát nem hallod?

Állt, szemben a rohanó széllel, és dühösen nézte a 
barátját, az pedig csalódottan elfordította fejét, s nem 
akart rátekinteni. Egy hirtelen szél roham meglökte 
őket, s a zengő testű férfi kirántotta kezét a zsebéből, 
hogy megtartsa a fölbukni készülő másikat. Ekkor 
vette észre, hogy ujjai zizegnek a szélben, s többé nem



is nézett a barátjára, csak az ujjait figyelte. Ekkor a 
jobb kezét, ujjait is beletartotta a  légáramba, s átadta 
magát új fölfedezésének. A remegések a karján át a 
testébe futottak. Élvezte őket. Barátjának csak annyit 
mondott:

-  Na, és ehhez mit szólsz? -  Újra csak a hangokat 
figyelte. Keze először csak papírcsörgéshez hasonló 
hangot adott, s ez beleolvadt egész testének mély zson
gásába. Ekkor különféle helyzeteket adott kezének, 
s különböző hangokat kapott, egyre tisztábbakat tu
dott teremteni, meg mind erősebbeket.

-  Azt hittem, a zsebedben van- csodálkozott a ba
rátja. -  Nekem igazán megmondhattad volna.

Olyan vádoló arccal nézett a bajuszos, hogy ő rette
netesen megharagudott rá, és odakiáltotta:

-  Nincs a zsebemben semmi, a testem szól, nem 
hallod?

-  Igazán megbízhattál volna bennem -  mondta a 
barátja, és befelé indult. -  Ne haragudj, de fázom, 
meg biztosan keresnek is fönt.

Azzal a kollégája beszaladt a kapun. Ő egy pillanatig 
kétségbeesve nézett utána. Tehetségének első bemuta
tása nem váltott ki elismerést. Csakhamar azonban 
elfeledte a kudarcot, mert ujjai megzizzentek a szél
ben. Játszadozni kezdett velük. Tenyerét teljesen szét
nyitotta, széttárta a karját, s hagyta, hogy a szél játsz- 
szon rajta. Élvezte ezt a muzsikát testének legapróbb 
porcikájával is. Élvezte, hogy remegve engedelmeske
dik a szélnek, s csak állt.

Az emberek mormogása riasztotta fel. Az utca túlsó 
felén egy kis csoport verődött össze, és őt nézte. Néhá- 
nyan azt hitték, hogy részeg, de senki sem tudott biz
tosat, mindenki a legközelebbihez fordult felvilágo
sításért. Leeresztette karját, és nyugodtan elindult,



mert rájött, hogy jobb, ha nem mutatja képességét, 
míg nem játszik tökéletesen a testén, s jobb, ha nem 
zavarják, míg gyakorol. Elindult, hogy nyugodt helyet 
keressen valahol. A szemközti járdáról csalódottan 
oszlott szét a tömeg. Akikkel találkozott, már nem 
látták, mit művelt, csak testének zengését hallották. 
Mérgesen tekintett rájuk, azt hitte, hogy táskarádiós 
embernek vélik. Öröme azonban nagyobb volt, mint 
mérge. Nemsokára csak tehetségének továbbfejlesz
tésére gondolt, és elhatározta, hogy kimegy a folyó
partra, ahol legerősebb a szél, s ahol legkevesebben 
járnak, de aztán megváltoztatta tervét, és a vár felé 
indult; eszébe jutott ugyanis, hogy ott, magasan a 
Város és a sziklák fölött, a szél sebesebben fúj. Nem 
akarta ijesztgetni a Város lakóit, ezért útközben nem 
vett fel természetellenes testtartást, csak az ujjaival 
játszott. Büszkén gondolt arra, hogy mennyire csodál
ják majd néhány nap múlva mindazok, akik most kö
zömbösen robognak el mellette, s akkor is többet ér 
majd az átlagembernél, ha nem fogja cirkuszban muto
gatni művészetét. Korholta önmagát, amiért máris 
a dicsőséget áhította, habár még ki sem tanulta művé
szetének összes fortélyait; de aztán arra gondolt, hogy 
ezzel csak tettre sarkallja magát, és vétkezne, ha nem 
tárná fel az emberiségnek a benne kibontakozó újfajta 
gazdagságot, kincset.

Boldogan sietett a vár felé, amikor egyszer csak 
észrevette, hogy gyengül a szél. Hiába káromkodott, 
s hiába kezdett futni, a szelet nem bírta utolérni. Meg- 
semmisülten lerogyott a sétány egyik padjára, s bánatá
ban moccanni sem bírt. Ott üldögélt egészen addig, 
míg véget nem ért a hivatali munkaidő. Azután haza- 
vánszorgott, mivel nem akarta, hogy felesége kérde
zősködjön. Nem akarta még beavatni titkába az asszonyt.



A délután folyamán csendben üldögélt otthon. A két
ség megint fölmerült benne. Megtörtént-e egyáltalán, 
s megtörténik-e még egyszer a csoda? Zenélni, zen
geni kezd-e teste? Csilingelni kezdenek-e az ujjai, 
vagy csak szép emlék marad mindaz, ami megesett 
vele? A felesége többször is megkérdezte, nincs-e vala
mi baja, de ő elhallgatta a történteket, mert nem akarta 
elárulni titkát. Átüldögélte a délutánt, és az estét kétsé
gek közt. és csendben. Egyszer még olyan naiv ötlete is 
támadt, hogy fújni kezd a kezére, hátha hangot ad, de 
látva felesége megdöbbenését, nyomban abbahagyta a 
meddő kísérletet.

Éjjel fölriadt egyszer. Mintha a szél rázta volna az 
ablaktáblákat. De csak a képzelete csúfolódott vele. 
Hiába rohant ki eszeveszetten fölijedt felesége mellől, 
kint a legapróbb szellő sem lengedezett. Szégyenkezve 
bújt vissza az ágyba, feleségének pedig azt dadogta, 
hogy rossz álmok gyötrik. Hajnalban újra fölébredt, 
de azután el sem aludt már, mert hirtelen ötlete tá
madt, nem hagyta aludni. Alig várta a reggelt.

Egy kis fekete ládikóban állt a pénz, amelyet felesége 
bundájára gyűjtögettek. Reggeli után szó nélkül a 
ládikóhoz ment, és kivette belőle az összes papírpénzt. 
Felesége ijedten kérdezte:

-  Tán hiányod volt a hivatalban, fiam?
Csak megrázta fejét, és elindult. Elment a legköze

lebbi villamossági szaküzletbe. Mielőtt megszólalt volna, 
alaposan körülnézett.

-  Tessék parancsolni! -  fordult hozzá a kereskedő.
-  Melyik a legnagyobb ventillátoruk? -  kérdezte 

tőle, és még egyszer körülnézett, mert csupa kis asztali 
ventillátort látott a boltban.

-  A legnagyobb, kérem? -  kérdezte a kereskedő.
-  Az.



-  A legnagyobb légcsavarú ventillátorunk a mennye
zetre erősíthető ventillátor, a legerősebb pedig a szellőz
tető, amelyet a falba szerelnek. Az percek alatt kicseréli 
a szoba levegőjét.

Nem tudta, melyik felelne meg neki, ezért csak nézte 
a kereskedő magyarázó kezét. M ár csupa nyugtalanság 
volt; érezte, hogyan szorul össze a gyomra, s érezte, 
hogy nem sokáig bírja ki a bizonytalanságot. Az elő
hozott különböző ventillátorok közül rámutatott egy 
szép, erősnek látszóra. Becsomagoltatta, de nem bírta 
hazavinni, olyan nehéz volt, ezért kénytelen volt bele
egyezni, hogy a bolt kifutója szállítsa haza. Nem feled
kezett meg borravalót adni a kifutónak, nehogy késsen 
az áruval.

Mire hazaért a villyanyszerelővel, akit majdnem erő
szakkal ráncigáit el a munkája mellől, már otthon volt 
a ventillátor. Felesége és gyerekei körülállták a csoma
got, és csodálkozva bontogatták.

-  Minek ez nekünk? -  kérdezte a felesége. Minthogy 
azonban nem kapott választ, többet nem szólt, mert 
nem akart idegen ember előtt veszekedni.

Bevezette a villanyszerelőt a szobába, és megparan
csolta neki, hogy a legrövidebb időn belül szerelje fel a 
készüléket az ajtó felőli falra, embermagasságban. 
Az még sohasem hallott hasonlóról, és kíváncsian 
kérdezősködött a rendeltetéséről, de ő úgyse tudta 
volna megmagyarázni neki, ezért csak intett, hogy dol
gozzon. A villanyszerelő sértődötten szívott egyet az 
orrán, s munkához látott.

Percek alatt csupa piszok volt a szoba. A villany- 
szerelő széles sávban bontotta le a vakolatot, és a fele
sége rémülten hátrált ki, amikor egyszer belépett vala
miért. Az asszony hamarosan kihívta a férjét, s meg
próbálta kiszedni belőle, miért csinál felfordulást a szobá-



bán, de a férfi nem merte elárulni a csodát, ezért aztán 
csöndben, de kíméletlenül összevesztek, s az asszony 
zokogva borult az asztalra. A könnyek persze mit sem 
változtattak a helyzeten, a családi költségvetés így is, 
úgy is fölborult a bevásárlással, a bundáról le kellett 
mondania az asszonynak. A legszörnyűbb az volt, 
hogy a férfi nem vigasztalta feleségét azzal, hogy hama
rosan vásárol neki bundát is, mást is, ha sikerül a ven
tillátorral végzendő kísérlete, s ha a világ elé tárja tehet
ségét. Nem akart még egyszer úgy járni, mint a barát
jával, ezért elhatározta, hogy bármilyen nehezére esik 
is, addig nem mond és nem is mutat meg a feleségének 
semmit, míg teljesen ki nem alakítja stílusát, és telje
sen ki nem bontakoztatja tehetségét. Ilyen okokból 
kerülte aztán az asszonyt, bár fájt neki, hogy össze
vesztek, s hogy nem talált nála megértésre. Bent maradt 
tehát a szobában, s nézte a mestert.

Délután lett, mire a mester legipszelte az új vezetéket 
a falban. Ekkor nevetve m ondta:

-  Tessék, kérem, kipróbálni!
Olyan huncutul nézett a mester, hogy ő egy percig 

megrémülve hitte, rájött a titkára, de aztán megnyugo
dott. Bekapcsolta a ventillátort. Az asztalterítő suhogva 
röppent fel az asztalról, a könyvespolcról pedig leesett 
két kötet.

-  El kell pakolni minden könnyebb tárgyat a szobá
ból -  tanácsolta a mester.

-  Igen. Majd megkérem rá a feleségemet.
-  Zúg ugyan egy kicsit a gép -  mondta a mester - ,  

de nem tudom jobban lehalkítani a járását. Már ola
joztam is.

-  Jól van.
Nem is zúgott, inkább zümmögött a gép.



Az ember feltételezte, hogy ez nem fogja zavarni 
kísérleteit.

-  Ezzel a kapcsolóval szabályozni lehet a ventillá
tor sebességét -  magyarázta a mester.

-  Köszönöm. Mennyivel tartozom?
Mikor kifizette a villanyszerelőt is, alig m aradt a 

pénzből valami. Sóhajtva gondol a konyhában állhatato
san szöszmötölő feleségére. De aztán magára terelő
dött a figyelme, mert elfogta az izgalom. Remegő kéz
zel zárta magára az ajtót. Gyorsan levette az asztal
terítőt, és a szekrénybe zárta. Körülnézett, megigazí
totta a könyveket, nehogy bajuk essék, és miután meg
győződött róla, hogy nincs semmi, aminek árthatna 
a szél, bekapcsolta a ventillátort. A padlón heverő fal
törmelékkel nem törődött.

A zümmögés betöltötte a szobát, és a gyomrában 
bizsergés keletkezett tőle. Eleinte gyöngébb, majd 
mikor arra gondolt, hogy a szél elé kell állnia, a bizser
gés erősödött, és a gyomra néhányszor idegesen össze- 
rándult. Ettől a kísérlettől függött a sikere. Ha beválik 
az ötlete, és a ventillátor okozta légáram elegendő lesz, 
hogy teste megpendüljön és muzsikálni kezdjen, akkor 
nem szorul majd a természetes szélre, és mindenütt 
bátran mutathatja be tehetségét az évszaktól meg az 
időjárástól függetlenül. De idegessége nemcsak emiatt 
fokozódott, hanem a félelem miatt is, hogy nem jelent
kezik többé a csoda, s ha kudarcot vall, mit mond majd 
feleségének, hogyan néz a szemébe az elherdált pénz 
miatt? Egész testében remegve ugrott be a ventillátor 
keltette szélbe, és szinte félájultan várta a hatást.

Örömében hangosan felkiáltott. Érezte testében az 
apró rezgést. Először halkan, majd fokozatosan erő
södve, folyamatos hullámokban áradt testéből a zene. 
Összecsapta kezét, majd széttárta, hogy zizegni kezd



jen. Szétáradó boldogságában nem is vette mindjárt 
észre, hogy a ventillátor nem dobja egyenletesen a leve
gőt. A légáram központja sokszorosan erősebb, mint 
a szélen mozgó levegő. Ekkor észlelte, hogy testében 
a zengés is felemás; nem egyforma mindenütt; onnan 
indul ki, ott a legerősebb, ahova a ventillátor irtózatos 
erővel dobja a levegőt. Ezen elkedvetlenedett, de bele 
kellett nyugodnia már csak azért is, mert nem volt több 
pénze újabb ventillátorokra, s eszébe jutott, hogy ennél 
a légáramnál is begyakorolhatja a kezét. Oldalra húzó
dott kissé, s csak a bal kezét dugta a levegő sodrásába. 
Tenyerét szétnyitotta, ujjait igyekezett minél jobban 
szétterpeszteni s nekifeszíteni a nyomásnak. Ahhoz, 
hogy egy helyben tartsa a karját, elég nagy erő kellett, 
mert a szél mindig hátralökte, de két lépést hátrált, 
és addig helyezkedett, míg meg nem találta a megfelelő 
helyzetet és testtartást.

Az erős légáramban ujjainak hangja zizegésből egyen
letes zengésbe ment át. Boldogan élvezte ezt a kemény 
hangot néhány percig, míg csak fel nem tűnt neki, 
hogy a zengés tulajdonképpen néhány hang összecsen- 
géséből keletkezett, s ha megmozdítja valamelyik ujját, 
a zengés azonnal változik, sőt, mikor csak egyetlen 
ujját, a hüvelyket hagyta kinyújtva, egészen furcsa, 
lassan tisztuló zengésű, élesebb hangot kapott, és már 
csak egyetlenegyet. Kiegyenesítette még egy ujját, s 
most már kezdett rájönni a hangok titkára. Figyelte 
a két hang egybejátszását. Két ujját megmerevítette, 
s gyönyörködött a hangok egybeolvadásában. Kemény, 
éles hangokat adtak az ujjai, s mindegyik mást-mást. 
Sorban próbálgatta őket, és képzeletben már közönség 
előtt állt; nemcsak reflektorok voltak ráirányítva, hanem 
ventillátorok is, egy nagyobb a testére, két kisebb pe
dig pontosan a széttárt ujjaira. Rájött, hogy teste zené-



jét kíséretként használhatja, ujjaiét pedig egy-egy dallam 
eljátszására.

Az ajtón kopogtatás hallatszott.
-  Nyisd ki, fiam, nyisd ki! -  kiáltott a felesége. -  

Csak nincs valami bajod?
A férfi indulatosan ment az ajtóhoz, és szélesre tárta.
-  Lásd, hogy nincs -  mondta a feleségének.
-  Te jó ég, mi van itt? -  csapta össze kezét a szobá

ban. -  Mit csináltatok? Miért fúj ez a vacak?
A férfi dühösen kikapcsolta a ventillátort, olyan 

dühösen, hogy a műanyag kapcsoló majdnem letört.
-  Azért, cicám, mert szükségem volt rá.
-  Mi szükséged? -  kérdezte a felesége, és szemében 

felgyűlt a fény, amelyből a férfi már tudta, hogy most 
sokáig nem lesz nyugta. -  És mennyibe került ez? Ki 
engedte meg, hogy ilyen rendetlenséget csinálj a szobá
ban? Ki engedte meg, hogy a villanyszerelővel szét
veresd a frissen meszelt falat? És miért zárkózol be?

-  És ez, és az! -  kiáltotta a férfi olyan haragosan, 
hogy felesége elhallgatott a meglepetéstől. -  Nekem 
szükségem volt rá, és kész. Kérlek, hagyj magamra.

Az utolsó szavakat megenyhülten mondta ki. Ezt 
elhibázta, mert az asszony rögtön kihasználta az alkal
mat, és folytatta a kérdezgetést, mintha ő meg sem 
szólalt volna.

-  És mennyit költöttéi el? Miért nem mondod, hogy 
mennyit költöttéi?

Az asszony odament a fekete ládikóhoz, és kivette 
belőle a maradék pénzt.

-  Te jó ég, ennyit elköltöttél? -  kiáltotta. -  Hát 
ez lett az ígéretedből? Ez lett a bundából?

-  Hallgass el már! -  kérlelte a férfi. -  Hallgass el,
és menjél ki! Lesz bunda is, lesz minden, ha magamra ✓
hagysz, és engedsz dolgozni.



-  Meg vagy bolondulva? -  kérdezte a felesége. -  
Ebből a vacakból akarsz pénzt elővarázsolni? Ebből?

Hisztérikusan mutogatott a ventillátorra, látható 
utálattal, és egyetlen mozdulattal belehajította a m ara
dék pénzt a ládikóba.

-  Ebből lesz bunda? -  folytatta. -  Ebből nem lesz 
semmi. Nevetséges lesz, ha megtudják a szomszédok.

A férfi látta, hogy nem szabadulhat feleségétől, ha 
nem lép föl erélyesen, ezért egyszerűen az ajtó felé 
tuszkolta.

-  Menjél ki, szívem! Menjél ki, és hagyj magamra! 
Majd később megmondom, hogy miről van szó.

Határozott hangjától kissé megnyugodott az asszony, 
és engedelmesen ment a küszöbig. Ott mégis elsírta 
magát, és hátrafordult.

-  Ezt érdemiem meg? -  kérdezte. -  Elherdálod a 
pénzünket, és azt se mondod, hogy miért.

-  Hiszen látod, szívem -  mondta, és a ventillátorra 
mutatott. -  Látod, hogy mit vettem.

-  Ezt? -  csodálkozott az asszony. -  Tudd meg, 
hogy megtelefonálom a mentőknek, hogy meg vagy 
bolondulva.

Szíven ütötte a szó, de nem tudott rá mit felelni. 
Egy pillanatig élt benne a szándék, hogy mindent el 
kellene árulnia feleségének, bemutatni neki az eddigi 
eredményeit, meggyőzni, hogy tehetsége révén sok 
mindent elérhetnének, de nem volt ereje hozzá. Elég 
volt neki legyűrni a sok új élményt, észben tartani a 
hangok előcsalásának fortélyait, kísérletezni saját tes
tével. Semmit sem felelt feleségének, csak állt az ajtó
ban. Egy kicsit félt is, hogy az asszony kineveti, s csak
ugyan bolondnak nézi.

-  Nem mentél dolgozni sem -  korholta a felesége. -  
Tudd meg, hogy telefonáltak érted. Azt hazudtam,



hogy beteg vagy, lázas. H a tudtam volna, hogy még 
kiabálni is fogsz rám, nem hazudok miattad. Meg
mondtam volna, hogy meg vagy bolondulva, és kész. 
Ezután nem izgatom magam miattad, mint ahogy te 
sem énmiattam.

A gyerekek bejöttek az utcáról, éhesek voltak és 
piszkosak. Megálltak, és mereven nézték őket, csodál
kozó, nagy szemmel. A férfit mindig szégyenkezés fogta 
el, ha a gyerekek előtt veszekedtek, és ha ők beléptek, 
bármi áron is abbahagyta. Most is átfutott rajta a szé
gyenkezés, de ez csak megerősítette elhatározásában, 
hogy erélyesen véget vet a meddő vitának. Fogta a 
feleségét, és kituszkolta.

-  Legyetek csöndben! -  kiáltotta. -  Majd meglát
játok, nem lesz baj.

Nem tudta, miért mondta ezeket az inkább meg
félemlítő, mint megnyugtató szavakat. Nem is ért rá 
ezen gondolkodni. Hirtelen becsapta az ajtót, bezárta, 
és egyetlen mozdulattal bekapcsolta a ventillátort.

Remegő lábbal ment a szoba közepére. Az előbbi 
helyzetet és testtartást próbálta fölvenni, de ez alig 
sikerült, annyira remegett még a felindulástól. Tudta, 
még jó  fél órára lesz szüksége, hogy inai ne rángatóz
zanak a lábában, és hogy a kezét mereven tudja tartani. 
A feleségére gondolt, hogy mit is csinálhat. Biztosan 
oktatja a gyerekeket apjuk hitványságának fölismerésére. 
Ekkor a férfi meghallotta ujjainak zenéjét, és figyelmét 
a kísérletezésre összpontosította. Megtanulta lassan, 
hogy egyes hangokat tisztán és gondolatával egyidejűleg 
átsszon ujjaival, majd az az ötlete támadt, hogy jó 
volna valami kisebb dalt betanulnia.

Eszébe ju to tt: gyerekkorában, mikor még nem kerülte 
a zeneiskolát, a tanára, hogy kedvet adjon neki a zon
gorázáshoz, meg akarta tanítani a „Boci, boci tarká” -



ra. A derék ember akkor hiába fáradozott vele. Két
ségbeesve mondogatta neki, mintha őt különösképpen 
meg kellett volna győzni erről a fontos tényről: „Ez 
alapvető, kérem! Ez alapvető!” Sóhajtott. Csakugyan 
„alapvető” volt. Milyen jól jönne most, ha tudnám 
ezt a dalocskát! Nem kellene kínlódnom a hangok 
összeillesztésével, megtalálásával.

Elég sok időbe telt, mire úgy-ahogy el tudta pengetni 
a „Boci, boci tarká”-t. Kint már sötétedett. Arra gon
dolt, jó  volna kikapcsolni egy kicsit a ventillátort, mert 
biztosan átforrósodott. Fordított egyet a kapcsolón, 
s a beálló csönben felesége hangját hallotta.

-  Szóval nyugodjak meg, doktor úr? -  kérdezte az 
asszony. -  Nem, nem csinál semmi különöset, ha ez, 
amit elmodtam, nem elég különös. Ne haragudjon, 
hogy háborgattam, de elhiheti, hogy nagyon megijed
tem. Képzelje, a bundára szánt pénzt egy ilyen vacakra 
költeni! Még meghűl ott a huzattól. Viszontlátásra!

A férfi kinyitotta az ajtót. Belátta, hogy ez így nem 
mehet tovább. Szinte gyűlölettel határos haragot ér
zett feleségével szemben, de igyekezett legyűrni fel- 
indultságát. Nyugodtan lépett ki a szobából. Három 
kérdő szempár nézett rá: a két gyereké az asztal mellől 
és az asszonyé a telefon mellől. Belátta, tovább nem 
tarthatja magában a titkot, mert akkor az asszony 
joggal nézi elmebajosnak. Elhatározta, hogy kibékül 
vele, de még kibuggyant a száján:

-  Bolondnak nézel, kedves?
Felesége valahova a háta mögé tekintett, úgy felelte:
-  Nem, csak érdeklődtem. S ha szabad érdeklőd

nöm nálad is, hogyhogy rászántad magadat, és ki
jöttél?

-  Kijöttem, mert fáradt vagyok. Valami kifogásod 
van ellene?



-  Nincs -  mondta a felesége. -  Csak szeretném 
tudni, hogy mibe fáradtál bele? Talán zenedélutánt 
tartottál?

-  Éppen zenedélutánt -  mondta a férfi, és leült egy 
székbe. A gyerekek zavartan húzódtak arrébb, mintha 
féltek volna tőle. Zavartságuk bántotta, és most már 
mielőbb el akarta mondani felfedezését. Csak nem tudta, 
hogyan kezdje. Bántotta az asszony cinikus beszéd
modora.

-  Elárulnád végre, hogy mit vettél? -  kérdezte a 
felesége. -  Talán táskarádiót?

Vörös lett a táskarádió említésére, és úgy érezte ma
gát, mintha leforrázták volna. Felfedezése, tehetsége, 
egyénisége, kiválósága, különbözősége, értéke tehát 
csak annyit ér mások számára, mint egy közönséges 
táskarádió. Igaz, nem tudhatták, honnan jön a hang, 
de ez az egybenhagzóság, amellyel barátja és felesége is 
azt húzták az orrára, hogy olyan, mint egy táskarádió 
nagyon fájt neki. Különben is egész nap titokban attól 
félt, hogy felesége is ugyanazt mondja majd, mint a 
barátja tegnap. Idegesen rándult meg a lába, de nem 
szólt.

-  Zenére billegetted magad az előtt a vacak előtt -  
mondta a felesége. -  Mint a gyerekek! Hogy nem szé- 
gyelled magad? S tudd meg, hogy megtartottam a sza
vam, és telefonáltam a mentőknek. Azt mondták, ha 
rosszul érzed magad, menj el hozzájuk. .

Nem bírta tovább idegekkel az asszony kifakadását. 
Rákiabált:

-  Nem táskarádió volt az, hanem én voltam. Én 
adom a hangokat. A testem szól. Zenél, érted?

-  A tested? -  kérdezte a felesége. Egy pillanatig úgy 
látszott, gondolkodik a dolgon. A férfi erre lelkesen 
kezdte magyarázni:



-  A testem, hát! Megpendült a testem a szélben, és 
zenélni kezdett. Muzsikálni. Ezért nem mentem be ma 
a hivatalba, ezért csináltam mesterséges szelet, ezért 
költöttem el a bundapénzt.

Talán a kapkodó beszéde, talán a bundapénz elkölté
sének említése feleségét először rémültté, majd végtele
nül haragossá tette.

-  Ne beszélj! -  kiabálta az asszony. -  Á zsebedben 
táskarádió van. Vagy másutt. Esetleg abba a vacakba 
beépítve. Láttam, hogy táncolsz és pattogtatsz az ujjaid- 
dal a zene ütemére. Gitármuzsikára. Csak hol találtál 
egész nap gitármuzsikát?

-  Nem gitármuzsika volt -  mondta a férfi, de felesége 
nem hallgatott rá.

-  Akkor zsebmagnó volt, az muzsikált.
-  Nem volt zsebmagnó -  ordította a férfi. Végtelenül 

bántotta és megdöbbentette, hogy felesége újból barátja 
szavait ismétli, s csalást sejt az ő igen egyszerű felfedezé
se mögött.

-  S mikor láttál te engem? -  kérdezte. -  Kukucskál
tál, leselkedtél? Szégyelld magad, ezt még a gyerekek 
sem tették volna. Vedd tudomásul, hogy a testem zenél, 
az ujjaim, s nem gitár. Erről meggyőződhettek, ha be
jöttök velem a szobába, mindenki megláthatja, mindenki 
meggyőződhet róla. Gyertek be!

Berekedt az ordítástól, s a szeme vérbe borult. Hiába 
m utatott azonban az ajtóra, sem a felesége, sem a ré
mült gyerekek nem mozdultak.

-  Gyerünk! -  mondta. -  Gyerünk! Mindenki meg
győződhet róla, hogy igazat mondok.

-  Nem -  mondta a felesége, és gúny villant a szemé
ben. -  Át kellene kutatni a szobát, a zsebeidet, megvizs
gálni a ventillátorodat, hogy meggyőződjünk az igazság
ról. Inkább itt hallgatok zenét.



Azzal a rádióhoz lépett, és bekapcsolta. Halk dzsessz- 
zene hallatszott.

-  Zárd el! -  mondta a férfi kétségbeesetten. -  Kiben 
bízzak, ha nem benned? Neked akarom először meg
mutatni a csodát, s te sem hiszed el. Tán azt hiszed, hogy 
hazudok a szép szemedért? Hazudtam én valaha neked?

Mivel a felesége nem felelt, a gyerekekre kiáltott:
-  Hazudtam én valaha is?
-  Mikor sörözni volt -  mondta bátortalanul a kiseb

bik gyerek.
-  Sörözni? -  Meglepődött. Egy percre megállt az 

agya, aztán folytatta: -  Nem hazudtam semmilyen közös 
dolgunkban. Ettől meg most az életünk függ. Sikerem 
lehet, meghódíthatom a világot, mindenki leborul előt
tem, nem értitek? A tehetségemet vitatjátok el, a csodát, 
ami csak nekem adatott meg?

Kétségbeesetten hadonászott.
-  Ne bántsd a gyerekeket, fiam! -  kérlelte a felesége. 

-  Jó volna, ha lepihennél egy kicsit, vagy ha orvoshoz 
mennél.

-  Azt hiszed, bolond vagyok? Mondom, gyere, és 
bizonyosodj meg ró la!

Felesége babonás rémülettel nézett a szobaajtóra, 
és lassan megfordult. Odament újra a rádióhoz, és 
felerősítette, mintha az abból kiszűrődő dzsesszzene 
bátorította volna.

-  Zárd el azt a rádiót! -  kiáltotta a férfi. -  Zárd el, 
mert összetöröm!

Az asszony dacosan hátat fordított neki.
-  Tán a te gitározásodat hallgassam? -  kérdezte, és 

leült az asztalhoz.
A férfi maga sem tudta, mit csinál, annyira megnöve

kedett benne a kétségbeesés és a harag. Kirohant a fürdő
szobába a fejszéért, és egyetlen csapással szétzúzta a rádi



ót. A gyerekek ijedten szaladtak a sarokba, felesége 
pedig halálsápadt arccal emelkedett fel. A férfi nem 
ütött többet, mert a rádió belseje egyet szikrázott, már 
úgy látszott, hogy kigyullad, de aztán csönd lett, s a ron
csok közt nem pattant több szikra.

Az asszony hirtelen a férfihoz ugrott, kiragadta kezéből 
a fejszét és a szobába rohant vele. A férfi rögtön tudta, 
hogy mit akar a felesége, de mire utolérte, a ventillátor 
összetörve függött a falon. A vakolat mindenütt le volt 
csapkodva. A férfi elkapta felesége kezét. Ijedten hátrált 
az asszony, mert nem tudta, mi következik, de a férfi 
megtörtén csak ennyit mondott:

-  Oda ne csapj, mert akkor megüt az áram! -  A hu
zalokra mutatott. Még egyszer körülnézett, és látva 
a két, halálra rémült gyereket, fájdalmas szégyenérzet 
fogta el. Megfordult, és kirohant a lakásból.

Holdvilágos éjszaka volt. Tiszta, csöndes. A férfi 
egy mellékutcába tért, mert attól félt, hogy felesége 
csakugyan a nyakába küldi a mentőket. Fáradtan balla
gott végig a kihalt utcán, és gondolatai összevissza csa- 
pongtak, annyira izgatott volt még, hogy nem tudta 
rendezni őket. Eszébe jutott, hogy éhes, de ezt is elfelej
tette, később a házakat kezdte nézni, a Város jól ismert, 
régen megunt házait. A kirakatokban halványan pislogott 
a fény, és csak minden második oszlopon égett a lámpa. 
Eszébe ju to tt a szétvert ventillátor, és nem gondolt 
kötelezettségeire, a hivatalra, a bundapénzre, a rádióra, 
csak arra vágyott, hogy újra szelet kapjon a teste. Meg 
kell bizonyosodnia, hogy megtörténhet-e a csoda újból, 
ahányszor csak ő akarja. Szükség van tehetségének 
újabb bizonyítékára. Önkéntelenül a vár felé fordította 
lépteit.

Sietni kezdett, mert arra számított, hogy a várban 
ilyenkor is lengedez szellő. Ott fönt talán éppen erős



szél fúj, csak itt felfogják az épületek. Lihegve ért a vár
lépcsőig. O tt kifújta magát egy kicsit, mielőtt nekivágott 
volna a lépcsősornak. A sötétség miatt csak tapogatózva 
haladhatott. Érezte a várakozás gyönyörét, érezte, hogy 
szüksége van teste zenéjére, vagy csak egyszeri pendülésé- 
re, mint az ópiumszívónak egy szippantásra. A tehetség 
terhét érezte ebben, s a vágyat, hogy visszaszerezze 
önbizalmát.

Az egyik folyosóról gyönge fuvallat érintette meg, 
éppen csak annyi, hogy bizsergés támadjon benne. Egy 
percre megállt, és aztán semmivel sem törődve szaladni 
kezdett felfelé a lépcsőkön, vaktában rakva lábait, s majd
nem orra bukva, néhányszor. Káromkodva lassított 
egy kicsit, de azért minden igyekezetét beleadta a sietés
be. A vágya uralkodott rajta, már nem is nagyon törte 
máson a fejét, csak az ismerős apró remegést várta ben- 
sejében, a keze zsibogni kezdett izgalmában, és diadalma
san ju to tt eszébe, hogy délután néhányszor hibátlanul 
eljátszotta a „Boci, boci tarkát”-t.

M ikor fölért a várba, a torony előtti kistérség felé 
rohant, mert ott szokott a legerősebben fújni a szél. 
Felkiáltott meglepetésében. Csak a hold fénylett, szépen 
és nyugodtan. Szélcsend volt, szellőcske sem rebbent. 
A természet csúfot űzött vele.

Lassan odament a mellvédhez, és lenézett a mélyen 
alatta fekvő Városra. Zihált a melle. Nézte a Várost, 
melyet tehetségével elbűvölhetett volna, amelynek meg
m utathatta volna a csodát, s amely nem fogadta el őt. 
Minden ok nélkül a hivatal ju to tt eszébe, aztán a szónok
ló igazgató a nagy, mennyezeti ventillátor alatt, a felesége, 
a szétvert rádió, a huzalokon csüngő ventillátor. Fájdal
masan felsóhajtott.

A Városban pislogtak a fények, s ő kielégítetlen vá
gyában, elkeseredésében kis híján sírva fakadt. Remegő



szájjal gondolt a csodára, amelyben már maga is kételke
dik, annyira szokatlan jelenség. Szükségét érezte, hogy 
azonnal megbizonyosodjon teste zenéjéről. A fuvallat 
ott a lépcsőkön csak fölingerelte. Éreznie kell a szél 
ellenállását, teste pendülését. Egész valója ezt óhajtotta. 
Fölállt a mellvédre, mert eszébe ju to tt, hogy ha esik az 
ember, akkor a levegő sebesen áramlik körülötte. Ki
egyenesedett, mélyet lélegzett, és leugrott a várfalról.

Az apró remegés zenévé változott benne. Megpendült 
a teste, s gyönyörködve érezte, hogyan hárfázik egész 
lénye. Mély, zengő hang szárnyalt belőle, nyitott tenyeré
nek ujjai pedig sok pici hangot adtak hozzá, ezüstösen 
csengő, tiszta hangokat.



NŐVÉREINK,  A VARJAK

Most, hogy ezt a fényképet nézegetem, most jövök rá, 
hogy nem tudom, hol van ez a faluvég, ez a fehérre 
meszelt utolsó ház, ez a háttérből kikandikáló téglagyár
kémény, ez a szürkén fénylő libaúsztató pocsolya. 
Képtelen vagyok rátalálni emlékezetemben ezekre a he
lyekre. Pontosabban: legalább öt községet fölsorolhat
nék, ahol ilyen a faluvég, ahol a kezdődő mező előtt, 
dacolva a szél rohamaival, védtelenül a viharral szemben, 
a házcsorda szélén fehérre meszelt aprócska épület áll, 
s valahol mögötte ormótlan gyárkémény látszik, a mindig 
meglevő, a szabályszerűen létező, gödrökkel körülvett 
téglagyáré, míg elől árkos lapály, amelyben piszkos lé 
csorog, bugyborékol és bűzlik a falu libáinak örömére. 
Hol lehet ez a képen levő faluvég? Melyik lehet? S nincs 
a kérdésre felelet, a gyötrődésnek eredménye.

Szegény sógor, mennyit csodálkozott, mikor hajku- 
rászni kezdtem, zavartam, hogy fényképezze le azt 
a faluvéget, a tizenhét libával a mezőn, de pontosan 
tizenhét legyen, tévedni nem szabad egyetleneggyel 
sem, féllel sem. Tulajdonképpen már akkor kezdte 
a csodálkozást, mikor kineveztem sógorrá, otthon bizto
san gyanakodva méregette a feleségét, talán még meg is 
kérdezte tőle, hogy ismer-e engem. Pedig hát honnan 
ismerhetne, nem is láttam még soha, ha véletlenül el 
nem mentem mellette a városba, de akkor sem emlékszik 
egyikünk sem a másikra. Nővérem sohase született. 
A fényképész is egy vadászaton lett sógorommá, mikor 
a sikertelen hajtás után, kínjában, hogy semmit el nem



ejtett, lepuffantott a nyárfáról egy vén, zöldes tollú 
varjút. A varjak voltak a mi nővéreink. Honnan tudhat
ta volna ezt az állandóan beijedt, kocavadász fényképész? 
De akkor már elhatároztam magamban, hogy megbün
tetem a gyilkosságért, váltságdíjat kell fizetnie, le kell 
dolgoznia a bűnét. Először csak hümmögött, hol talál 
ő ilyen falut, különösen libák nincsenek már ilyen idő
szakban a mezőn, s ha vannak is véletlenül, ki lesz hajlan
dó pontosan tizenhetet egybeterelni belőlük, míg ő meg
felelő helyzetbe kerül, és lencsevégre kaphatja a látványt. 
Hajthatatlan voltam. Annál is inkább, mert még egy 
hibát elkövetett kérlelésem közben. Arról sem tudott, 
nem tudhatta, hogy nem bírom elviselni az ő megszokott 
és megkedvelt fotóriporteri frázisát, a „lencsevégre 
kapást” . Addig gyúrtam, míg megpuhult, és beleegyezett, 
hogy elkészíti a kívánt fölvételt. Láttam rajta, volna neki 
is egy föltétele, tudtam azt is, hogy mit akar, szerette 
volna letépni magáról a sógori címet, de büntetnem 
kellett őt a nővérem haláláért, s abban nem hagytam 
volna szólongatását, ha panaszra megy a főnökhöz, 
akkor sem. Azontúl sógor maradt, sokszor már a többiek 
is így hívták, s lassan beletörődött sorsába. Mindig gyáva 
volt, nem mert ellenkezni velem. Lehet, azt remélte, 
ha gyorsan megteszi, amire kértem, magam szabadítom 
fel a kényelmetlen cím alól. De ezt hiába reméli, csak 
maradjon meg sógornak, nincs kedvem ezen változtatni.

Kérdeztük anyánktól, hogy miért nincsen nővérünk.
-  Miért? -  Anyánk végignézett rajtunk, és csak akkor 

felelt, ha már harmadszor vagy negyedszer intéztük 
hozzá a kérdést. -  Mert nekem csak fiaim születtek.

Mintha saját magunktól vágott volna el bennünket, 
hiszen nem rólunk, hanem a „fiairól” beszélt. Kik azok? 
Mégis mi volnánk? Aztán örültünk, ha megsimogatott



bennünket, ha becézni kezdte valamelyikünket, megint 
visszatért minden a rendes kerékvágásba.

Csak egyszer kockáztatta meg bátyám -  ki gondolná: 
bátyáimat sem ismerem ma már! -  a régóta fejünkben 
forgatott, egymás közt többszörösen megtárgyalt kérdést:

-  Miért nem szülsz végre egy lányt is, anyu?
Szinte reszketve vártuk a feleletet. Ma már nem tudom 

okát találni, minek is kellett volna nekünk a lány, mit 
kezdtünk volna vele, miért éreztük akkor szükségét, 
de tudom, hogy mindnyájan feszülten lestük anyánk 
válaszát, és büszkék is voltunk bátyánkra, aki határo
zottan és egyenesen fölvetette a kérdést.

Anyánk végigsimította szürkülő haját, de nem a kér
désre felelt. Azt kérdezte tőlünk, csináljon-e nekünk 
egy nagyon szép rongybabát. A szomszédasszonynak 
van parókából kihullott haja, a babának is hosszú fekete 
haja lehetne, ha akarnánk, mindenki irigy lenne ránk 
érte. De bennünket nem lehetett becsapni. Azt mondtuk, 
nem kell nekünk baba, a baba kislányok játékszere, 
és mi fiúk vagyunk. Ahogy jöttünk, csapatostul hagytuk 
el anyánkat, tudtuk pedig, hogy néz utánunk, de nem 
fordultunk vissza, játszottuk a megsértettet, eszünkbe 
sem jutott, hogy neki is fájhat a dolog.

Hatan voltunk testvérek, állítólag úgy hasonlítottunk 
egymásra, mint egyik tojás a másikra. De mi nem kedvel
tük túlságosan sem a hasonlóságot, sem ezt a hasonlatot. 
Azon még ma sem gondolkozom, egymást vajon kedvel- 
tük-e. A tény, hogy testvérek vagyunk, együtt kelünk, 
együtt eszünk, fekszünk, teljesen kizárta minden ilyen 
árnyalaton való rágódásnak a lehetőségét, fölösleges lett 
volna ezen törni a fejünket.

Őriztük a libákat, és játszottunk. Minden évben volt 
libánk, egyszer több, másszor kevesebb, de én úgy em
lékszem rá, nekünk tizenhét libánk volt. Ha összekeve



redtek a csapatok, ki kellett válogatni őket, és számoltuk, 
számoltuk, ki tudja, hányszor, egymás után, mind a ha
tan, és mind a hatan sokszor. Kivolt a tizenhét. Pont 
tizenhét libánk volt. Lehetett játszani tovább. Naponta 
többször számoltuk őket. Egyik bátyám (alacsony, 
kapkodós, ideges ember, közömbösen nézzük egymást, 
ha találkozunk, de az anekdotáit kénytelen vagyok 
udvariasságból meghallgatni) panaszkodott, nem tudja, 
miért, de állandóan úgy érzi, a tizenhetes számot kell 
megtennie a lottón, pedig a tizenhetes már évek óta 
nem nyer. Megpróbáltam vigasztalni, de belül kínozott 
a röhögés, eszemben járt, milyen komoly pofával számolt 
gyermekkorában, és mégis mindig kiérdemelte a taslit, 
amivel legidősebb testvérem jutalmazott bennünket, 
ha a számadás nem volt helyes. Most könnyebb a kisöreg 
sorsa, számológépen dolgozik a társadalmi könyvvitel
ben. Csak tudnám, miért lett ilyen ideges. Gyerekkorá
ban aludt mindig és minden helyen, ahol nem szurkálták 
vagy lökdösték. Nem jövedelmez neki a lottó.

Kukoricát is vittünk a libáknak, amiért csúfoltak is 
bennünket a többiek. Azt állították, hogy elég ennivalót 
talál a jószág kinn, nem kell neki külön szállítmány 
kukorica. De mi erről még otthon se szóltunk, nem is 
vitatkoztunk az idegen kölykökkel, rendszeresen meg
töltöttük a kiskannát, és mikor elérkezettnek láttuk 
az időt, a libák elé szórtuk a tartalmát. A végén megszok
ták, és nem beszéltek róla mások se.

-  Nézd! Nézd, varjak eszik a kukoricát! -  kiáltotta 
egyszer a legidősebb közülünk.

A varjak nagyon óvatosak. Még nem tudtunk közeire 
becserkészni egyet sem, akárhányszor is próbálkoztunk 
vele. S most ott voltak, három is, alig pár méterre tő
lünk, a libák között, azokkal együtt kapkodták a szeme
ket. Megilletődve néztük őket, s mikor egy-egy lúd



fölényes mozdulattal arrébb ijesztette valamelyiküket, 
sajnáltuk. De nem avatkozhattunk be, akkor biztosan 
elszállnak.

-  Miért jöhettek? -  kérdeztem.
-  Éhesek, azért -  mondta aprócska szeplőkkel beszórt 

bátyám, aki meghalt a háborúban.
Legidősebb bátyám egy intésére mellette teremtünk.
-  Nem. Nem azért jöttek, mert éhesek -  súgta titok

zatosan. Nővéreink a varjak.
Visszanéztünk. A fehér ludak közt három fekete pont. 

Okos szemükkel néha felénk pislogtak, aztán megnyugod
va bólogattak tovább.

-  Ok a nővéreink -  suttogtuk.
Aznap nagyon jól éreztük magunkat. Csak hazafelé 

volt egy kis baj, míg végre sikerült meggyőzni két öcsé
met arról, hogy még anyánknak sem kell tudnia a varjak
ról. Hallgattunk is róluk, s ez a hallgatás jobban össze
tartott bennünket minden másnál. A varjak lassan meg
szokták, hogy nálunk egyenek, nekünk pedig szertartás 
volt a kukoricaszórás ideje. Ismerkedés nővéreinkkel. 
Nem mindig ismertük föl őket, de picinyke, halk viták 
után előbb-utóbb megállapodtunk benne, melyikük 
melyik nővérünk. Otthon a kalendáriumokat bújtuk 
esténként, és neveket kerestünk nővéreinknek. Mindig 
több lett belőlük. A ludak ugyan csapkodtak feléjük, 
de ez ellen tehetetlenek voltunk, tűrnünk kellett ezt 
a megaláztatást. Integetni nem mertünk, mert akkor 
biztosan elijednek a ludak is meg ők is. Csak ültünk, és 
bámultuk őket. Ha valamelyikünk szóvá tette fekete 
színűket, lehurrogtuk, mert az mindegyikünknek fájdal
mat okozott.

-  Ez az átok rajtuk! -  suttogta legidősebb bátyám, 
s mi arra gondoltunk, miért pont a mi családunkat súj
totta ilyen szörnyű átok. Ez sokszor tett bennünket



búskomorrá, de szerencsére mások nemigen vették észre 
rossz hangulatunkat. De ha észre is vették volna, tőlünk 
ugyan semmit sem tudtak volna meg az okáról.

Egy reggel, még a tejesbögrét szorongattuk hárman is, 
öcsénk, a legkisebb rohant be hozzánk.

-  Gyertek gyorsan, látogatóba jöttek.
-  Kicsodák?
-  Nővéreink.
Csendben mentünk ki, hogy anyánk ne gyanakodjon 

semmire. A varjak az előttünk levő két fán ültek, csönd
ben tollászkodva. Nem károgtak, és meg se rebbentek, 
mikor kiálltunk a ház elé.

-  Látogatóba jöttek hozzánk! -  mondta a hírt hozó 
öcsém, s csavargatta a fejét a gyönyörűségtől.

-  Követtek bennünket tegnap, hogy lássák, hol la
kunk -  mondta legidősebb bátyám.

-  Mivel vendégelhetnénk meg őket? -  kérdeztem.
Rövid tanácskozás után arra az eredményre jutottunk,

hogy legjobb lesz semmit sem adni itt a ház előtt, mert 
meglátják a szomszédok, mit csinálunk, s utána vége- 
hossza nem lesz a magyarázkodásnak.

Fölnéztünk időnként a fára, s ők lenéztek ránk. Aztán 
anyánk hívott bennünket, indulnunk kellett a tizenhét 
libával. A varjak nem szálltak rögtön utánunk, de mire 
eljött az étkezés ideje, odagyűltek. Örvendezve ismertük 
fel őket, kissé fölbátorodva szóltunk is hozzájuk, kérdez
tük tőlük, hogyan lehetnénk segítségükre, mit hozzunk 
nekik. Örültünk, ha egy-egy éppen akkor emelte fel fejét, 
mikor kiejtettük a nevét.

-  Mi megmentünk benneteket az átoktól, csak mond
játok meg, hogyan! -  kiáltotta legidősebb bátyánk. 
Mi mindannyian fölálltunk, s utána mondtuk: -  Mi 
megmentünk benneteket!



De a varjak nem feleltek, bár mindegyik fölemelte 
fejét. Lehet, veszélyt gyanítottak.

-  Menjünk utánatok, nézzük meg, ki tart fogva benne
teket? -  kérdezte legidősebb bátyánk. -  Csak jelet adja
tok nekünk, ha nem is tudtok szólni hozzánk.

Nem tudom, hová lyukadtunk ki, ha a tárgyalást meg 
nem szakítja két szomszéd gyerek. Egészen a hátunk 
mögé lopóztak, mire felfedeztük őket. Mindkettőjüknél 
csúzli volt, egész zseb kavics, szerettek volna varjút 
lőni. Azelőtt, de azután se verekedtem, de akkor nagyon 
megraktuk a két szerencsétlen fickót. Sárba mártogattuk 
őket, úgy mehettek haza. Később sok bajunk volt emiatt, 
az iskolába is behívatták anyánkat. Nem akartuk meg
mondani, miért bántottuk a két gyereket.

A varjak a zajra elmenekültek. Sietős szárnycsapások
kal emelkedtek föl a földről, s mire megfordultunk, már 
csak egyet láttunk nem messze tőlünk a levegőben.

-  Glória! Anna! Klári! -  így kiabáltunk, ki melyik 
nővérét vélte felfedezni benne. A két szomszédgyerek 
azt hitte, hogy őket csúfoljuk, és szaladni kezdtek. 
Velük együtt tűnt el a varjú is.

Összetereltük a tizenhét libát, hazaindultunk. Azt 
hiszem, többé nem mehettünk a legelőre, el kellett adni 
a házat.

Csodálkozom, hogy eszembe ju to tt ez a história 
a vadászaton. Nem volna szabad megengednem magam
nak, hogy fölösleges dolgokkal gyötörjem a m unkatár
saimat. A fényképész amúgy is folyton panaszkodik 
valamiért. Vajon hol csinálhatta ezt a képet? A falum 
nevét mondja, de magam is tudom, mennyit füllent, 
mert fél tettei következményeitől. Legalább öt falu felé 
közeledve látni ezt a tájat. S azt a házat már biztosan 
lebontották. Itt különben is csak tizenhat liba látszik,



egynek csak a feje lóg be a kép sarkába. S amott az 
utcácskában még négy liba legel.

-  Gondolja, hogy megfelel? -  kérdezi, s engem idege
síteni kezd a hangjában bujkáló félénkség. Neki ugyan 
mindegy lehetne, hogyan hat rám a kép. Ez a hely már 
nem az, amit kerestem. Most látom be, nem volt érdemes 
kutatni se, ilyen segítséggel főleg nem. Semmiképpen se 
valósítom meg azt a tervemet, hogy jövő héten személye
sen is odautazom. Ostobaság volt.

-  Mit csinál a lelőtt madárral, kedves kolléga? -  
kérdezem tőle nyájasan, hogy el ne ijesszem.

Szeme fölcsillan, azt hiszi, ettől a pillanattól kezdve 
nem csúfolom többé. Reménykedve, szolgálatkészen 
felel.

-  Kitömetem. Egyszer megtekintheti.
-  Sajnos, sógorkám, nem érek rá. Tessék a kép. 

Valahol használni lehet.
Nincs kímélet. Tőlem barátságos szót többé nem hall. 

Magam is elveszett ember vagyok, nincs meg az a ház, 
nincs a gyárkémény, nincs a libaúsztató, eltűnt az egész 
faluvég. A bátyáimról is ritkán hallok, nem tűrhetem, 
hogy valaki a jelenlétemben varjakra vadásszon.



PEDIG ÉJSZAKA VAN

Mindig korán keltettek. Állítólag azért, hogy le ne késsek 
a vonatról, de én tudtam, hogy csak akadály vagyok 
a szemükben, akkor érzik jól magukat, ha nem látnak. 
Sokáig nyújtózkodtam az ágyban, mozdulatlanul ásítoz- 
tam, hogy bosszantsam őket. Kétségbeesetten igyekeztek 
türelmesek maradni, nem szerették a veszekedést, de 
gyakran sikerült őket kihoznom a sodrukból. M ostoha
apám ki-be járkált, nem mert rágyújtani, mert úgyse 
tudta volna nyugodtan végigszívni a cigarettát. Anyám 
csak állt előttem, látszólag oda se figyelt, de ha az öltöz
ködésem nem folyt egy ütemben, ha tétovázva megáll
tam, máris mellettem termett, hogy segítsen. Siettetni 
nem mertek, nehogy panaszkodni kezdjek a bánásmód
ra, mert akkor sokkal gyorsabban összeveszítettem 
volna őket. így is megvoltak a bevált módszereim, s ha 
rosszkedvű voltam, tehát elég gyakran, nem álltam meg, 
hogy ki ne kezdjek velük. Eleinte ügyetlen voltam, 
azzal próbáltam megharagítani őket, hogy állandóan 
édesapámról faggattam anyámat.

-  Szeretted apát? -  kérdeztem.
A szeme villanásán láttam, hogy zavarban van, de 

a hangja nyugodt maradt.
-  Hogyhogy szerettem? -  kérdezte vissza. -  Látod, 

hogy szeretem.
Úgy tett, mint aki nem fogta föl, hogy pontosan mit 

is akarok. De én makacsul kitartottam  a magamé mellett.
-  Édesapámra gondolok -  mondtam neki, és egy 

világért se néztem volna mostohaapám felé, aki a konyha



küszöbön állt meredten, mert se belépni, se kimenni 
nem volt kedve. Ha belép, vállalnia kell az őszinte beszé
det, ha kimegy a konyhába, beismeri, hogy nem hajlandó 
a felesége volt uráról véleményt mondani. Csak a szemöl
döke rándulásából láttam, hogy nem tetszik neki a téma.

-  Őt is szerettem -  mondta anyám, és felém nyújtotta 
harisnyámat. Legtöbbet a harisnya keresésével, kifordí
tásával, felhúzásával bíbelődtem. Ébresztésem előtt 
anyám már keze ügyébe készítette, sőt, akármennyire 
is tiltakoztam, mostohaapám is hiába morgott miatta, 
reggelente fel is húzta lábamra őket, ne legyen okom az 
időhúzásra.

Gyerekes dolog volt az a kérdezősködés. De én halálos 
komolyan csináltam, s ők ketten halálos komolyan vála- 
szolgattak. Ma is csodálom, hogy mehettek bele olyan 
gyerekes játékba, de nem találok más magyarázatot, 
minthogy nekik is szükségük volt rá.

-  Szeretted végig, míg csak élt? -  kérdeztem, s kö
zömbös arccal ásítottam, lábamat lóbázva az ágy szélén, 
mint akit nem érdekel semmi más, sem az öltözködés, 
sem a vonat, sem a tanulás.

-  Tudod, hogy szerettem -  mondta anyám, s megpró
bált felállítani, hogy rám adja a nadrágot.

Úgy mozogtam, mintha ólomból volnék.
-  Mást nem? -  kérdeztem.
Anyám arcán nem látszott változás, de szaporán lé

legzett, mintha nagyon megerőltetné az öltöztetésem.
-  De mást is -  mondta. -  Szerettelek téged is meg 

öregapádékat is meg Ilus nénédéket is.
Mostohaapám nekitámaszkodott a konyhaajtó fél

fájának, érdektelenül, mint aki csupán az idejét múlatja, 
más dolga nem lévén. De én tudtam, hogy előbb-utóbb 
közbeszól.



-  Most már nem szereted őket? -  csaptam le anyámra 
a következő kérdéssel, s kivettem kezéből a nadrágomat.

Ezzel a módszerrel azonban csak egyszer-kétszer 
sikerült felidegesítenem őket, mert úgy látszik, tisztáz
ták egymás közt is a dolgot, s aztán hiába kérdeztem 
meg anyámtól, hogy szereti-e még mindig édesapámat, 
a válasza rövid volt, s azt hiszem, őszinte is, hogy igenis, 
még mindig szereti, s amikor föltettem neki a kérdést, 
hogy akkor meg hogyan mehetett újra férjhez, megma
gyarázta, hogy ez inkább édesapám kifejezett kívánságára 
történt, hogy legyen, aki gondot visel rám. Ennél a pont
nál aztán mindenfélébe belekötöttem. Hogyan szeretheti 
mostohaapámat, ha még mindig az édesapámat szereti, 
melyiküket szereti jobban, valamelyiküket biztos be
csapja, vagy az édeset, vagy a mostohát. Anyám tűrte 
rohamaimat, s újra meg újra azt próbálta bebizonyítani, 
hogy mindkét férjét szereti, m indkettőt másképp, tehát 
nem lehet összehasonlítani a két szerelmet, s így nem 
csapja be sem a holtat, sem az élőt.

Mikor már mindez nem izgatta egyikőjüket se, új 
furfanghoz folyamodtam. Elkezdtem panaszkodni mos
tohaapámra, néha körmönfont módon, csak messzi 
célzásokat tettem, néha meg, ha semmi okosabb nem 
jutott eszembe, szemérmetlenül hazudva, kitalált vádakkal 
illettem.

-  Anya -  mondtam súgva, de úgy, hogy a szoba má
sik végében motoszkáló mostohaapám is meghallja - ,  
a táti tegnap meghúzta a fülemet.

Ilyenkor nem anyám volt az, aki kitört, hanem mosto
haapám. Sértették a vádak, és szorította a félelem, hogy 
anyám elhiszi őket.

-  Ugyan, mikor értem hozzád? -  kérdezte azonnal, 
s láttam ujjai izgatott mozgását, tudtam, hogy cigarettá
ját keresi, s ha rágyújt, akkor anyámmal kerül össze



ütközésbe. Anyám senkit sem engedett a szobában 
cigarettázni, ennyi maradt meg halott édesapám szoká
saiból és emlékéből, igaz, hogy ehhez aztán elkeseredet
ten, a végsőkig ragaszkodott.

-  Ne szóljon bele -  szólt hátra akkor - ,  ne gondolja, 
hogy én elhiszem a gyerek minden szavát.

De ha megszólalt, nemigen lehetett mostohaapámat 
megállítani.

-  Tán nekem nem szabad az úrfihoz szólni? -  kérdezte 
dühösen. -  Tán tűrnöm kell azt is, ha hazudik?

Mikor mindkettőjük nyelve megoldódott, nekem nem 
sok szerepem volt már. Boldogan hallgattam őket, 
maguk se vették észre, hogyan keverednek mind beljebb 
és beljebb egy véget nem érő vita szövevényébe, rólam  
meg is feledkezve. Ilyenkor tempósan öltözhettem, nem 
is figyeltek rám. Édesanyám még ott állt előttem, ado
gatta rám és a kezembe a szükséges holmit, de a lelke 
már csak az elhangzó szavakat kísérte, hol, milyen 
oldalról éri sértés, mire válaszoljon. Órák hosszat tud
tak veszekedni, egyikük sem fáradt ki, s ha mostohaapám 
időnként ki is ment, hogy enni adjon a jószágnak, 
elvégezzen a ház körül, ha befordult az ajtón, máris 
ott folytatták, ahol abbahagyták, nem csillapodó heves
séggel. Ilyenkor szótlanul beraktam a táskába, amit 
édesanyám uzsonnára készített, nem panaszkodtam 
többé, hogy még éjszaka van, mennem kell, fejembe 
csaptam a sapkát, és elindultam az állomás felé. Tudtam, 
hogy otthon még sokáig tart a csata, s lehet, hogy késő 
délutánra, mikor hazaérek, ők még mindig nem fáradnak 
bele.

Ma már tudom, hogy gonosz voltam. De akkor jobban 
éreztem magam, ha nem láttam, hogy mennyire szeretik 
egymást, inkább tűrtem, hogy veszekedjenek. Bosszút 
akartam állni rajtuk, szükségem volt a tudatra, hogy



gyűlölik egymást. Kihúztam egy kukoricaszárat a kévé
ből, és az állomás felé menet azzal zörögtem a kerítése
ken, csapkodtam a kapukat, hogy ugassanak a kutyák. 
Ha a szomszédok szóltak anyámnak, letagadtam a dol
got.

-  Sokan járnak a vasútra -  mondtam. -  Legkönnyebb 
az iskolás diákra fogni, hogy valami csínyt követett el.

Anyám kívánsága volt, hogy befejezzem az iskolát, 
s tovább tanuljak az egyetemen. Ha erre hivatkoztam, 
mindent megbocsátott. Ha ez szóba került, már mond
hattak akármit a szomszédok, és akármit mostohaapám 
is, akkor már védett minden váddal szemben, mert úgy 
érezte, az én iskoláztatásom ellen akarják fordítani.

Ma m ár ritkán járok haza. Mindig lelkiismeret-fur- 
dalásom van, ha a két öreg egymással zsörtölődik. 
Mindig az ju t eszembe, hogy én tanítottam meg őket 
veszekedni. Ez persze túlzás, de abban mégis lehet 
valami, hogy az a négy év, amíg utazó diák voltam, az 
a négy év, amíg be nem költöztem a városba, szerelmük 
első négy éve, az én hatásomra alakult lassan megszokott 
vitatkozások, vádak és védekezések éveivé.

Ha hazaérek és meglátom őket, mindig az ju t eszembe, 
milyen nagyon szerették egymást, mikor összekerültek. 
A szemükön, a mozdulataikon láttam  akkor, talán azért 
is fájt, mert úgy éreztem, rólam elfeledkeztek, mintha 
engem kihagytak volna a boldogságukból. Azért is 
bántottam őket, rájuk kényszerítve a vita és keserűség 
mindennapjait. Gyerekfejjel is okosabban, számítób
ban, mint ők.

Ma szégyellem, amit tettem, de már hiába. Ha megjele
nek, anyám előbb-utóbb félrevon, és a fülembe suttogja 
elkerülhetetlen vádjait. Ha az öreggel maradok egyedül, 
ő panaszkodik. Mikor a neki szánt ajándékok után



kirakom az öregnek hozott cigarettát is, anyám nem 
állja meg zsörtölődés nélkül.

-  Minek hozod neki? -  kérdezi féltékenyen. -  Még 
éjszaka is felkel, hogy dohányozzon. Ki látott már 
ilyet?

-  Kimegyek én -  mondja mostohaapám. -  Nem m ara
dok bent, miképpen zavarhatnálak?

-  Mert mocorogsz meg köhögsz -  vádaskodik anyám, 
mielőtt közbeszólhatnék.

-  Nem tudsz csöndben maradni, pedig éjszaka van.
Igyekszem megnyugtatni őket, de akárhogy is kérlel

nek, nem sokáig üldögélek köztük. Attól tartok, láttom- 
ra kezd ömleni belőlük a felgyülemlett harag, s sokszor 
kimondásra sem érdemes, apró-cseprő vád. Lehet, 
hogy nélkülem csendesebbek, lehet, nem veszekszenek 
annyit. Erről senkivel se beszélgethetek, mert egyszer 
próbáltam a feleségemnek elmesélni, de kinevetett.

-  Az is a szerelem egy fajtája, ha sokat veszekszik 
az ember -  mondta. -  Mi is veszekszünk eleget, pedig 
szeretjük egymást, igen?

Amiben van is igazság, de csak zavarba hoz vele.
-  Nélküled is veszekedtek volna -  mondja a feleségem. 

-  Elég volt nekik apád emléke ahhoz, hogy néha ve
szekedjenek.

A legjobb volna semmiféle találgatásba nem bocsát
kozni. A legjobb volna elfelejteni az egészet, de nem 
lehet. Úgy érzem, lassan-lassan belém akar költözni 
mindaz a fájdalom, amit valamikor okoztam a két 
öregnek.





BRASNYÓ ISTVÁN





A FEJVADÁSZ NEHÉZ  
ÉLETE

Talán már senki sem tud visszaemlékezni a történtekre 
úgy, ahogy azok valójában megestek, lehetséges, hogy 
miköztünk, Csanták vagy Kancsárok közt akad még 
valaki, aki időnként, ha új barázdába fordul az ekéjével, 
egy pillanatra visszagondol Kara-Páncsira, esetleg Milo 
Gavanskinak, a mi utolsó sasunknak forognak hasonló 
gondolatok a fejében, amikor a borús délelőttön átta
nulmányozza az osztrák (bécsi) császári udvarban ki
állított nemesi oklevelet, a mi hamis, elaggott, kicsiny 
nemesünknek, aki harapós, mint a kutya, habár tü- 
nedezőben van a világból, de még felrémlik előtte Kara- 
Páncsi, és feltehetőleg sok egyéb is, még azokból az 
időkből, amikor nekünk, Csantáknak és Kancsároknak 
eszünk ágában sem volt szétszóródnunk a vidéken, 
jóval egyszerűbb közösséget alkottunk, mint amilyent 
Milo Gavanski feje be tudott volna venni, ő mint egy 
bonyolult esettel helyezkedett velünk szembe, csöppet 
sem mentesen a gőgtől, úgy viselte el közelségünket, 
mint a sorscsapást; egy Gavanski az udvarházban, 
körülvéve és szorongattatva a parasztoktól, öreg eperfái 
alatt meg a feltöretlen legelőkön, az országúitól balra 
és jobbra, mint egy folyó két partján, egyik lába itt, 
a másik meg ott -  valahogy így próbálta megtartani 
magát és fennmaradni a vidéken, és ebbe igazán keve
seknek volt beleszólása, bár már abban az időben semmi
féle udvarhoz nem tartoztunk mi, a kincstári területek 
valahová Mohol alá tolódtak, és ez is egészen érthetet
lenül ment végbe, anélkül, hogy Milo Gavanskit meg



kérdezték volna, és hogy bennünket is alaposabban ki
faggattak volna, akarunk-e beékelődni az állam, vagyis 
a Kincstár és Milo Gavanski közé, mert nem akartuk 
ezt a szomszédságot, vagy ha netán valaki akarta is, akkor 
úgy képzelte, hogy Milo Gavanski el fog tűnni onnan, 
egy szép reggelre az egész Gavanski-telep összeomlik 
isten ujjának súlya alatt; sajnos, nem így lett, mivel 
senki nem avatkozott a dolgunkba, Milo Gavanskin 
kívül, aki viszont alapos megfontoltsággal szabadította 
ránk Kara-Páncsit, a förtelmes embervadászt, aki a ku- 
tasi csendőrőrsnek holmiféle civil beosztottja volt, és 
végeredményben a vérdíjakból tartotta fenn magát, 
azonkívül, hogy hónapszám csak pálinkafőzéssel fog
lalatoskodott.

A kutasi csendőrőrs akkoriban hét embert szeretett 
volna a karmai közt tudni, de Kara-Páncsi ezt egymaga 
lehetetlenné tette, mivel a hét közül hatot tőrbe csalt 
és elejtett, nemkülönben mint a nyulat vagy a túzokot, 
dróthurokkal és régi, tűzköves puskájával; fegyvere 
a vidéken senki másnak nem volt, kivéve Milo Gavanski 
fegyvertárát, az üveges szekrényt a nagyházban, az 
ottani régiségek valószínűleg a Gavanskiak hadizsák
mánya voltak, vagy drága pénzen vásárolták össze 
nemzedékeken keresztül mint hadizsákmányt, tehát 
nem kellett tartani semmitől, kivéve Kara-Páncsit, akit 
viszont Milo Gavanski olcsón meg tudott vásárolni, 
mert olcsó ember volt, és nem utolsósorban nagy disznó 
és gazember. De mielőtt Milo Gavanski ellenünk uszít
hatta volna az emberét, akiben jobban megbízhatott, 
mint önmagában, történt, hogy a csendőrőrs, vagyis 
maga a csendőrkapitány -  ma már lehetetlen megállapí
tani, létezett-e ilyesfajta rang Kutason - ,  Károly von 
Bunyiczei csendőrszázados látni akarta a maga emberét, 
vagyis a hetediket, akiről Kara-Páncsi feltehetőleg



egymaga többet tudott, mint az egész környék együtt
véve, erős volt ugyanis a gyanú, hogy kapcsolatban 
állnak egymással, és a többi hat kézre kerítésében ez 
a hetedik volt Kara-Páncsi segítőtársa, s mivel a legény
séget a járőrszolgálat teljes egészében lekötötte, hogy 
a malária ismét felütötte köztük a fejét, és több volt 
a beteg, mint amit egyáltalán megengedhettek maguknak, 
nem tudtak végére járni a dolognak, Kara-Páncsit 
vették igénybe ismét, azzal, hogy szemet hunynak a pá
linkafőzés felett -  különben is a legénység volt a fő fo
gyasztó - ,  ha nyomra vezeti őket.

Lehetséges, hogy Károly von Bunyiczei ostoba ember 
volt, csinált nevével és csinált, isten háta mögötti rangjá
val, olyan ember, akit a felettes hatóságok a maguk nagy 
derültségére szoktak kitalálni, egy kitalált ember, aki 
nem tudott beépülni sem közénk, sem a hatalomba; 
olykor nyári holdas estéken nagyokat lovagolt, sorra 
látogatott bennünket, Kancsárokat és Csantákat, mivel 
mi domináltunk egy meglehetősen nagy területen, 
úgyszólván roskadozott alattunk a föld, az asszonyok, 
az anyák váratlan időközökben elpottyantottak egy-egy 
ráncos csecsemőt, mint a rendetlen kotló vezették elő 
a gyerekeket, úgyszólván a föld alól, von Bunyiczei 
meg eljárt közénk, hogy egy-két kaszasuhintást tegyen 
a búzánkban, vagy együtt káromkodjon velünk, paraszt 
a parasztok közé, és nem állhatta Milo Gavanskit, 
az urat, és Kara-Páncsit, aki végeredményben őhozzá 
volt hasonló. Kara-Páncsi viszont, aki a csendőrszáza
dos negatív képmása volt, tudta, miről van szó.

Egy éjjel, nem sokkal éjfél után, amikor az éjjeli járőr 
még vissza sem érkezett, az, amelyik tízkor indul lassú 
menetben, legfeljebb ügetve, Kara-Páncsi jelentette, hogy 
a környéken, pontosabban a Kereszt téren vadembert 
látott.



De a csendőrszázados kérdésére, akit ágyból hívtak 
elő, csak hímelt-hámolt, nem tudott pontos leírást 
adni a látottakról, személyleírásról persze szó sem le
hetett, Kara-Páncsi különben is szűkfejű, riadt ember 
benyomását keltette, beszéde ha harminc biztos szóból 
állt.

-  Izé, mint egy gyűszű... nem, nem, mint egy meggy
mag, no, mint egy meggymag, úgy, akkora... vagy 
gyűszű, eszi fene -  mutatta a gyűszűt, amivel a puskaport 
szokta adagolni.

-  Akkora? -  kérdezte Károly von Bunyiczei. -  Azt 
mondod nekem, teee, utolsó lókötő, hogy akkora, 
mint az a gyűszű ott a kezedben, vagy mint egy meggy
m ag... hogy akkora embert láttál éjfél előtt a Kereszt 
éren? -  A csendőrszázadosnak, mivel álmos volt, az 
forgott már a fejében, hogy reggelig kikötteti ezt a hazu- 
dozót, ő pedig megpróbál aludni, hátha reggelre mind
kettőjüknek tisztább lesz a feje, de főleg Kara-Páncsié.

-  N em ... nem mondom én, csak a feje, hogy akkora, 
azt mondom. -  Ez túl volt minden várakozáson, Kara- 
Páncsi ekkorát viszont nem hazudhat, ha a bőréből 
bújik ki, akkor sem. Ehhez fantázia kell.

-  Hogy a feje, mondod, akkora? -  A századosnak 
kezdett elege lenni ebből.

-  Az hát, no, a feje.
-  No és az ember, az mekkora? Azt csak tudod, ha 

már ilyen pontos mértéked van a fejéről? Azt csak tudod, 
ha már olyan jól láttad?

-  H át láttam. Ott volt.
-  De milyen? Hogy néz ki?
-  O lyan... csúf. Csúfságnak volt ott, ijeszteni. Szó

lok, mondom, biztosan vadember. Mert olyasforma... 
hát afféle vadember.

-  Mit mondott neked?



-  Elkapta a fejét, átszállt a haján a golyó, vagy a fe
jén. Átszállt... Mert úgy forgatta a fejét, de csak akkora 
volt, mint egy meggymag, ha nem mondok sokat.

-  No, mint egy mákszem?
-  Nem, akkora inkább, mint a gyűszű. Inkább gyű- 

szűre hasonlított, de a haja nagy, bodor. A feje.
-  Hozd el nekem -  mondta a százados - , hozd el, 

akkor minden el van engedve.
-  De egy töltet puskaport, ha lehet előbb. Nincs 

több már nekem -  mondta Kara-Páncsi.
Mikor megkapta, elment. Hallatszott kintről, hogy 

a járőr megérkezett.
No de a tüzet, azt sokáig nem fogjuk elfeledni -  min

denki így gondolta akkor, azt a tüzet, amit Kara-Páncsi 
rakott Milo Gavanski hátán, ami aztán a tulajdon 
hamvába fullasztotta az egész vidéket, és úgy felbomlasz
totta a népséget, hogy mind a mai napig nem tudtuk 
összeszedni magunkat, mert hiányzott a nagy ellenfél 
közelsége; Milo Gavanski nem tehetett többé semmit 
sem ellenünk, de a nagyobb baj az, hogy a maga javára 
sem - ,  amikor már jó késősen előkerültünk, hogy ki
bámészkodj uk magunkat, ugyanis azt a tüzet eloltani 
nem lehetett, a szomszédos járásokban lakók is látták, 
akkora volt, és minket is csak az ő érkezésük sodort 
magával, úgy jutottunk el az istállókhoz és turkáltunk 
a zsíros hamuban, ahol Milo Gavanski fél- és negyedvér 
lovai eltűntek, mintha az égre szálltak volna, amely 
közben még piroslott is, majd hajnalra elszürkült a füst
től és a felhőktől -  elmentek a lovak és el a borjúk, 
meg a címeres Gavanski-ökrök, jó ég, mi minden volt 
ott, amikor késő virradattal előtűnt Kara-Páncsi, lucs- 
kosan és csatakosan, a puskapor kék pettyeket égetett 
az arcára, ahogyan a maga kísérteiéit üldözte, de senki



sem lehetett bizonyos abban, hogy ő volt, rábizonyítani 
nem lehetett, semmit sem lehetett bizonyítani.

Milo Gavanski meg félhülyén üldögélt egy széken, 
elnyúlva, hogy a feje a szék karfáját, feneke meg a pere
mét érintette, gerince megfeszült, és hallgatott, valószí
nűleg ez volt a legokosabb, amit tehetett, és csak ő maga 
tudta, hogy miért; Kara-Páncsi meg csak mesélt -  nem, 
meggymag, vagyis talán gyűszű, no de mint egy tehén 
farka -  összefüggéstelenül és meglátszott, hogy ők 
ketten, mármint Kara-Páncsi és Milo Gavanski múlha
tatlanul egybetartoznak, ez esetben halálos kötelék köti 
őket egymáshoz, mint a szerelmeseket, az ő ügyük 
most már mindörökre tisztázódott: nem kell ide tör
vény, se csendőrkapitány, mivelhogy ők a törvény és 
ők a törvényesség.

Aztán a nép szétoszlott, ahogy jött, csak a nagy, meg
pörkölt eperfák maradtak, meg a szél, ahogy lassan 
hordani kezdte a hamut.



MILYEN VOLT TE GNA P  
A L K O N Y A T K O R  A 

HALASTÓ?

Körülbelül ötszáz, de inkább hétszáz métert kell lefelé 
jönni ahhoz, hogy a zsombékos partra érjünk, ha talán 
nem is lefelé, de semmiképp sem fölfelé, egy semleges, 
hepehupás terepen kell átvágni, hogy az ember ideérjen 
kukoricaföldön meg miegymáson, ha a gazdasági ud
vartól számoljuk, ha kiérünk a négyvasú ekék, vető
gépek, fogasok és vizeshengerek közül, ahol a csalán 
haragoszölden, a rozsda pedig feketén uralja a talajt, 
és a határozatlan irányból fújó szél minden szemetet 
összehord itt -  ha elhagyjuk az udvart, a föld egészen 
selymesnek és gondozottnak tűnik, a földanya, a szürkés
barnára égett felszín, mely még izzik, forrong, az ember 
lába közé csap a forróság, egészen áthevült, s lejjebb, 
pontosabban előrébb sikamlós, a füves földnyelveken 
összefut a talajvíz, a hosszú szárú fű elfekszik a mélyedé
sekben, ahol egy pillanatra megszakad az összefüggés 
föld és föld között, darabka ég remeg a vízen, mint egy 
emberi arc, akkora, csak egyetlen lépés, és a lábnyom, 
a testsúly, amely a horpadáson átlendíti az embert, 
felkavarja a félhomályban is ezüstösen világító felületet, 
a laza összetételű talaj összecsuklik az érintésre, a víz 
fölbugyog és elönti a nyomot, a lábnyom még enyhén 
emelkedik, de végül egy sárga iszapcsíkkal belemosódik 
a vízbe, néhány buborékot vet, a pereme felé kiszélesedik 
és elmállik, ahogy a víz alámossa és befalja. A harmat, 
amely ilyenkorra már a fűre zúdul, sáros foltokban 
mutatja a nyomokat, amint továbbhaladnak a hasított 
patáktól összetaposott keskeny partszegélyen; majd



túlnan a legelő hullámosán nekilendül az egyre sűrűbbé 
tapadó sötétségnek, tulajdonképpen itt kezdődik és 
indul nagy körben bal felé, emitt egy keskeny sávon 
még párolog a maglucerna, valószínűtlen keménységgel 
barnállik a csigavonalú magházak tömege, és most 
távolról hallatszik a zsongás, mintha réz hajszáldróto
kon futna, cincogó hanggal emelkedik, kavarog a nagy, 
zilált gömb, szétszakadva és újra összeugorva, nem hall
ható szárnycsapkodással a szúnyograj, akár egy alakta
lan, sötéttől fakó színű felhő vagy tehén.

-  Wie eine Kuh, nicht wahr? -  kérdezte Karácsonyi 
doktor a mellette fújtatva haladó kövér urat, akiből 
a hepehupás talaj és a nagy távolság, amit eddig bejár
tak, váltotta ki a zihálást, és szakadt róla a verejték, 
vastag szövetingét fehéren verte át a só és a hab; mintha 
ágyban volna, gondolta a doktor, valami vékony arcú, 
fürge öreglány alig hervadó combjai között, aki még 
tud mozogni és ismeri a fortélyokat, ott Bécsben, vagy 
mit tudni, hol, igen, Mayer úr, futott át rajta -  ha lenné
nek ilyen tehenek, vagyis ahogyan itt mondják, tehenek, 
így már sokkal sejtelmesebb, szinte a levegőbe röppen 
az ember szájából, nicht wahr?

-  Ja, sehr amüsant -  mondta Herr Mayer, és szeme 
sarkából követte Karácsonyi doktor kinyújtott kezét, 
kéztőtől az ujja begyéig befogva, amely az apró, kerek 
tó felett átm utatott a földekre, már a süppedős, nyálkás 
talajon álltak, már az első nádszálak ott csapdostak 
az arcuk előtt, kaszáltak a levegőben a fuvallattól, de 
a doktor ujja átmutatott felettük, messzire. -  Und sehr 
poetisch. -  Nézte, ahogy a másik leengedi a kezét, és 
biztos támasztékot keres a lábának, lenn, a mocsokba 
taposott fűben, amelyet sűrűn tarkítottak a kiszáradt, 
barna, szélükön felperdülő és nevetséges tehénlepények.

-  Wollen Sie sagen, Herr Mayer, dass ich ein Dichter



bin? -  kérdezte Karácsonyi Imre doktor. -  Ein Poet, 
nám lich... -  erősítette fel dadogva a kérdést, és ujját 
ismét a magasba lendítette, Mayer ismét követte a moz
dulatot, és mindketten érezték, hogy bokáig süllyednek 
a kemény, rugalmas sárba, de a doktor keze rendületle
nül a túlpart fölé mutatott, a kenderföldekre, ahol már 
egy-két ember hajladozott elszórtan a tágas térségben, 
amióta lement a nap; a hőség miatt éjjelre hagyták a mun
kát, surrogtak a rövid nyélre erősített kaszahegyek, 
ahogyan a kendert szálazva vágták, behajtott térdükre 
fektetve a karcsú, egyenes szálakat, és fél karjukkal 
átfogva, mintha hónuk alá csapnák a harmatos estét, 
hajnalcsillagostul, és feneküket épp feléjük düllesztik.

-  Sehen Sie nur, die Lenaus Puszta -  mondta Herr 
Mayer, és arcán olyan mosoly ömlött el, mint a holdka
rika, fakó és sárga, sápadt, szemtelen; a doktor lassan 
leengedte a kezét, visszafordult, de keze félig behajtva 
a levegőben maradt, mintha visszakézből képen akarná 
teremteni Mayer urat, ami igen valószínűtlennek látszott, 
mert Mayer az egyetlen vevő a kenderre, akinek komoly 
ajánlata van már augusztusban, és meg is fogja venni, 
mert a kender kifogástalan, és úgy tűnik, ő elértette 
a célzást, így hát kitépte lábát a sárból, úgy érezte, 
mintha két erős, fekete kéz kapaszkodna a csizmafejbe, 
és sokkal egyszerűbb lenne, ha a csizmából lépne ki, 
amely erősen és feszesen tapadt a lábára, sokkal egysze
rűbb lenne az elhanyagolt és bebüdösödött régi halastó 
partján hagyni a csizmáját, hogy úgy álljon ott üresen, 
bokáig a sárba süppedve, mintha egy kísérlet lépett 
volna ki belőle, épp az imént, súlyos bűnétől szabadulva, 
ami nem hagyta nyugodni.

Nagy rándulással elindult hirtelen, és csak ment, 
amilyen gyorsan csak szedni tudta a lábát, hallotta, 
hogy a másik követi, és zihálása újból felerősödik,



majd tetőfokra hág, mint az előbb, ment, megkerülve 
a tavat, állandóan csak a nehéz, füves sárban, titkon 
úgy gondolta, még reggel, hogy elragadóvá teszi a vidé
ket ez előtt a kövér mamlasz előtt, aki tulajdonjogi 
vitákba bonyolódott vele az első pillanatban, amikor 
meglátta, és nem akar hitelt adni az itteni szokásjognak; 
sietett -  nem fogja elmesélni neki a zöld korsó legendáját, 
sem a két elhülyült Rados kisasszony történetét, akiké 
a vidék volt, vagy talán még mindig az övék, legalábbis 
szerinte meg az égi hatalmak ítélése szerint, mert aki 
hatvan napnál tovább visszajár, holta után persze, az 
megmarad birtokában -  az egyik Rados kisasszonyt 
a parasztok, ezeknek az ősei, akik odaát tarolják a ken
derföldet, éjszakánként sokáig, úgyszólván évekig és 
gyakran látták a halastó környékén, amint a tavi virá
gokat tépi, és vén, apró lábával tiporja a boglárkákat, 
virágcsokrokat hagyott maga után, és viharos éjszaká
kon elmaradt - , akkor úgy intézkedtek, hogy a halas
tót nem használják tovább, azóta összezsugorodott és 
elmocsarasodott, benőtte a nád, amelyben nádiverebek 
vertek tanyát, és a békák éjszakánként oly fájdalmasan 
füttyögnek és kuruttyolnak, hogy az embernek belesaj- 
dul a szíve, így ez a földdarab józan megítélés alapján 
senkinek sem képezi tulajdonát, egy tulajdonos sem volt 
hajlandó átvenni -  die Lenaus Puszta - , ám legyen.

Odaát a kenderföldön egyre többen mozogtak, haj
longtak, mint az elmosódó árnyak, háttal feléjük, és 
jóformán ügyet sem vetve kettőjükre, mereven csak 
maguk elé nézve, surr, surr, surr, hallatszott, ahogy 
a kaszahegy elmetszi a kenderszálakat.



B U G Y O N N IJ  EMLÉKE

íme egy levél:
„Tisztelt Bugyonnij marsall, hősies és felejthetetlen 
főparancsnok elvtárs!

Amint olvasom az újságban, az ön rettenthetetlen 
szíve megszűnt dobogni, hát könnyezve olvasom tovább, 
hogy ön nincs többé közöttünk. Ez a szánalmas igazság.

Mert a burzsoá tőke fondorlatos nemzetközi mester
kedései nem költhetik többé halálhírét a legvitézebb 
vörös katonáknak, mint ezt annyiszor megtették, mert 
a történelemnek nem lehet csak úgy halálhírét költeni. 
Büszke alázattal emlékszem vissza a Vörös Lovas egykori 
ilyen irányú cikkeire, amiket az ütközetek szüneteiben 
ismertettek az ezer sebből vérző harcosokkal.

Még ju t eszembe a nyári hőségtől lángoló Rjazany 
városa, portól megfakult gyönyörű nyírfaligeteivel, 
amikor harmonikaszó mellett hagyta el a várost dandá
runk, vidáman farkasszemet nézve a jövendő nehézségei
vel. Súlyos uszályként vonszolta maga után a döghalál 
fojtogatóan szitáló sűrű porát, a lovak horkantottak és 
prüszköltek, orrlikukban a soha ki nem alvó zsarátnok 
égett, amilyeneket a vallásos elemek táplálnak házukban 
a régmúltat a ma ellenében dicsőítő fakó szentképeik 
mögött. És végig a széles országúton ott lüktetett a forró 
nyár, és az acélszívű harcosok sírtak a rémséges fásultság 
láttán, amit a tudatlan tömeg tanúsított irányunkban.

Jaj, 1918-as esztendő, mely a szívünkbe égetted ret
tentő nagyságodat, és emberszíveken tiportál, sohasem 
szűnhet a vér buzogása megvénült arcodon, hiszen úgy



hullottak legjobb embereid, mint az őszi falevél a fekete 
föld sarába.

Ó, világforradalom, amikor lebegő palástod csücskébe 
töröltük ábrándos arcunk örök verítékét.

De sokan hűtlenek lettünk hozzád, éppen a jó szán
déktól vezérelve, hogy hazánkban is megvalósítsuk 
nagyszerű vívmányaidat!

Mert mi várt ránk a mi hazánkban, hogy téged kérges 
szívvel a sorsodra hagytunk?

Az imperializmus fogdmegjei jártak haláltáncot a sí
runkon, és a királyi kopók szaglásztak a sarkunkban egy 
életen át. És a tulajdon földünkön bántak el velünk ily 
csúfosan, hogy pirulhatott előtted orcánk: a kártékony 
vérben megedzett kardunkat tulajdon térdünkön törtük 
el a hazai kártékonyak őrült röhögésétől meggyalázva.

Főparancsnok elvtárs! Merre is száguldott akkoriban 
az ön vörös lovassága, keresztül a vaksötét éjszakán? 
Miről is énekeltek halálra szánt, a gazság tobzódásaitól 
nekikeseredett elvtársaink? Ki emlékszik már a pápasze
mes és görbe hátú, öntudatos katonára, Iszaak Bábelre?

A mi földünk térségeivel és tágasságával a búzatermő 
Kubánra emlékeztetné önt, és az éjszakai levegő itt is 
épp annyi jajgatást ivott be, mint ott, a hosszú századok 
alatt, akárcsak valami utálatos tengeri szivacs.

„Mezők csillaga -  szólt a nóta - ,  mezők csillaga szü
lőházam felett, meg anyám bánatos keze...”

Fiatalságom minden tüzét én is arra a nagy máglyára 
vetettem, mely mindmáig bevilágítja legvérmesebb re
ményeinket, és utolsó tisztelgésként mondtam el mindezt.

Bognár József 
az omszki vörös lovasság katonája.”

Szürke öregemberek eldugott kisvárosok falai mögött 
vizenyős szemmel néznek ugyanabba a semmibe, szerte



a világon százezredszer ismétlik el a hosszan tartó 
használattól megkopott történeteiket, mintha imamalmot 
forgatnának: Bugyonnij katonái és Iszaak Bábel meg
öregedett, széles vállú hősei, akikről fél évszázadon át 
igyekeztek az írók a világ legjobb könyvét megírni.



A MI FÖLDJEINK

Eleredt az eső -  még hajnal volt, és ázott csöndben 
a világ, könnyű pára ült a látóhatáron a derengésben, 
mintha apró kupacokba gyűlt volna a sötétség körben, 
mintha most roskadna össze az éjszaka, közben felülről 
keményen paskolja az eső: mi aludtunk még. Aztán 
hirtelen, ahogy virradt, a betegünk zsörtölődni kezdett, 
enni kért, hosszan, elnyújtva szakadtak ki belőle a sza
vak, sajnáltuk, mert bennünk nem volt meg a képesség, 
hogy kificamítsuk a gyors, pergő nyelvet, amit a vidéken 
beszéltek; fel kellett kelni és be kellett gyújtani, mert 
az ősz hűvösre fordult, épp szénahordáshoz készülőd
tünk, az utolsó kaszálás már boglyákban állt, a váratla
nul jö tt eső pedig mindent tönkretett, így álltak a dolgok, 
hárman voltunk, három paraszt meg egy beteg, akit 
a malária már levett a lábáról; nem hiszem, hogy ponto
san megértettük volna, miről is van szó, hiába a sietség, 
és a kapkodás is csak ronthat a dolgon, fáradtabb embe
reket már nem lehetett elképzelni sem.

Majd Fibulás megindult. Hirtelen mozdulatokkal 
leráncigálta magáról a "takarókat, a fal felé dobta, és 
lábbal előre lecsusszant az ágyról, én néztem, úgy lé
pett le, mintha szakadék volna az ágya előtt, és sohasem 
fog földet érni, és ezt tudja, bámult az alkohol és az étolaj 
párázta levegőbe, nagy haja borzasán csüngött a nyakára, 
Fibulás, az ősember, az első ember, aki erre a vidékre 
települt, mert bizalmat érzett iránta és hasznot remélt, 
ha nem is az első, de annak egyenes ági leszármazottja, 
aki csalódott, mert nem érez tovább semmiféle bizalmat, 
és a haszon is kétségkívül az ördögé, egyszerűen nem



érzi tovább jól magát, és fáradt, mégis útra kész, kiálló 
szemfogaival széttépne akárkit, csakhogy szabaduljon, 
de a szabadulás egyetlen útja épp a réten át vezet, amely
ből élnünk illene, de nem lehet; őrült volt, aki a rét szé
lén, bármikor is tette, de megtette az első kaszasuhintást, 
lekaszálta a füvet, és ezzel megszüntette a ridegpásztor- 
kodást, mert a csapott vállú, hórihorgas népség azóta 
is megállás nélkül kaszál, csak a hóesés tudja ideig- 
óráig elnyomni a kasza fenésének jellegzetes zaját, 
pengését, moraját; Fibulás előrebillent felsőtesttel már 
a zsebében kotorászott, gyufát keresett a lámpagyúj
táshoz, most látszott csak, hogy ruhástul aludt, bal 
kezével egy halom rongy között válogatott, kabátot 
keresett magának, sapkát, vagy mit lehessen tudni, 
amikor betegünk megint csak kért valamit, széjjelrágta 
a láz, vizet kért, Fibulás gyufát gyújtott, több szálat 
egybefogva, és elindult a fal mellett. Tudtuk, hogy most 
körbejárja a szobát, mind a négy falnak a hosszát, 
megnézi az ágyakat és felkölt bennünket, és csak legvégül 
fogja elérni a lámpát, amelyben egy ideig lötyköli a pet
róleumot, közben a gyufaszálak alig észrevehető lassú
sággal a körmére égnek, nem szól semmit, aztán fokoza
tosan megvilágosodik a szoba, a sötétebb festékkel 
befröcskölt sárga felületek felragyognak tompán, a zsí
ros felületek, akárcsak az árnyak, nem vetnek vissza 
semmit a hunyorgó lámpabélről, elnyelik a fényt.

Mi vagyunk itt hárman, ő kiment, hogy rendbe hozza 
a lovakat, amiket közösen vettünk, mi vagyunk a társ- 
tulajdonosok, unokatestvérek és anyja rokonai, de 
lehetséges, hogy nem is vagyunk hozzátartozói, mert 
egymáshoz semmi közünk, pusztán csak őhozzá van 
közünk, és neki csakis mihozzánk; fölöttébb érdekes, 
hogy nem beszél, nem állít fel közöttünk rangsort, így 
leginkább olyan érzés szállj a meg az embert, hogy hozzá



ja  sincs semmi közünk, véletlenül vagyunk itt csupán, 
egy hallgatag társaság, hogy egymást ellensúlyozzuk és 
sakkban tartsuk, neki valószínűleg mindegy, ő kiszámít
hatatlan és egyikünk részéről sem helyettesíthető, ma
gabiztos ember, akit jelenlétünkkel mi adtunk a világ
nak, ittlétünknek ő a koronája, és emellett nagyszerűen 
meg tud rakni egy szénáskocsit, miközben deformált 
arca lángol, mint a kelő nap korongja.

A falon a képek, az ősök, az elődök, akiknek kifür
készhetetlen arcuk van, a tenyérnyi képeken egészen 
apróra zsugorodva, ezeknek az arcoknak nem árt az 
időjárás, téli és nyári ruhákban, a sapkák alatt egy hall
gatag világ lapul, és mozdulatok, egy ajakrándítás vagy 
a gyerekek a nagyszoknyás asszonyok (anyák) előtt, 
akik kezüket férjük vállán nyugtatják -  baloldalt áll
nak, vagyis szemben jobboldalt, jobb kezük könnyű, 
rövid ívben feszül a kabát gallérjára: mit láttak ezek 
a képek az ágyak fölött, ahol most mi alszunk, az ágyak 
fölött, amelyek itt maradtak, mint megannyi halálos 
ágy, jelképes ravatalok és a hideglelés fészkei, melyek
ből egyetlen valamirevaló tanulságot lehet levonni; 
mondjuk a nagyapák nyolc gyermekükkel, sorban a 
nagyapák és a dédapák, amikor fényképezkedni men
tek, ünneplőben, és tudatosan megvetették a csalások 
alapjait, képben, majdnemhogy egy kártyára tettek 
mindent: CARTE POSTALE, amelyeken a hosszú 
idő alatt lekopott a bajszuk, ahogyan ugyanaz az idő 
használja őket. És a fiák, a képekből sarjadt apróbb 
vagy nagyobb képek, akik odavesztek a háborúkban, 
vagy csak egyszerűen a császári és királyi hadgyakor
latokon, vagy csak a szemüket és a karjukat hagyták 
ott, de visszajöttek a maguk lábán, és nemzették a gyere
keket, mert képtelenek voltak a munkára, szembeszáll
tak mindennel, mint egy nagy, halálos áradat a nemesi



földekből kihasított telkeken, melyeket marhakereske
delemből vásároltak, Erdélyből özönlöttek az apró, 
havasi marhák, kevés pénz csurrant belőlük, ők pedig 
románul káromkodtak, mint a záporeső. Nem lehet 
kétséges a lélekrajzunk, Fibulás hatalmas, tompa feje 
bólogatott végig néhány évszázadot, ő hagyta helyben 
a történelmet.

Fibulás bakancsa kinn botladozik az ajtó előtt, amíg 
mi belemerülünk ebbe a sárga ragacsba, míg megvirrad, 
és ébredeznek a legyek, nyugati szél füttyög be az abla
kon, ahogy öltözködünk. Vizet, vizet, hallatszik el
nyújtva. Vizet.

Kint tovább tart az eső, a lovak letakarva, vannak 
emberek, akik nem tudják elviselni a fázó lovak látvá
nyát, a kocsi rozsdás vasrészein megtelepszik az eső, 
finom szemekben, és csillogóvá teszi, mintha ezüstből 
volna, mert az ég szürke huzata tükröződik benne, 
békés, csöndes őszi ég, a villámok elhallgattak, az egyet
len zaj a hajnalban, ahogy a kutyák felelgetnek egymás
nak, megriadtan az üres földeken. És mi megyünk, 
megyünk, a ruha anyaga magába fogadja az esőt, fel
fogja a nyirkos szelet, megyünk mi hárman, a letakart 
lovak kikanyarodnak az épület elől, a szénaboglyák 
közé tartanak, mind hatalmas vakondtúrások, úgy 
állnak, lapulnak a földön a boglyák, a szénaszálakon 
lepereg a víz, a földre, a tarlóra, a letarolt koponyára. 
Vonszoljuk magunkkal a szagunkat, a ványadt, mosatlan 
takarók, kenderpokrócok és a beléjük ivódott emberi 
és állati verejték szagát, a nedves falak szagát és az 
istállóét, az udvarét -  távolról egy apró moraj, amit 
elnyom a kerekek zaja, ahogy a tengelyen lötyögnek 
kenetlenül; lassan haladunk, haladunk előre, az égalj 
felé, mely nyitva előttünk, Fibulás meg mi ketten meg 
a két ló.



TÜKRÖS M A D O N N A

Az emberek, akiknek nem volt munkaruhájuk, vasárnap 
reggel ünneplőbe öltöztek és egy kocsin elmentek a 
becsei vásárra, hogy munkaruhát vegyenek maguknak.

Akik otthon maradtak, azoknak volt munkaruhájuk, 
vagy pénzük sem volt új munkaruhára, előbb meg 
számították keresni a munkaruhára való pénzt, vagy 
úgy gondolták, hogy van előbbre való dolog is a munka
ruhánál, tanyán nemigen adnak a ruházkodásra. Egy
szóval, akik reggel a becsei vásárra mentek, szerették 
volna egy kicsit idegen helyen tátani a szájukat, és a 
munkaruha ürügyén igényelték és kaptak is kocsit, 
a többiek meg azért nem mentek el velük együtt tátani 
a szájukat, mert nem fértek volna fel arra az egy ko
csira, vagy nem is mehettek, mert már régebben voltak, 
és ott kellett maradniuk a házak körül, vagy nem is 
akartak menni, mert jobban szerettek otthon, ha nem 
otthon, akkor az istállókban heverészni a friss szal
mán, vagy kártyázni, vagy egyszerűen a falnak támasz
kodva bámészkodni, vagy beszélgetni, ha éppen volt 
miről, vagy csak így várni ki azt az időt, amikor majd 
egyszer lesz miről beszélgetni.

Akik nem hittek abban, hogy valamikor is lesz miről 
beszélgetniük a többiekkel, azok otthon maradtak 
és a főzés körül segédkeztek, mármint hogy időnként 
megrakták a tüzet, vízért szalasztották a gyerekeket, 
vagy csak szó nélkül elmentek a faluba a borbélyhoz, 
ahol m ár legalább húszán ültek ugyanolyanok, mint 
ők, akik egyáltalán nem hittek abban, hogy valamikor



is lesz miről beszélgetniük valakivel, és ott beszél
gettek, tekintet nélkül arra, hogy esélyesek voltak-e 
már aznap a nyírásra, vagy csak majd valamelyik el
következő vasárnapon kerülhetnek sorra, figyelembe 
véve a borbély túlterheltségét -  ennek ellenére mondták 
a magukét egészen délig, amikor is a borbély becsukott 
és ebédelni ment.

Akik viszont a vásáron voltak, azokra sötétedés 
előtt egyáltalán nem számíthattak, jó, ha nem vak
sötétben botorkálnak haza, és jó, ha nem csámborognak 
szét, de annyira, hogy még másnap délben is érkezik 
az utolja, vásár e nélkül el nem múlhat, még egy három 
sátras sem, nem beszélve a becseiről.

És amikor megérkeznek, akkorra a kutyák már mind 
fedezékben vannak, a kocsi úgy robog be az égaljáról 
az udvarra, mint a legsötétebb viharfelhő, a tavaly- 
előtti forgószél, amelyik mindenkinek lekapta a kalap
ját, aki csak a szabad ég alatt volt, és a csoda tudja, 
hová sodorta, ha négyet sikerült belőlük összeszedni, 
akkor már nagyot mondtunk, nohát egy olyan forgó
szél a vásárról érkezőkhöz képest galambturbékolás a 
csendes hajnali tetőkön, hát azt rossz nézni, amikor 
a gyeplőért marakszanak, hogy még egy tiszteletkört 
tegyenek a házak között a kocsival, no de egy utolsót, 
és aztán eszi fene, mindenki hazamehet aludni, de addig 
senki ne merje letenni a lábát, mert azt meghúzatják, 
hogy csak úgy sereg utána, akár az uszkura a víz tetején.

És aztán, mikor minden véget ér, mikor úgy-ahogy 
már elül a por is, no csak ha megérkeztünk, kászáló
dik le utolsónak az öreg Hermiák, a legidősebb alkal
mazott, teliaggatva szalmaszálakkal: de annak megvan 
már legkevesebb fél órája, a többieknek már nyomuk 
sincs, olyan messze sikongatnak, hogy már alig hallani 
a hangjukat; az öreg Hermiák valamit két kézzel szo



rít a melléhez, itt a vásárfia, mondja, az emberek pe
dig szeretnék látni, hogy mit hozott, meg hogy kinek, 
de csak csillog-villog a félhomályban a hatalmas nagy 
darab mézesbáb, csupa domborulat meg lila színű 
szegély, az öreg meg baktat egyenesen az abrakoló felé, 
a többiek meg a nyomában, és úgy viszi maga előtt a 
mézeskalácsot, mint egy mellvértet.

Mikor az abrakolóba beviszik a viharlámpát, mert 
az alkonyat félhomálya már végigöntötte az udvart, 
a nagy ragyogás, mint valami havas tájkép, úgy gyúlik 
ki az ajtó felett: a M adonna arca a sírásra csempülő 
szájú kis Jézus felett, teleraggatva számtalan apró 
tükörrel, és ahogy a tűhegyes sugarak keresztülszúrnak 
a levegőn, szinte még hallani a gyémántfejű üvegvágó 
cikkanását.

Az embereknek kinyílik a szájuk a csodálkozástól, 
hát már megint kimászott velünk a vén tökéletlen, 
az öreg Hermiák meg ott vihog a szénában, ezüst hajá
val és ezer ráncra szakadó arcával gyönyörködik a 
tükrös Miasszonyunkban az abrakoló kétszárnyú aj
taja felett, és az elnémult emberekben, akik megátal
kodva toporognak alant a sárgálló lámpafényben, 
mely úgy csorog végig az arcukon, akár a feltört tojás.



JEGYZETEK





A jugoszláviai magyar könyvkiadás feltűnő módon 
szűkölködik antológiákban és olyan gyűjteményes köte
tekben, amelyek egy-egy korszak vagy műfaj meghatá
rozó fontosságú, reprezentatív alkotásait felmutatva 
vállalnák a kiválasztás és minősítés feladatát, kiinduló
pontul szolgálva a kritikai értékelésnek s eligazításul 
az olvasónak. Ez annál meglepőbb, mivel a felszabadu
lás utáni első szépirodalmi kiadvány épp egy antológia 
volt, s könyvkiadásunk igen jelentős sikereket mutathat 
fel a jugoszláv irodalmak gyűjteményes kiadása terén.

Kötetünk, a jugoszláviai magyar irodalom első háború 
utáni novellaantológiája jelentőségét, adósságtörlesztő 
és hézagpótló szerepét már ez a körülmény is kiemeli. 
Éppen könyvünk úttörő és -  valószínűleg -  sorozat
nyitó jellegéből adódóan a Kiadó és a szerkesztő bizott
ság novellairodalmunk minél teljesebb összképének s 
e kép minél teljesebb színgazdagságának felmutatására 
törekedett, a minősítő szelekciót pedig ezen belül érvé
nyesítette. A válogatás során mindenekelőtt a novellát, 
esetleg kisprózakötetet publikáló szerzők közül azok 
szerepeltetése mellett döntött, akiknek munkássága, 
elbeszélői opusa jelentősen hozzájárult a jugoszláviai 
magyar novellairodalom kibontakozásához, akik új 
tartalmi, formai, szemléleti sajátságokkal gazdagítot
ták ezt a műfajt. A további, az egyes műveken belüli 
szelekció -  az alkotó sokoldalú bemutatása mellett -  
elsősorban az írások minőségét tartotta szem előtt, 
s inkább a közölt írások esztétikai értékeivel, mintsem



az egyes íróknak szentelt terjedelemmel kívánta a súly
pontokat megjelölni.

Könyvünk három évtized novellaterméséből nyújt 
válogatást, de az írói életpályákat tekintve -  Sinkó 
Ervintől és Szirmai Károlytól Gion Nándorig és Gobby 
Fehér Gyuláig -  csaknem fél évszázadot fog át, hisz 
az előbbiek munkássága az első világháborúig nyúlik 
vissza, az utóbbiak meg csak a hatvanas évek táján 
indultak. E nemzedéki jegyek különbözősége mellett 
bizonyára az olvasó szemébe tűnik majd az írások 
tartalmi, szemléleti és formai jegyeinek sokfélesége és 
változatossága is, ám valamennyit egybefűzi a közös 
talaj, a szocialista Jugoszlávia, ahol irodalmunk a 
többi jugoszláviai irodalommal kölcsönhatásban fejlő
dött, gazdagodott, s a könyvünkben is revelálódó ered
ményekig eljutott.
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BRASNYÓ ISTVÁN 1943-ban született Mohol-Gunara- 
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DEÁK FERENC 1938-ban született Magyarittabén. 
Iparművészeti középiskolát végzett. Évekig újságíró 
volt, ma az Újvidéki Rádió dramaturgja. Áfonyák 
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és Újvidék város Októberi Díját kapta. Rádiójátékait,



színműveit játszották. Több művét szerbhorvát és 
szlovák nyelvre is lefordították. Művei: Éjféli halász -  
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viem (elbeszélések, 1961), A nap gyökerei (elbeszélé
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(ifjúsági regény, 1970), Honfoglalás (versek, 1971), 
Tor (drámák, 1972), Aszály (regény, 1973).

GION NÁNDOR 1941-ben született Szenttamáson. 
Tanári oklevelet szerzett az Újvidéki Egyetemen. Az 
Újvidéki Rádió munkatársa. Testvérem, Joáb című 
regényéért első díjat kapott a Fórum regénypályáza
tán, az ifjúsági regénypályázaton Engem nem úgy hív
nak című művével ugyancsak első díjat szerzett. Virá
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hívnak (ifjúsági regény, 1970), Ezen az oldalon (próza, 
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két világháború közötti időben újságíró, szerkesztő, 
majd a Kalangya című folyóirat főszerkesztője. A fel



szabadulás után egy ideig könyvtáros szülővárosában. 
Az ötvenes évek derekán a Híd című folyóirat főszer
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Szenteleky-díjjal jutalmazták. Több művét szerbhor- 
vát nyelvre is lefordították, ő maga pedig több délszláv 
író alkotásait fordította magyarra. Művei: Viharban 
(novellák, 1933), Tó mellett város (regény, 1937), Gyá
szoló kőművesek (elbeszélések, 1943), Változó világ
ban (krónika, 1951), Bors és fahéj (elbeszélések, 1951), 
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HOLTI M ÁRIA 1939-ben született Falubattyánban 
(Fehér m., Magyarország). Évekig egy budapesti könyv
kiadóban dolgozott; 1967-ben Jugoszláviában telepe
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Szocialista Szövetség újvidéki vezetőségének elnöke volt, 
ma a Vajdasági Kommunista Szövetség Tartományi 
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1968), Hullámok (regény, 1969).
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ken (Zrenjanin). Újságíró volt. Az ötvenes évek elején 
a Híd főszerkesztője, később az Újvidéki Rádió iro
dalmi szerkesztője. Újvidék város Októberi Díjával 
jutalmazták, s megkapta Vajdaság Felszabadulási Díját. 
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NÉM ETH ISTVÁN 1930-ban született Kishegyesen. 
Ma a Magar Szó munkatársa. Újvidék Októberi Díjá
val és Neven-díjjal jutalmazták. Művei: Parasztkirály



ság (elbeszélések, 1954), Egy ember ül az udvaron (el
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1970), Sebestyén (ifjúsági regény, 1972), Zsebtükör 
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(elbeszélések, 1973).

SAFFER PÁL 1924-ben született Feketicsen. Részt 
vett a megszállók elleni harcokban, elfogták, s kilenc
évi börtönre ítélték. A felszabadulás után politikai 
munkás, majd újságíró. Az Új Falu című hetilap fő- 
szerkesztője volt, később az Újvidéki Rádió, ma pedig 
az Újvidéki Televízió szerkesztője. Újvidék város Októ
beri Díjával jutalmazták. Művei: Utolsó vallomás 
(regény, 1953), Folyók, hegyek, emberek (riportok, 
1960), Hideg neonfény (novellák, 1967).

SINKÓ ERVIN 1898-ban született Apatinban. A 
18— 19-es magyar forradalom aktív részvevője. A Ta
nácsköztársaság bukása után emigrált. Bécsben, Párizs
ban, Moszkvában élt, majd visszatért Jugoszláviába. 
A felszabadulás után Zágrábban telepedett meg. A 
Jugoszláv Tudományos és Művészeti Akadémia tagja, 
az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karán a 
Magyar Tanszék vezető tanára volt. Híd-díjjal jutal
mazták. Művei szerbhorvát nyelven is megjelentek. 
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mány, 1965).

SZIRMAI KÁROLY 1890-ben született Temerinben. 
Jogtudományi doktorátust szerzett Budapesten. A hú
szas évek elején Budapesten élt, majd Verbászon telepe
dett le. Nyugdíjaztatásáig tisztviselőként dolgozott. 
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meg Verbászon. Művei: Ködben (elbeszélések, 1933), 
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városának Októberi Díjával jutalmazták. Az irodalom
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Nemcsak néhány nemzedék 
írói találkoznak azonban köte
tünkben, hanem a legkülön
bözőbb esztétikai nézetek, ars 
poeticák képviselői is. Irodal
munk, prózánk sokrétűségét, 
sokhangúságát bizonyítja ez. Éle
tünk megannyi oldalának meg
látásai tűnnek fel írásaikban, 
melyek kétségtelenül elbeszélő 
irodalmunk legjavát jelentik. A 
valósághű, közvetlen kifejezés- 
mód, a pszichológiai realizmus, 
a költői, látomásos próza, a 
visszásságokat megvilágító el
beszélések egyaránt megtalál
hatók irodalmunkban, s köte
tünk, hogy a kép, melyet pró
zánkról ad, teljes legyen, fel
öleli mindezeket a  változatokat.

Régi és új nevek, idős és fiatal 
írók, két évszázad szülöttei, 
világháborúk, forradalmak ta
núi, kipróbált utakat járó és új 
ösvényeket taposó, hagyományos 
vagy új irodalmi nézeteket valló 
alkotók sorakoznak ebben a kö
tetben, de mindannyian, minden 
különbözőségük ellenére, pró
zánk jeles művelői, életünk része
sei. Az ő szavukkal szólal meg 
itt világunk.




