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ELŐSZÓ
Az 1945 utáni népi emigráció Európában maradt tagjai 1950 novemberében

indították útjára a Látóhatár című irodalmi-társadalompolitikai folyóiratot, amely

negyven éven keresztül meghatározó fóruma volt a nemzeti gondolat, az értékes,

minőségi emigráns irodalom megjelenésének. A belső ellentétektől terhelt, a

megélhetés feltételeit megteremteni igyekvő emigrációban folyóiratot készíteni
nagyon nehéz és főként kockázatos feladat volt. Nemcsak az indítása, de

nemkülönben a fenntartása is idegőrlő napokat eredményezett szerkesztőinek. A
Látóhatár, majd 1958-tól az Új Látóhatár azonban negyven évfolyamon keresztül

megőrizte meghirdetett elvét, toleráns, ugyanakkor a nemzete iránt elkötelezett

maradt.

A folyóirat felvonultatta hasábjain a magyar emigrációs szépírók és közéleti

gondolkozók színe-javát. Szélesre tárta a lap oldalait mindenki előtt, aki magyar
nyelven kívánta megfogalmazni mondandóját, akinek volt közölni valója, s bátorsága

annak elmondására. Egyetlen szempontot tartottak mindig szem előtt: a mondandó

minőséget hordozzon magában. Minőséget nyelvezetében és stílusában, és

minőséget tartalmában. Előre vigye a magyarság ügyét a szabad, demokratikus
Magyarország megteremtésében.

Novellák, elbeszélések, költemények, tudományos igényű tanulmányok, kritikák

és emlékezések sorjáznak a lapokon, s belőlük megismerhető, megtanulható

miképpen tudja egy nép megtartani, újraépíteni magát a semmiből indulva. Nem
túlzás azt állítani, hogy ez a folyóirat negyven éves fennmaradásával megőrizte a hitet

a visszatérni szándékozókban, erősítette az elszánást az itthon lázadókban,
gerjesztette azt a folyamatot, mely végül az 1989-es rendszerváltoztatásban
csúcsosodott ki.
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Az első számban fogalmazták meg az akkori szerkesztők – emlékezzünk meg

nevükről: Borbándi Gyula, Borsos Sándor, Molnár József, Papp István, Vámos Imre
– miért is jelentetik meg a folyóiratot:

„Az otthon tiltakozását, a testtől-lélektől idegen elnyomás ellen,

akarjuk hallatni az értelem hangján keresztül, aggodalommal és

éberséggel tekintve az események rohanó sodrának mélyére, hogy
könyörtelen esztendők múltán is megértsük egymás szavát.”

A folyóirat több mint húszezer oldalnyi terjedelemben jelent meg. Állandó

rovatot biztosított az emigrációba kényszerült költőknek, íróknak. Számukra szinte
egyedüli megszólalási formává vált a Látóhatár-Új Látóhatár.

Számtalan elbeszélés, novella, hangjáték-forgatókönyv e folyóirat hasábjain látott

először napvilágot, így például Ferdinandy György, Domahidy András is az Új

Látóhatárban közölte első alkotásait. Sok írás kizárólag a Látóhatárban jelent meg,

szerzőjének nem volt annyi pénze, hogy műveit magánkiadásban tárja a nyilvánosság
elé, az emigrációs könyvkiadás pedig kevés szépirodalmi alkotást tudott kiadni.

Sorozatunkban a Látóhatár-Új Látóhatár-ban publikált elbeszéléseket gyűjtöttük

csokorba, s tárjuk az érdeklődők elé. A negyven évfolyam során több majdnem

kétezer oldalnyi elbeszélés jelent meg. A műveket évfolyamonként szedtük sorba.
Mindig megőriztük az eredeti helyesírást és tördelést. Tekintettel a hatalmas

terjedelemre, négy különálló kötetben tesszük közzé az írásokat, tízévenkénti
bontásban. Azért döntöttünk a megjelenések sorrendjében történő szerkesztés

mellett, mert így lehet nyomon követni leginkább a rendszeresen publikálók művészi
fejlődését, egy-egy időszak költői, írói lelkületét, a szerkesztők szándékát. Az egyes

szerzeményeknél jelöljük a megjelenés pontos lapszámát, a visszakereshetőség, a
hivatkozás pontossága érdekében. Bizonyosak vagyunk benne, hogy az irodalom

iránt érdeklődők sok-sok érdekességet találnak a kötetekben, eddig ismeretlen
szerzőkkel és alkotássokkal találkoznak, kitárulkozik előttük egy új literatúra, a

száműzetésbe kényszerült irodalom világa.
Pilisszentkereszt, 2015. augusztus 20.

Szeredi Pál
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LÁTÓHATÁR
1951. ÉVFOLYAM
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EKECS GÉZA
Két történet *
Egyszer csak felkerekedett. Néhány jóbarátján kívül nem volt senkije,
semmije sem, így nyugodtan hagyhatta el az országot. Nem bírta már a
léleknélküliséget, az öntömjénezést és a hajszát. Cselekedetének helyességéről meg volt győződve. Szombaton, munkahelyén, felvette a heti bért,
talán életében mondta barátságosan: „Szabadság! – s nekikészült az útnak. Előzőleg már szépen becsomagolt mindent. Akárcsak anyja tette vele
egykor, – szegény megboldogult – amikor csupán három napra ment el
társaival kirándulni, anyja mégis ruhafogast, meg sámfát is vitetett vele.
... Most ő ugyanezt tette. Nyugodtan csomagolta be a még kimaradt apróságokat, viszont minden idegszálával készült a nagy eseményre:·engedélynélküli határátlépés! S félve tekerte újságpapírba a Beader
arcpúdert, borotválkozás utánra.
A határzónában pattanásig feszült idegekkel figyelt. Hátán egy hátizsák kezében egy-egy. bőrönd. Remegve várta, mikor zümmögnek el füle
mellett a határőrök golyói s rémülten lépégetett, hiszen·aknára is léphet...!
(Titokban szerette volna, ha valahonnét rálőnek s ő fedezékbe ugorva
elmenekülhet; vagy valami állat rálépne előtte egy aknára. s ő annak véres
tetemén keresztül, borzongással átjuthat...)
Azonban simán eltért. Sem puskalövés, sem aknarobbanás. Kissé csalódott... Eleinte kárpótolta magát azzal a gondolattal, hátha a szovjet zónában, a vonaton éri majd valami kaland. De ott sem történt semmi. A
hátizsák, a bőröndök, bennük a fogas és a sámfa épen és szerencsésen
megérkezett vele együtt az amerikai zónába.
... S a következő hónapok folyamán átlépett még vagy három határt.
Csak úgy, hátha lesz valami. Hátha történik már vele egyszer valami érdekes esemény. Azonban nem-·történt soha semmi. Még karcolás sem
érte soha, amikor a határerdőkben trappolt s egy-egy ilyen út után rettenetesen kétségbeesett. Borzalmasan vágyott már egy kis kalandra, de neki
abból sohasem jutott. Irigyelte azokat. akik fáradtan, megtörten beszéltek
arról, hogy meneküléseik közben mennyit szenvedtek. Itta a szavukat.
Lassan életkedvét is elvesztette. Nem tudott már semmiért sem lelkesedni, „Velem·nem történik soha semmi! - mondta gyakorta. Egyszer hírt
kapott hogy egyik hazai jóbarátja érkezett sebesülten Ausztriába. A hatá*
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Megjelent a Látóhatár 1951. évfolyam 3. számában.

ron belelőttek s·most egy kórházban fekszik. Kérte őt, hogy látogassa
meg. Elhatározta, hogy megy, viszont nagyon kellett sietnie, mert már
rendben volt a kivándorlása Ausztráliába. (Ide is simán, minden nehézség
nélkül vették fel.) Szombati napon indult s még izgatottabb lett, mikor
megtudta, hogy következő csütörtökön már megy a transzportja. Addigra
vissza kell érnie, különben elveszti IRO-tagságát, menekült-jogát s éhezhet ...
Mégis elindult, minden holmi nélkül, csupán két karton Camel-t vitt
magával, mellyel barátját akarta meglepni, aki mindig szerette az amerikai cigarettákat. Nagyon sietett. Bertchesgadennél kiszállt a vonatból,
hogy az utolsó néhány német kilométert legyűrve beérjen Salzburgba.
Trappolt s arra gondolt, hogy vajjon szerda estére háziasszonya megcsinálja-e az ingek nyakát? Mert úgy csak nem indulhat el arra a hosszú útra?! De megnyugodott, hiszen többízben meghagyta neki s szerdán majd
csomagolhatja őket ...
Elfogták az osztrák fináncok. Megtalálták nála, a két karton cigarettát
is. De maga a tiltott határátlépés is elegendő volt ahhoz, hogy két hétre
bezárják a salzburgi fogdába.
*
A Bandi furcsa ember volt. Párizsban ismertem meg, egy szálloda hatodik emeletén. Apró szobájában rádiók halott tömege hevert s ő szemére
illesztett ékszerész nagyitójával vizsgálgatta belüket. Általában szerette a
lényeget keresni, és ha meglelt valamit, hosszú időre ellátta magát és környezetét témával. Franciául többéves tartózkodása ellenére sem tudott, de
ha hajnali háromkor az ember bekopogott hozzá, fel sem tekintett, böngészett tovább egy francia szaklapot. Amikor aztán már kötelezve érezte
magát a beszédre, elrendezte fejetetején párszál haját s mély hangján
megjegyezte:
– Hát nem kispórolnak ezek a készülékből két blokkot?! Ezek nem rádiók, vackok...! Ha fogok egy szeretetcsomagot, beleteszek három lámpát, hát jobban szól...!
– Általában halkan, tömény mélységgel beszélt. Sokszor napokig egy
témánál maradt, s ezt feltételezte környezetéről is. Természetes volt, ha
másnap délután, minden átmenet nélkül, így folytatta az éjjeli beszédet:
– A 16 mikrófátos blokk helyett nem nyolcasat tesznek bele... ?!
Ilyen ember volt Bandi. Bár közelebb volt a negyvenhez, mint a harminchoz, mégis olyan volt, mint egy duzzogó gyerek, akinek a rádió a
mindene.
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... Egy ízben huzamosabb ideig egy egérrel volt rettenetesen megakadva. Már két hónapja készült valamilyen rettenetes tervezettel meggyilkolni, de hiába. Az egér mindig kisiklott kezei közül. A maga módján borzalmasan dühös volt, nem is szívesen beszélt már róla, bár tudtam, hogy
annak rágcsálása, motoszkálása mennyire idegesíti őt a halott rádiók fenséges csendjében. Többször elképzeltem, amint óvatosan nyúl valamilyen
szerszám után, hogy ellenségét leterítse, de az kecsesen, apró szemének
megvillantásával elinalt az ágy alá, vagy egyenesen – óh borzalom – a
rádiókellékek közé.
Egy délelőtt nesztelen lépésekkel suhant a folyósón – mint mindig –
elém állt rettenetesen karikás szemekkel, s rémesen meggyötört tekintettel. Gyűrött ruhában, s valami fojtott füstszagot hozva magával.
– ... Az egér ... Mozgott. Felkeltem – kezdte tompa hangon –, s egy
előkészített dobozba betettem egy darabka margarint. Vártam. De az egér
csak nem akart bemenni ...! Pedig hallottam amint a sötétben – mert sötétben voltam – ott katat körülötte. Még meg is tolta a dobozt. Nagyon
álmos voltam, de a remény, hogy végre most megfoghatom, csak nem
hagyott aludni... Felfigyeltem. Picinyke puffanás. Az egér benn van a
dobozban! Felkeltem, ragasztópapírral leragasztottam a dobozt, hogy reggel majd kidobom. Aztán eszembe jutott, hogy átrághatja magát. Nem jó.
Lyukat fúrtam rajta, öntöttem bele spirituszt s meggyújtottam. Csak megég vagy megfullad benne....!
– ... Rettenetes füst lett a szobámban.... A spiritusz átáztatta a dobozt,
lefolyt a kőre, ott kezdett el égni. Mikor már egy másik doboz is lángot
kapott, le kellett vízzel mindent öntenem. Még nagyobb lett a füst, ajtótablakot ki kellett nyitnom. Még mindig ott a füst. Ni, szagolja meg a ruhámat... Az egér? Láttam, hogy kiugrott a dobozból, s elszaladt. nem foglalkozhattam vele, mert majdnem felgyújtottam a szállodát...!
Másnap azt mondta, amikor meglátott:
– ... Amikor kiugrott a dobozból, még cincogott is. A fene egye meg!
Aztán hetekre csend lett. Nem panaszkodott, az egér nyilván jól viselkedett. Nem kapirgált többé, hanem illedelmesen kétlábra állt, úgy szemlélte Bandit. Már mosolygott, amikor az egérről beszélt. Jóba lettek.
Ismerőse egyszer patkánymérget felejtett nála. Utána is sietett, de az
már eltűnt az utca forgatagában. Felvitte, letette apró asztalára, hogy másnap majd elviszi.
Aztán nagyon csendes lett, csendesebb, mint korábban. Látszott, hogy
valami igen bántja, csak alkalom kell, hogy elmondja. Meg is tette, jóval
később:
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– ... Képzelje, az a bolond egér...! Hát nem nekiesett a patkányméregnek? El akartam venni tőle, amikor hallottam, hogy körülötte matat. De
késő volt már, kettőt cincogott és meghalt.
Két nap múlva jóízű álmomból ezzel ébresztett:
– ... A kettőt is alig cincogta s meghalt.
Ilyen ember volt Bandi. S mindezt csupán azért mondtam el, hogy elmondhassam mennyire meglepett, mikor a minap a Champs Elysées-n
láttam, ahol egy jónevű kávéház teraszán ült. (Azt mondta egyszer, amikor kopottan és éhesen erre sétáltunk: „Nézze, úgy ülnek itt, mintha övék
lenne a világ. A fene egye meg!”) Mellette pompás nő, ékszerekkel. Ő is
nagyon elegáns volt, csak köhintve mertem megszólítani. Könnyedén kért
elnézést – franciául! – a hölgytől és hanyagul mondta, hogy egy nagy
francia rádiógyár európai terjesztője. S kimutatott az őt szélére, ahol egy
krémszürke Simca lapult ugrásrakészen.
– N' est pas, cherie? – szólt a hölgyhöz könnyedén, ki piros száját
megnyitva pillantott fel szeretettel az ő Andréjára.
... Most, midőn e sorokat papírra vetem, azon gondolkozom, hogy nem
ez-e az élet titka: hogyan lesz Bandiból André ...?
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EKECS GÉZA
Főpróba *
A Belügyminisztérium Biztonsági Osztályán este nyolckor még égett a
villany B. J. államtitkár szobájában. Kint őszre járt az idő, az ablakot
időnként ködgomolyagok rohanták meg kívülről, otthagyván az üvegen
párás leheletüket. Lent a Dunán – mint ilyenkor szokás – unottan bődült
fel egy-egy vontatóhajó, melyeket sikerült olcsón megvásárolni egy egykor Marschall-segélyben részesült államok anyagából. A Margit-hídon
dörögve rohant a 6-os, majd sikoltva lassított a Jászai Mari-téri megállónál.
Az államtitkár mindezt irodája ablakából nézte s eszébe jutott: micsoda
harcot kellett vívnia egyes politikai csoportokkal, hogy a tér nevét ne változtassák vissza Rudolf-térre! „Ostobaság – gondolta magában – azért,
mert a kommunistáknak jutott eszükbe, hogy teret nevezzenek el a nagy
magyar színésznőről, azért még nem kell visszacsinálni...! Elég szomorú,
hogy a kommunistáknak kellett figyelmeztetnie az utókort Sarah
Bernhardt-unkra...!”
A hídon ragyogva égtek a higanygőzös lámpák, a Margitsziget felől
halk zenefoszlányokat tölt be a hömpölygő köd a kissé kinyitott ablakon.
A Duna loccsant a kőpartokon, néhány apróbb gyíkot, bogarat egyre feljebb és feljebb kényszerítvén a repedésekben. A Casinó teraszán lehetetlen táncot jártak az idegen turisták. Az épület előtt felfújt bendőjű autóbuszok sorakoztak, idegen rendszámokkal. Hiresztelvén, hogy az idegenforgalom milyen mértékben fellendült a bolt „csatlós-állam” s néhai
„népidemokráciák” egyikében. Egy ilyen autómonstrum lomhán gördült
végig a Margit-hídon Buda felé, s letért a szigeti elágazáson. Az államtitkár addig kísérte szemével, míg az egyre sűrűsödő köd nem fonta azt körül, hogy végül is csak egy piros lámpát hagyjon meg belőle. „Úgy tódulnak ide az idegenek – mélázott el magában, miközben cigarettája füstjét a
ködpamacsok felé eregette –, ahogyan egy-egy földrengésdúlta, vagy
orkántépte vidéken rohangálnak a fotóriporterek berregő masinájukkal...”
Majd egy hirtelen gondolattársítás eszébe juttatta azt a neon-hírdetést,
melyet az Oktogonon látott s melyet igen megmosolygott. „Tudja miért
nem bírta a kommunista normát? – Nem ismerte még a Lo–Ca–Lo–Co–
La-t!”
*

Megjelent a Látóhatár 1951. évfolyam 5. számában.
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Lenn a rakparton egy Cadillac fékezett himbálódzva. Az ívlámpa karcsú fényében karcsú nő egy kopasz férfifej tűnt elő, majd felhallatszott az
autó ajtajának tompa puffanása is. „Nem ég a stoplámpája s ha felírja egy
rendőr, azt meséli barátainak, hogy egy neo-kommunista írta fel, csupa
gyűlöletből...”
Fázósan magáraterített egy tarka sálat s behajtotta az ablakot. A kinti
zajok így megtorpantak a széles üvegen és az íróasztalhoz ülő férfihoz
alig-alig ért már fel egy-egy tompa hangfoszlány. Az asztali lámpa sugarában kettős sorközzel gépelt oldalak sorakoztak. Azok fölé hajolt, egyre
elmerültebben. Mindegyik papírlap felső jobbsarkában ez állt: „Bizalmas”. bal oldalon egy-egy név s bekezdések nélküli szöveg:
„K. S. – 1946-ban érettségizett. Akkoriban dolgozott az amerikai Ellenőrző Bizottság részére fenntartott garázsban. Megtanult angolul, levelezett egy amerikai lánnyal, Kaliforniába. Nem intelligens, inkább művelt,
bizonyos lexikális alapon. Igen nyegle. Beszélgetésnél neveket, számokat,
adatokat azonnal mond. 1947-ben szerelmes lett egy fiatal lányba (P. J.),
aki csak játszott vele. Hiú, nagyon hiú természete ezt nem tudta elviselni
s elhatározta, hogy minden áron feleségül veszi. De sem jólöltözöttsége
(gazdálkodó szüleitől kapott pénzt bőven), sem állandó zsebpénzkészlete
nem tudta megindítani a lányt. Érezte, hogy lenézik, mert a lánynál, abban
a polgári környezetben idegenül hatott hevesi tájszólásával s állandóan
azzal bántották: „ne add a nagyot, gyermekkorodban még a trágyalében
tapicskáltál.” Darabos modora mindezt ki is élezte. 1948-ban jelentkezett
a politikai rendőrség kötelékébe, az Államvédelmi Hivatalnál, ahol azonnal tisztképző tanfolyamra küldték, népi származására való tekintettel.
1949 végén már hadnagy volt, igen megbízhatónak jelzik az akkori káderlapok. de a lányt így sem kaparintotta meg, inkább féltek tőle. Midőn ezt
látta, így próbálta meg célját elérni. Apró kellemetlenségeket okozott a
lány családjának, akik végül is arra kényszerítették a lányt, hogy legalább
jegyeztesse el magát. Ez megtörtént, majd össze is házasodtak. A kerületi
Tanácsban, ahol a polgári szertartásoknak eleget tettek, csak államvédelmis kollégái voltak jelen, civil egy sem, még a lány hozzátartozói sem,
mivel azok már ezidőben már vidéken voltak. Kitelepítették őket a fővárosból. S mivel K. S. célját, immár elérte, a lány az övé lett, nem sokat
foglalkozott vele. Családi életről szó sem volt, ő a központban evett, a
felesége pedig a Magyar Nők Demokratikus Szövetségében töltötte a napjait. 1951-ben már főhadnagy volt s ezidőben ő kezelte azon szerencsétlenek listáját, akiket egyenesen a Szovjetunióba szállítottak. Négy esetben
adott mérget azoknak, akiket el akartak szállítani, kik inkább a halált vá13

lasztották. Meghaltak mind a négyen, s tanú sincs arra vonatkozólag,
hogy a mérget pénzért adták-e? A népidemokrácia felszámolása idejében
igen hatásosan tevékenykedett, tűzharcban le is lőtt négy magasrangú
ÁVH tisztet. Tárgyalásán kiderült, hogy főnökei ellen tetemes vád gyúlt
össze, így nem vádolható ártatlanok meggyilkolásával. Felmentették, hiába állította a vád képviselője, hogy csak azért tette azt, mert az általa lelőtt
t isztek tudtak egyes kegyetlenkedéseiről. Tárgyi bizonyíték nem volt,
mivel a rávonatkozó iratok egy része eltűnt. (Mivel ez más esetekben is
előfordult, nem lehetett ellene vádat felhozni.) Feleségétől különváltan él,
s a feljelentések szerint kapcsolatban áll neo-kommunista szervezetekkel.
Tárgyi bizonyíték itt is hiányzik. Igen gyakori P. K-ék társaságában.”
Az államtitkár hasrafektette a gépelt oldalt s pillanatnyi szűnetet tartva
a másikhoz kezdett.
„M. Z. – Polgári családból származik. negyvenéves korában, 1947-ben
útlevélből hagyta el az országot s nem tért vissza. Pénzért vette útlevelét s
távozta után letartóztatták azokat, akiktől útlevelét vette. (1944-ben ő foglalkozott hasonló dolgokkal, amikor zsidó menleveleket árult.) Még időben szerzett kapcsolatait gyömülcsöztette Svájcban, Olaszországban. Állandóan a politikai emigráns személyiségek körül forgolódott, itt-ott adván pénzt is kölcsön, ahol látta a biztos fedezetet. Majd Svédországban
telepedett le, jól élt állandóan. Sokat utazott svéd útlevéllel. Hol Párizsban, hol Londonban, hol Zürichben tűnt fel egy-egy napra és állandóan
„magas összeköttetésekről” beszélt. Münchenben inzulin üzletet kötött, de
helyette krétaport szállított. Keresett 8000 márkát, míg magyar üzlettársát
(itt név) nyolc évre ítélték, mivel ő volt az, aki leszállította az inzulint a
klinikának. (Hiába állította, nem tudta mi is van benne.) M. Z. azután ismét Svédországban tartózkodott, erősen kritikus természete arra késztette,
hogy lapot indítson. Kőnyomatosat, melyet Párizsban adott ki, „kézirat
gyanánt”, ismertebb személyek nevére postázva. Mindenkit támadott,
mindent ócsárolt. két ember dolgozott neki, akik gépeltek és írtak. Ő csak
a témát adta meg. Munkatársaiban volt némi iráskészség, így azok csak
addig maradtak vele, míg másutt nem tudtak elhelyezkedni. S ez megtörtént 1951-ben, amikor véglegesen kezdett kialakulni az emigráció antikommunista frontja. Rádiók, hírügynökségek lenyúlták az iráskészséggel
rendelkező embereket. Erre M. Z. feljelentette őket: a liberálisoknál azért,
mit írtak egykor, a liberálisok ellen. A baloldalnál azért, hogy „nyilasok”.
S különböző nemzetközi biztonsági szervezeteknél azért, hogy „kommunista ügynökök”. Lapját megszűntette, s azután csak élőszóval támadott
mindent. A felszabadulás pillanatában már Magyarországon volt, a bíró14

ságok, újságok törvényszékek körül tevékenykedett, listákkal a kezében.
Nem várt bizonyítékokat hozott, s számos esetben (itt tárgyalási időpontok és nevek sorakoznak) az általa beterjesztett adatok alapján ítéltek el
embereket. A vádlottak minden esetben azt állították, hogy soha semmi
közük nem volt M. Z.-hez. Jól él, villája van a Pasaréten (Pontos cím)
Egy fiatal nővel jár, akit menyasszonyaként kezel. Ügynök a bejelentett
foglalkozása, s igen gyakori vendég P. K.-ék lakásán.”
„H. R.-ről igen kevés az adat. nem igen jár senkihez, kivéve a P. K.
házaspárt. Tanár, munkásszármazása miatt nehezen tudta megtartani magát a tanári karban, mivel 1947-ben végzett, állami ösztöndíjjal.
Harmincötéves, halkbeszédű férfi, megtört arccal. Anyja már gyerekkorában meghalt, apját, aki a Kecskeméti Gépgyárban volt sztahanovista,
agyonverték a Felszabadulás idején. Magyar, franciát és magyar irodalmat tanít, a szülök véleménye szerint a diákok szeretik. Rajongója a magyar nyelvnek, érző, intelligens ember. Kötete jelent meg, modern francia költőktől fordított. Szeret tanítani, a tanári karban is szerény és kedvenc szólama, úgy a tanítványai, mint a kollégái előtt: „A munkásosztály
csak akkor lesz egyensúlyban az ősművelő parasztsággal s a kozmopolitizmusba hajló polgársággal – ha tanul!” Egy szakszervezeti ülésen ez
szóba is került s a központi titkár, egy volt vasmunkás oly mérvű árulónak
nevezte e kijelentéséért a tanárt, mint amilyen munkásárulók a moszkoviták voltak. Válasz nélkül hagyta a támadást. Zuglóban lakik egy hónapos
szobában s gyakori vendég P. K.-ék lakásán, ahol a háziasszonyhoz kötik
szerelmi szálak.”
Az államtitkár miután elolvasta a fentieket, órájára nézett és felkelt
asztalától. Betette aktatáskájába a papírokat, a zip-zár sikkantva csukódott. felvette felöltőjét, bezárta a fiókokat s villanyt oltva kiment a halványan világított folyósóra. A 2-es villamos előtti villanyóra háromnegyed
kilencet mutatott, amikor beszállt egy taxiba. Kilenc óra után tíz perccel
érkezett meg P. K.-ék hűvösvölgyi házához.
Bent már együtt volt a társaság s vacsorához készülődtek. Az államtitkár P. K.-n és a feleségén kívül egyiket sem ismerte személyesen. A háziasszony H. R.-t a tanárt mutatta be, mivel a tanár meglehetős közelségben
volt. „Feltétlenül intelligens ember” – gondolta magában az államtitkár,
miközben keményen kezet ráztak. Amikor a középtermetű vizenyősszemű
M. Z.-t mutatták be, azonnal a „Bizalmas” jelejtésre gondolt? az inzulinra, meg az útlevélkiállítók „lebukásá”-ra. Amikor az ügynök megtudta,
hogy a belügyi államtitkárral fogott kezet, igen felélénkült. Azonnal hívta
is magához azt a fiatal nőt, aki az ebédlő sarkában állt a falnak támasz15

kodva, szórakozottan belecsipegetve egy nagy szőlőstálba. mellette bajuszos, jóképű fiatalember állt. Miután az államtitkár bemutatkozott az ügynök menyasszonyának, már csak a fiatalember volt hátra, meglehetősen
nyegle modorával.
A vacsora alatt alig-alig váltottak néhány szót. Mindenki sajnálta a háziasszonyt, aki valóban hőskölteményt varázsolt az asztalra nem nyugodván egy pillanatig sem; ingajáratot tartván fenn az ebédlő és a konyha
között, Az államtitkár a fiatalember mellett ült, aki az ügynök menyaszszonyával szemezett, ami láthatóan tetszett a hölgyikének, Külön-külön
tanulmány volt: ki hogyan evett. A tanár meg fontoltan, és alaposan megnézte, amit a szájába vett, mintha tűnődne helyesen teszi-é? Az őszhajú,
megnyerő modorú háziúr választékosan evett. S udvariasan dicsérte feleségét, mintha ezzel követendő példát akarna mutatni a vendégeknek. Az
ügynök hallatlan boldogsággal evett, öröm volt nézni. Néha rápillantott
menyasszonyára, aki pipiskélve tologatta a falatokat, úgy, mintha ezt
mondaná: „egyél, ingyen van!” · A fiatalember hihetetlen magabiztossággal evett, mintha tudná a falatok pontos kémiai összetételét.
A feketénél az ügynök már majd kipattant, hogy valami érdekeset
mondjon, így alkalmas pillanatban, amikor látta, hogy a köznapi beszédfonal elakadt, megszólalt:
– Kedves barátom, – szólt az államtitkárhoz, – Te, mint belügyi ember,
nem találod furcsának azt, hogy a könyvpiacon egymásután olyan könyvek jelennek meg, amelyek egyenesen kommunista, azaz neokommunista propagandával vannak tele?! Azt akarom ezzel mondani,
hogy a regényhősök, parasztok, munkások, akik egyenesen maguknak
vindikálják a bolsevizmus felett aratott győzelem szellemi vonalat, pedig
...
– Ugyan kérem – vágott közbe udvariatlanul a fiatalember, – ezek a
könyvek nem azért szemetek, mert nem mondják meg azt, hogy a paraszt,
a munkás sírt a Horthy-időben, sírt Rákosi idejében s most meg azért
nyög, mert fél a polgári demokráciától. Egy– jó belügyi
biztonságiszervezet kellene, akkor csend lenne.
Az ügynök mérgesen nézett a fiatalemberre a közbevágás miatt. A
menyasszony azonban elégedett pillantásokkal fonta körül a közbevágót s
pityegve meg is szólalt:
– Igen kérem, igaza van S.-nak, – biccentett a fiatalember felé, – nem
lehet ezekkel a munkásokkal bírni. ...! Még a kommunizmus idején a
házmesterünk ellopta apám teniszütőjét, amikor bennünket összeköltöztettek valamilyen piszkos vasöntővel. De az apám megjegyezte a dolgot, s
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amikor Z visszatért az emigrációból – itt az ügynökre emelte műpilláit –
ketten vitték bíróság elé az ügyet. El is nyerte büntetését az a piszkos tolvaj. – fejezte be mondókáját elégedetten. Az ügynök pedig kihúzta magát,
éreztetvén, érzi-e az államtitkár azt a roppant szolgálatot, amit ő tett a
hazának a házmester elleni vád lebonyolításával...?
– Azt hiszem egy kis félreértés van – szólalt meg udvarias hangon a
házigazda. Félreértés, mert nem szabad általánosítani legalább is úgy
nem, mint azt a kommunisták tették a nadrágos emberrel szemben. Most
meg sokan a munkássággal, vagy a parasztsággal... Ha az a házfelügyelő
lopott, egyéni bűne volt, nem az ötmillió paraszt, vagy Isten tudja hány
százezer munkás nevében tette... Meg aztán kérem, egy teniszütő, ha el is
veszett; ugyan kinek ártott, vagy használt az abban az időben...?
– Kérem nem is azt akarta mondani Mimike – szólt az ügynök –, hanem azt, hogy az az elvetemült ember a Kommunista Pártnál is feljelentette Mimike szüleit, hogy azok „egész életükben teniszeztek s a dolgozó
osztályt csak labdaszedőnek használták fel!” Igen így, ezt állította!
– Kedves Z. Te még nem állítottál senkiről sem olyant, ami mondjuk
kissé erős volt? – szólt vissza hamiskásan a házigazda. Közben bejött a
felesége, kipirult arccal a nagy igyekezettől, amit az este folyamán kifejtett. A tanát udvariasan széket tolt az asszonynak, aki mindezt hálás pillantással viszonozta. Majd visszaült a helyére s az asszonyhoz fordult,
elmagyarázva miről is maradt le, míg nem volt a szobában.
A munkásság-parasztság kérdésről volt szó. Itt egyesek azt állítják,
hogy az mind piszkos, mind tolvaj, és van olyan heves, kissé elhamarkodottan fiatalos ítélet is, hogy csak rendészeti alapon lehet elintézni az
ügyüket... Hát, nem tudom, lehet, hogy még sokat kell tanulnom, de én
ma a békés együttműködést tudom csak hirdetni. A kommunista rendszerben társadalmi és osztálykülönbség nélkül döbbent rá mindenki: egyformán bajban vagyunk. A középosztály egyes felületes rétegeiben ugyan
volt kezdetben egy kis kárörvendés a munkásság felé: „ti akartátok...”
alapon, de lassan leomlottak az egykori válaszfalak s csak a rendszer
hajcsárait közösítette ki magából úgy a mérnök, mint a bányász... S most,
hogy nincs államhajcsár és terror, ismét falat akarnak húzni azok, akik
tudat alatt érzik: megálltak. Megálltak úgy szellemiekben, mint a politikai
haladásban s sejtik, hogy lassan már egy teniszütő sem különböztethető
meg a vájár lányát a tanácsos úr kislányától...
Az ügynök indignálódva fészkelődött a helyén, Mimike pedig unottan
„drágámnak” szólítva a háziasszonyt, kissé hangosabban a kelleténél kérdezte meg, hogy hol a toilette... Az államtitkár a beállott kis csendben arra
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gondolt: vajjon szóljon-e? Érdemes-e a tanár tömör igazságát „államilag”
is alátámasztani? Azonban a házigazda szólalt meg:
– Nagyon becsüllek benneteket, – szólt oda az államtitkárhoz – nehéz
munkátok van tudom. Itt álltok egy félrenevelt munkássággal, s egy szintén félrenevelt középosztállyal, amely ugyan még régebbi korok hagyománya. melyik áll közelebb a demokráciához? Az előbbire ráfoghatjuk,
hogy megpörkölődött a kommunizmusban, az utóbbira pedig azt, hogy a
nácizmusban. A kisembert a kommunizmus még ideológiájában is megrabolta, most őj tartalommal kell megtölteni az űrt... A középosztály talált
szellemi támpontot magának a tengerentúlon... Társadalmi alapon ez
utóbbihoz tartozom, polgár vagyok. S mégis kinek drukkolok? Nektek –
szólt a háziúr a tanár és az államtitkár felé mutatva. A munkásság és a
parasztság még friss. Tirátok alapozták a moszkovita-kommunisták a
népidemokrácia vasoszlopait, így azt ideológiájában csak ti dönthettétek
le. Viperacsípést viperaméreggel lehet csak gyógyítani, még csak nem is
szenteltvízzel...! Ismétlem, drukkolok nektek s ha volna gyerekem, feltétlenül hozzád járatnám iskolába! – szólt most a tanár felé.
– Szeretettel is fogadnám s a tudásom legjavát nyújtanám neki – szólt a
tanár lassan az asszonyra emelve a szemét.
– ... Visszatérve az előbbi témára – szólalt meg a fiatalember –, nem
lehet itt Hamlet-esdit játszani. Azt hagyják meg Shakespeare-nek. Ma a
központosított államrend korában élünk, nincs és nem lehet „vita” az osztályok között! A vitás elemeket ki kell emelni! Különösen a parasztság
hordja fenn az orrát, mert azt hiszik, hogy bennük csorbult a kommunista
sarló... Pedig csak idejük nem volt arra már a kommunistáknak, hogy felszámolják a parasztságot...
– ... Azt hiszem parasztszármazású? – kérdezte kissé élesen az államtitkár. Mivel a vita során először szólalt fel, meglepetten néztek rá. – Sajnos igen, – hangzott a nyegle válasz. De értelmiségi alapon városinak
számítok és nem ... Ebben a pillanatban kitárult az előszobaajtó és súlyos
cipők trappolása hallatszott be a szobába. Majd néhány pillanat múlva a
háziasszony felsikoltott: egymásután, szinte sorakozva, államvédelmi
egyenruhába öltözött katonák és tisztesek léptek be a szobába. Khaki színű ruha, tányérsapka; rajta a népköztársaság címere. Mellükön szovjet
gyártmányú dobtáras géppisztoly. Összesen hatan jöttek be s némán megálltak. Merev arccal markolták a géppisztolyt, jobbkézzel annak agyát,
ballal lyukacsos csövét. Idegroppantó félelemérzetet árasztottak.
Néhány pillanatnyi döbbent csend után az ügynök beomlott. Jegéces
rémülettel a tekintetében bizonygatta, hogy mennyi kommunistát mentett
18

meg az akasztófa alól, s milyen hűséges beszámolókat küldött haza az
emigrációból. Menyasszonya egyenesen elájult, akit a fiatalember kapott
meg tüstént a derekán fogva, gondosan ügyelvén arra, hogy több ízben
megérinthesse a fiatal melleket. Kis bajusza alatt gúnyos mosoly, nagyadag cinizmussal keverve. Az államtitkár felé pillantott, aki viszont öszszehúzott .pupillákkal mérlegelte a helyzetet. A fiatal éber tekintetében ez
állt: „nos, kedves kis államtitkárom, azt hiszem bajok lesznek azokkal a
kedves kis parasztokkal ...”
A háziasszony arcát tenyerébe rejtette, a férje pedig sápadtan suttogta:
„Istenem, mit kell még megélnem ...?” A kínos pillanatokat az ügynök
szóáradata tarkította. Hallatlan energiával bizonygatta, hogy a szobában
lévők milyen antikommunista rémségek , ártatlanok gyilkosai. Az államtitkár szinte sarlós-kalapácsos glóriát látott az ügynök feje felett, midőn
odapillantott ...
A tanár, aki a háziasszony mellett állt, nyugodtan megszólalt, szavait
az államtitkár felé irányítva: – Azt hiszem helyesen ítélem meg a helyzetet, amikor nem a vitát helyezem előtérbe, hanem a nyers erőszakot, hogy
az ellenfelet meggyőzzük...
A „meggyőzés” szónál hálásan pillantott vissza az államtitkár, van kire
számitani a ... A távolságokat mérte fel, egy jóltáplált vázát, annak súlyát... Már a nyelvén volt, hogy odaszól a ávéhásoknak, hagyják a két nőt
elvonulni, aztán majd meglátjuk..., de kintről dühös kiáltozás hallatszott.
– Hé , hol vagytok? Azonnal adjátok le a ruhát! Holnap kezdődnek a
külső felvételek, az öreg morogni fog, hogy gyűrödt a ruha. Vagy külön
koptatási díjat akartok majd fizetni annak a piszkos kölcsönzőnek ... ? Na,
gyertek, gyertek csak, mi a fenét kerestek más lakásában?! Oda menjetek
a 12-es szám alá, ott van a kellékes elszállásolva. A fene látott ilyent, rohangálni ebben a maskarában ...!
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CS. SZABÓ LÁSZLÓ
Lélekvándorlás *
Nagy öröm Párisba érkezni kora reggel nyáron. Abban az órában, amikor
a pincérek fűrészport szórnak a járdára az asztalok közé és megfröcskölik
szódavízzel. Bugyborékolnak a járdaszéli csapok s a lejtős utcákon sebes
kis patakok fürdetik a várost, amely lakóival ellentétben nagyon tart a
testi tisztaságra. A fák is fürdenek ilyenkor, lombozatuk megduzzad a
gyöngyöző levegőben, mint a rabnők a török fürdőkben Ingres festményein. S akárhová fut be az utas, rögtön összeszalad a nagypiac felé robogó
teherautókkal. Szamóca– és petrezselyemillat maradoz a vágásukban,
korai izelítőnek a másfélórás könnyű ebédek elé. Az ember legszívesebben ujja közé fogná a várost s elfújná fástól, illatostól, mint a gyermekláncfüvet.
Turinból érkeztem az egyik pályaudvarra. Mialatt a hordárok taxikért
tülekedtek a kijáratnál, kofferemmel átszaladtam a téren s elkaptam egyet
a túlsó végében. De az ötlet másnak is eszébe jutott. Egyszerre kiáltottunk
és intettünk, hogy feltartsuk, mielőtt az állomáshoz ér. Túl nagy vetélytárs: csinos fiatalasszony volt a másik integető.
Meglepetésemre a soffőr széles kanyarítással felém fordította a gépet,
odagurult s nyájas vigyorgással megbökte a sapkáját tagbaszakadt legény
volt, alig fért a kormány mellé. Mentegetőzve intettem az elképedt aszszonynak s beugrottam a kocsiba.
Hamarosan Páris lombjai alatt robogtunk.
Aznap különösen jólesett a légfürdő a fáknak. Kiértünk a Szajnához,
de a város még ott se látszott a duzzadó lomboktól. Csak messze,
jobbkézre emelkedett az ezüstös habzás fölé a Notre-Dame, mint a megkövült Noé bárkája, amely egy folyómenti ligetbe ragadt az árvíz után.
Még bordái körül röpködtek a hírhozó galambok.
Öregedés jele, hogy el-elérzékenyülök azon az ifjún, aki voltam. Emlékszel még, suttogtam magamnak, amikor ezredévek előtt, az istenek
korában először hajtattál keresztül az egyik Szajna-hídon? Eperjesi Bandi,
párisi diák ült melletted, kalauzod, mestered, Vergiliusod az egetverő kalandban. A hídnál hirtelen kihajolt az ablakon s megfenyegette öklével a
Notre-Dame-ot: ,,te büdös, te disznó, te ... ” Aztán meglepetten rámnézett
s mentegetőző, zavart mosollyal hozzátette: ,,nem tehetek róla, nem tudok
*

Megjelent a Látóhatár 1953. évfolyam 1. számában.
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vele máskép beszélni. A szerelmem.” Fölösleges szabadkozás volt. Már
akkor is sejtettem, hogy a szerelemnek sokféle a szavajárása s nem mindig illedelmes.
– Rég járt itt eső – szóltam ki a soffőrnek.
Egy félórája voltam Párisban, de már öldökölt a szomjúság.
– Bizony egy hónapja múlt.
Egy pillanatra hátrafordult a válasszal. Akkor láttam, hogy hiányoznak
elől a fogai. De a csorba száj rejtélyes módon még nyájasabbá tette zsíros,
kerek ábrázatát.
– Innék valamit – mondtam bizonytalanul.
– Bort vagy mást? Tejet? – felelt hátra.
Eszébe se jutott a víz.
– Talán bort.
Amúgyis a borcsarnok rácsos kertjénél jártunk. Lelassított, befordult
egy csendes kis mellékutcába s megállt a harmadik háznál. A gazda akkor
nyitotta ki a kiskocsma táblás ajtaját. Csak a keresztneve állt a cégtáblán;
Máriusznak hívták.
A soffőr hátranyúlt s kinyitotta az ajtót.
– Ismerem a helyet. Tiszta a boruk.
– Nem szoktam egyedül inni – feleltem.
Kikászálódott a kormány mögül. Jó félfejjel volt magasabb nálam,
zsírfoltok koszorúzták a mellét, korpa fehérlett a vállán. Mégis volt a tartásában valami kecsesség. Ha emberek közt nem is, mackók közt kikiáltották volna királlyá.
A kocsmáros egy magyar külügyminiszterhez hasonlított. Csak ő szebben beszélte a nyelvét, mint a néhai kegyelmes úr.
– Jó reggelt, Máriusz papa.
– Jó reggelt, Zo-Zo.
Az volt az érzésem, hogy én itt már jártam valamikor nagyon régen.
Máriusz papa arca is kezdett derengeni, a fiatalkori arca. Meg a marhatokány, igen a marhatokány, amelyért Eperjesi Bandi idehurcolt. Két nagy
adagot evett egymásután s a két tányér tokány tetejébe még sajtot, háromnégyfélét s a sajtra tortákat, amíg úgy fénylett az arca, mint a zsírban pirított fánk. S amikor kifogyott az ötletből (de nem az étvágyából), ült mozdulatlan, merev boldogságban, túlvilági mosollyal a képén. Egetverő böffentés volt az átszellemült, hosszú mosoly koronája. Akkorát szólt, hogy
még a csarnoki hordárok is fölnéztek rá.
– Fehéret vagy vöröset iszik?
– Mindig fehéret.
22

– Két pohár Vouvray-t, Máriusz apó.
Felkaptam a fejemet. A Vouvray nem olyan bor, ami rögtön szájára áll
az embernek. Csak odavalónak jut az eszébe.
– Maga a Loire vidékről való? – kérdeztem. (Mert ez a bor ott lakik.)
Elnevette magát:
– Párisi vagyok én. Anyám is az. Egyszer voltam el innen, akkor is a
németek vittek.
S hüvelykujjával a csorba szája felé bökött. Úgy látszik, megkezelték
valamelyik fogolytáborban.
– A_rue Gujasban születtem – tette hozzá, hogy végkép meggyőzzön.
– Ne mondja! A rue Cujasban? Sokáig laktam ott.
– Talán csak nem a hét szám alatt?
– De, ott. Kedves kis szutykos hotel volt.
– Csak ne szidja. Most nézze meg. Anyám a házmesternő.
Odaszólt a gazdának:
– Igaz-e, Máriusz apó? Milyen a Trentecoste asszony szállója?
A gazda semleges arccal törülgette a pultot:
– Lehet, hogy az úr valami finomabb hotelt akar – felelte kitérőn.
– Semmilyet se akarok – szóltam bele életem intézésébe. – Délután
megyek tovább Londonba. De ... De ha már a véletlen akarta, azt a diákkori hotelt csakugyan megnézem magamnak.
Fizettem s odaszóltam a soffőrnek:
– Menjünk a rue Cujasba.
A hotel kapukerete márványeres mintával volt beföstve. Jobbkézt
tojásalakú zománctáblán a hotel neve, mellette a rézcsengő, amit annakidején, a csinos mindeneslány a kilincsekkel együtt inkább a maga jószántából, mint parancsra minden héten kipucolt. Zo-Zo (most már így hívom)
benyitott a portásfülkébe.
– Vendéget hoztam, mama – kiáltotta egy virágmintás függöny mögé.
A függöny félrelibbent s keményarcú, tiszta asszony jött elő a konyhából, nyakig érő fekete ruhában. Évek során minden párisi házmesterné
arcára ráfagy a gondolat, hogy lapuló gyilkosokkal és körözött gonosztevőkkel van egy födél alá zárva. S ezen a rémképen az sem változtat, hogy
a gyanús idegenből később nagy költő, orvos, fölfedező, politikus lesz a
hazájában. A lakó csak lakó, ki kellene tekerni a nyakát valamennyinek.
– Monsieur? ...
Hirtelenjében nem tudtam mit mondani. Mondjam, hogy eljöttem körülnézni a diákkorom után? Már nagy szamárságnak éreztem a látogatást.
Zo-Zo óriási mancsával ráveregetett az anyja hátára:
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– Az úr halottnézőbe jött. Azt mondja, itt lakott diákkorában. S azt
mondja, hogy nagyon mocskos volt akkor. Biztattam, hogy most nézze
meg s idehoztam.
De az asszony keménysége még most sem engedett.
– Sajnos, nincs szabad szobám – mondta olyan hangon, mint akinek
több felesleges szabad szava sincsen.
– Nem is akarok szobát – feleltem ingerülten. – Csak meg akartam
nézni a régi, diákkori szállásomat. A fia biztatott rá.
Szerettem volna méltósággal visszavonulni erről a harctérről. Zo-Zo
közben a függöny mögé lépett s egy pillanat múlva már tele szájjal került
elő.
– Nem akar szobát – kapta el a szavamat a száját törölgetve. – Délután
megy tovább. Megy haza. Az úr angol.
Régóta nem magyarázgatom nemzetközi jogállásomat. A világ időnként rövidlejáratú marhalevelek birtokárba iktat s különböző nyelveken
igazolja, hogy az emberiség földi megváltása közben, valamiféle műhiba
folytán elvesztettem a hazámat. Apám meghalt, nem foghattam le a szemét, nem állhattam a sírjánál, de amikor irokéz papírjaimat hottentotta
okmányokat cseréltem, az új nyelven már megtettem „néhai”-nak. Így
szövögetem tovább, hatósági segédlettel, a személyazonosságomat. S ezt
a személyt, jogi személyemet a népek irgalomból vagy megszokásból
különböző nemzetiségekkel szokták fölruházni bolyongása közben. Nápolyban firenzeinek néztek, Firenzében francia voltam, Párisban angol,
Angliában lengyel, de emlékszem, egy Póvidéki mezővárosban valaki
magyarnak nézett. Elfogadok minden nemzetiséget, egyik se rosszabb a
másiknál, amíg európai, a haza meg úgyis enyém, amíg emlékszem a
Szózatra.
Azért mondom ezt, mert talán az itteni múlt hatása alatt, talán azért,
mert magyar útlevéllel laktam a hotelben, önkéntelenül rácáfoltam a
soffőrre:
– Nem vagyok angol, csak Angliában élek. Magyar vagyok.
Ez a szó okozta a változást az asszony arcán. Nem volt nagy változás,
csak annyi, mint amikor az ember háttal az ablaknak olvasás közben
megérzi, hogy a viharos ég kicsit kitisztult mögötte.
Zo-Zo egy borzas, szálkás cigarettát dugott a szájába:
– No, maga se mondhatott volna jobbat. Mamának nagy gyöngéi a magyarok.
S nyújtotta a kezét:
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– Mennem kell. Fuvarban vagyok, tudja. Isten áldja, ha nem látnám
többé.
Akkor jutott eszembe, hogy még nem fizettem ki az utat. De Zo-Zo leintett:
– Ez most az én fordulóm volt – mondta halvány célzással a pohár borra.
Félkarral magához ölelte az anyját s megveregette:
– Kilencre megjövök, mama. S tudod-e, hogy éhes leszek? Egy kis bárányra volna kedvem, zöldbabbal és zsírban sütött krumplival. Úgy csináld, mint a múltkor, pünkösdkor.
Az anyja mosolyogva nézett utána. De úgy éreztem, ez a mosoly már
nekem is szól, fegyverszünetet kínál. Kezdett darabokban leválni a hivatás maszkja az asszony arcáról. S minél jobban öregszem, annál jobban·esik, ha egy ember tüskéi maguktól letörnek előttem. Jólesik virágban
látni a gyanakvó emberlélek szamártövisét.
– Szét akar nézni? – kérdezte megenyhülve s kinyitotta az ajtót a sötét,
meredek, szűk lépcsőre. – Hány éve lakott itt?
– Vagy huszonöt esztendeje.
Már a folyosón álltunk, a félhomályban, de láttam, hogy összerezzen.
– Én már itt voltam akkor -– mondta kisvártatva, nagyon csendesen.
Én vagyok Amelie, a mindeneslány.
A kilincspucoló! De vagy nem emlékeztem a lányra (csak a fogalmára,
a „mindenes”-re) vagy nagyon megváltozott, mert sehogyse tudtam viszszaváltani a mostani képét a lánykorira.
– Nohát, Amelie, maga az! – kiáltottam, felismerést tettetve.
– Megszépültem, mi? – s mosolygott hozzá kesernyésen.
– Meg bizony, mert megnemesedett – mondtam azzal az érzéssel, hogy
franciás a bókom. S a bóknak franciául egyforma a hangneme s mértéke,
akár hercegnőnek szól, akár cselédnek, egyforma volt már Moliere színpadán is.
De Amelie csak a fejét rázta:
– Hagyja, hagyja, jobb volt még, amikor kócosan a tető alatt háltam – s
felmutatott a padlásra. – Monsieur, emlékszik még a szobaszámára?
– Úgy rémlik, a hetes volt. Az első emeleten, a jobb sarokban.
– Az a négyes – mondta, mialatt ment föl előttem a lépcsőn. – Nem
ismerte véletlenül a litvánt? Honfitársa volt magának s abban az időben
lakott itt. Az ötös volt a szobája, a nagyobbik szoba a szomszédban.
Szomszédok lehettek.
– Nem a szomszédom volt, hanem a barátom.
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Mert a „litván”: Eperjesi Bandi volt. Egy tréfacsináló éjszaka ragadt rá
a név, amikor a Morttparnasse egyik kávéház-teraszán litván lírikusnak
adta ki magát egy amerikai kékharisnya előtt.
Fölértünk az első emeletre. Az asszony levette a kulcsot az ajtófélfáról
s kinyitotta a négyest. A szoba semmitse változott diákkorom óta, megtartotta azt a kopár, zord természetét, amely a szerzetesi cellákat s a diákszobákat belefagyasztja a szűzi örökkévalóságba. Csak a feszület formája
árul el valamit a szerzetesről a személytelen cellában, csak a rajzszögre
tűzött olcsó másolat árul el valamit a diákról a személytelen hotelszobában. Egy sárguló újságkivágat: a krakkói vár képe függött most a falon.
Feszület helyén egy megfeszített lengyel város. Az én időmben Baudelaire képe virrasztott az ágy fölött. Olyan nemzedékhez tartozom, talán az
utolsóhoz, amely még Árkádiában élt, költőkkel.
Eperjesi szobája, az ötös jóval nagyobb volt az enyémnél. Kellett is,
hogy az legyen. mert Ő volt a törvényhozónk. Ö trónolt az .asztalfőn a
kocsmákban és kávéházakban, a szent Mihály Út örvénylő sarkain, ő osztotta szét köztünk az olvasnivaló szent leckéket, az ő levetett szerelmei
után futottunk, csak neki volt tekintélye a házmesterek és pincérek előtt s
lám, a kis mindeneslány, a mai tisztes Amelie asszony is csak rá emlékezik. Hetedik-vagy nyolcadik bolygója lehettem a naprendszerének.
– A szoba most üres – szólalt meg az asszony a hátam mögött. – A lakó lement egy hétre Bordeauxba.
Tapintatos ajánlatnak hangzott a szó.
Az ablakból rézsút leláttam a szent Mihály útjára. Ott, ahol hirtelen lejt
a járda, a „litván” egyszer összeszólalkozott egy arabbal.
– Itt hálhatok? – fordultam az asszony felé.
Úgy bólintott, mint aki várta s szinte kívánta ezt a kérést. S mintha
csak tovább akart volna segíteni a gondolatomban, hozzátette:
– Talán emlékszik, hogy a litvánnak a Pantheon mögött volt a kedvenc
kocsmája, a tér balsarkában. Most is megvan.
– Emlékszem. De az étvágyhoz a litván is kellene, Amelie asszony.
Bizonytalan arccal nézett rám.
– Ha akarja ... szívesen csinálok magának is vacsorát.
– Erre gondoltam. De csak úgy, ha együtt eszünk.
Délután fölhívtam egy Párisban ragadt magyart, hajdani diáktársamat,
aki szintén Eperjesi fegyverhordozói közé tartozott. A Capoulade kávéházban adtunk találkát, az ő kávéházában. Az élet ma ismét a litván törvényeihez igazodott, mintha Mózesként a sírontúlról is vigyázna egy nép
szokásaira. Meg akartam tudni, hogyan halt meg.
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Olyan korban élünk, amikor évente sarjadnak és pusztulnak a városok,
mint a vándor vetés egy kóbor nép útján. Tökéletes a pusztulásuk, gépies
a föltámadásuk, kozmikus robbanáshoz hasonlít a haláluk és
ujjászületésük. Nem tudom, melyik félelmesebb. Páris azonban változatlan és végleges, mint egy tökéletes, romolhatatlan verssor, amit századok
Óta idézünk. Legényke koromban ugyanezt a képet láttam ugyanezen a
szalmaszéken ülve, ugyanennyi ártatlan izgalom pezsgett a levegőben,
ugyanennyi színes diák volt a fehérek közé keverve, ugyanennyi fiatalember tépte föl ujjával a könyvet a márványasztalon. A változatlanságban
van az igazi fiatalság, gondoltam meglepetten. Milyen fiatal a szél, milyen ifjú a Saint Sulpice tornya a Luxembourg kert lombjai fölött, milyen
fiatal a kontyos Odéon színház, ahol Napoleon is töltött néhány estét
gyertyavilágnál! Minden fiatalabb nálam, ami túlél ebben a varázskörben,
múlt idéző székemen.
A találkozó nem volt hiábavaló, mert csakugyan megtudtam egyetmást
Eperjesi Bandi utolsó napjairól. Már amennyit egyáltalában ki lehetett
deríteni. Párisban érte a háború, az összeomláskor ő is lesodródott Délre,
aztán felocsudott a kábulatból, Lyon mellé költözött s bekerült a „szervezet”-be, átsegitett Svájcba két szökevény angol tisztet, negyvenháromban
elfogták a dijoni pályaudvaron s a lakásán elfogtak egy harmadik angolt.
– Megkínozták?
– Meg – felelte s minden rossz gondolat nélkül elbámult egy fiatal lány
után.
Máig se tudnak róla többet. Van, aki látta egy árokban a hullarakáson,
van, aki esküszik, hogy kiugrott a drótszöges fogolyvonatból, van, aki
tudja, hogy bentégett egy barakkban. Mindegy; húszadik századi halált
halt. Párisi barátai, magyarok és franciák azóta megalapitották az Eperjesi
Akadémiát, havonta egyszer összeülnek a Pantheon mögötti kocsmában,
nyaranta emlékhorgászatot tartanak Mantesban, ahol bérlete volt, születésnapján gyűjtést rendeznek utolsó szerelmének, a Saint Severin templomnak, este hatfogásos vacsorán végigeszik kedvenc falatait s évente
kiadnak egy vaskos füzetet a hátrahagyott műveiből, amelyeket persze
utolsó betűig ők írnak. A párisi élet futórózsái rég beboritották véres árnyát.
– S veled mi van? Írsz még? – kérdeztem.
– Csak az Eperjesi emlékfüzetekben. Gombgyáros lettem. S van egy
kis házam a Loire völgyben, Chaumont alatt. Ismered a vidéket? Olyan,
mint a Tisza vize a Duna völgyében.
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A hotel ajtajában már megütött a piritott foghagymaillat. S a portásfülkében ropogós fehér abroszon már teritve állt a halhatatlan francia csendélet: két palack vörös bor, ecetes és olajos üveg s három rúd kenyér, amelyek átlós fekvésükben elmélyítették a merőleges képet, távlatot adtak az
álló üvegeknek. Ha az ember igazán franciául fest, gondoltam, Chardin és
Braque lesz belőle.
Az asszony kiszólt, hogy kész a vacsora, kezdhetjük. Nem várunk a fiára. Fölmentem kezet mosni, aztán visszatértem a pecsenyeillatú csendéletbe. Föltűnt, hogy a falról hiányzott a szokásos házastársi kettős fénykép, nagyitva, aranyszélü fekete rámában. Úgy hozzátartozik ez a kettős
szürke mellkép a francia kispolgári falra, mint a szentkép a római utcaszögletekre. Csak egy kép volt a szobában, a fiáé, kiskorából, ünnepre
kicsípve, rövid nadrágban, mafrózbluzban, ahogy Istenhez szoktak látogatni a bérmáló gyerekek.
Amelie behozta a levest.
– A fia képét néztem. Látom, már akkor is vasgyúró volt.
– Apjára ütött – felelte a sovány asszony.
De az apja képe nem volt a szobában.
– Csak amolyan nyomorúságos vacsora – mondta mikor asztalhoz telepedtünk. – Hiszen tudja, milyen nehéz a világ. Nem olyan többé, mint
amikor itt diákoskodott.
De bizony pontosan olyan, gondoltam magamban. Diákkoromban
ugyanennyit panaszkodtak, visszasírták 1910-et, az igazi békét. S közben
a máj, meg az epe s a vérerek összeroskadnak a rájuk rótt nemes feladatok
alatt. Egy nép, amely folyton úgy eszik a valóságban, ahogy szegény
Berda, a költő evett örökké papíron, a verseiben!
Kétszer vettem a zöldséglevesből.
– Találkozott valamelyik régi barátjával? – vezette be a társalgást,
nagy francia gyakorlattal.
– Hogyne, találkoztam. Egy volt diáktársammal. A litván halálát akartam megtudni.
– Úgy hallom, elhurcolták volt a németek – mondta és összehúzódott
az arca.
– El. Ez az utolsó hír róla.
– Mások is így pusztultak el akkor. Sokan, nagyon sokan. A fiam is
majdnem.
– Igaz, sokan pusztultak el így, de róla mégsem tudom elhinni. Száz
esztendőt szánt magának s higyje el, Amelie, nekünk is van egy kis bele28

szólásunk a halálunkba. Nem sietek az írással, mondogatta, nem akarom
megelőzni öregkori remekműveimet.
– De hiszen örökké tanult és dolgozott! – szólt közbe meglepődve.
– Amelie, maga ennyire emlékszik rá?
Elmosolyodott:
– Istenem, a memóriának is megvannak a maga szeszélyei.
– Meg. Rám például még csak nem is emlékezett – mondtam enyelgő
szemrehányással. – Igaz, hogy nekem nem is volt paradicsommadaram.
– Paradicsommadara? – s értetlenül rámnézett.
– Hát az a fekete lány, emlékszik, akivel egy darabig együttélt a litván.
Paradicsommadárnak hivtuk. Jeanette, a hosszú Jeanette az Antillákról.
Olyan lábikrái voltak, mint egy futóbajnoknak. S minden hónapban öszszeverekedtek egyszer.
– Álmodik – mondta az asszony olyan ridegen, hogy elakadt a szavam.
– Összecseréli egy másik barátjával.
Összecserélem, gondoltam méltatlankodva. Hiszen mindnyájan rettegtünk a Paradicsommadártól. Nem értem, mit szeretett rajta a litván, olyan
járása volt, mint egy gránátosnak s rágta a bagót, mint az öreg cigányaszszonyok.
– De Amelie ...
– Hozom a sültet – mondta s nem tudtam, hogy engesztelni akar-e az
előbbi hangért vagy másfelé akarja ütni a szót. A bárány mellett a fiáról
beszéltünk. Két évig volt fogságban s amikor megkerült, az asszony nem
ismert rá, kiszólt a fülkeablakon, hogy kit keres?
– Hogy ismerhettem volna meg azzal a szájjal! Szerencsére az étvágyát
nem tudták kiverni belőle.
A vacsora végére megjött Zo-Zo. Előbb nagyot nézett, aztán elnevette
magát.
– Hát maga itt maradt? .
– Nem akartam elvinni az álmukat.
– Tűnődtem is, micsoda furcsa ember – mondta s szeretettel
rámveregetett. Egészen jófajtának látszik, aztán mégse akar meghálni
Párisban. Párisban! Kell, hogy valami hibája legyen. No de még sincs,
látom.
Nagy evés következett. De nem akármilyen falás. Szertartással, udvarlással, enyelgéssel volt egybekötve. Egész idő alatt legyeskedett az anyjával, megpaskolta hátulról, mikor eléje tette a tálakat s körülményesen,
nagy gusztussal magyarázta, boncolta, hogy miért :nincs párja az anyja
főztjének.
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– S látta, milyen tiszta a hotel? Látta a szobákat? A régi szobáját?
– Láttam. Kevesebbet öregedett, mint én.
– Ott hál ma is?
– Nem ott, hanem mellette. A litván hajdani szobájában.
De láttam, hogy nem mond neki semmit a név.
– Barátom és szobaszomszédom volt diákkoromban – tettem hozzá. –
Magyar volt, csak tréfából hívtuk litvánnak.
Lassan fogyott el a vacsora, mind elfogyott azonban. Ragyogó, zsíros
arccal hátradőlt a székén s szótlanul szemlélt hol engem, hol az anyját.
Aztán böffentett egy nagyot.
– Bocsánat – mondta szórakozottan s tovább gyönyörködött a világban.
Volt valami fejedelmi a lompos lényében, valami előkelő biztonság és
derű. Áthajolt az anyjához, aki a vacsora végén letelepedett maradék borához s ajkához húzta az asszony szürkülő halántékát.
– Mit főzöl vasárnap?
– Most ettél, te falánk, s már vasárnapon jár az eszed!
– Persze, hogy azon. A kiránduláson. Mondtam már, hogy kimegyünk
Mantesba.
Még ölelte félkarral, úgy fordult hozzám magyarázón:
– Néha kijárunk Mantesba horgászni. A nővére szokta helyettesíteni
aznap.
– Ahogy helyettesít! – dörmögte az asszony. – Hétfőn mindig dupla a
takarítás.
– Pedig úgy készülj, hogy jövőre egészen kiköltözöl. Éppen eleget
dolgoztál. Kiköltöztetlek falura, megértetted?
S dölyfösen hozzátette:
– Megtehetem.
Tizet ütött a falióra. Elengedte az anyját, lassan fölállt, nyujtózott egyet
s végigpaskolta a mellét. No, megyek.
– Hová? – kapta föl fejét az anyja elkomorulva, féltékenyen.
– Várnak a fiuk.
Rámkacsintott:
– Vagy talán nem is a fiuk. Talán egy szépasszony ... Egy lord felesége
... – Kötekedőn csillogott a szeme. – ... vagy egy szerecsen királynő.
Hahotázott, láthatólag tetszett neki a tréfa.
– Az, az! Egy szerecsen királynővel van találkám!
De az anyja nem nevetett vele. Olyan keskeny lett az arca, mint amikor
a Paradicsommadarat emlegettem.
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Zo-Zo fölvágta a sapkáját s kezet nyújtott:
– Mikor indul?
– Holnap. Holnap reggel hérk;or.
– Ne legyen gondja a kocsira. Majd én kiviszem.
Nemsokára én is elköszönte, az asszonytól s fölmentem a szobába, a
litván hajdani fészkébe. A holdfény behúzódott egyik szögletébe, mintha
sírontúli képviselettel mosolyogni próbálna valaki helyett, aki már nem
tud.
Sose fért a fejembe, hogy mért félnek a vademberek a holtaktól. Folyton engesztelni kell őket az ősi, babonás szertartásokban, máskülönben
rontást forralnak az élők ellen. Én úgy érzem, hogy még volt ellenségeim
is barátaimmá szelídülnek a másvilágon. Még azok is, akik vesztemet
akarták idelenn, közbenjárnak értem odaát s beállnak védszentjeim csapatába. Válogatás nélkül hozzájuk fordulok, ha nagyon elrémítenek az élők.
Valahol vizet eresztettek s a vezeték nagyokat reccsent a falban. Aztán
halk beszéd szűrődött át, alighanem szláv nyelven. Efféle neszeket hallott
Eperjesi Bandi is, amikor mostani helyemen feküdt, feje alá kulcsolt karokkal vagy a néger lány szárazon tüzelő oldala mellett. Mennyire együtt
van a mulandóság és öröklét minden pillanatban!
Egyszer csak arra eszméltem, hogy Páris helyett, a mi volt Párisunk
helyett Pesten jár az eszem, fiatalságom Pestjén. Ott ismertem meg a litvánt, még Páris előtt s párisi éveink után is összejártunk. Egy földszintes
vízivárosi utcában lakott az édesanyjával; Málna-utcának hívták, ha jól
emlékszem. Úgy bánt az anyjával, mint egy szerelmes udvarló s nem
ahogy a szárnyra kelő fiuk szoktak. Szépeket mondott neki, elhalmozta
virággal, színházba, moziba vitte s mindenáron egy szakácskönyvet akart
vele íratni. Az volt a rögeszméje, hogy az anyja főz legjobban a világon.
Remekül főzött csakugyan. Halvány, szelíd asszony volt, amolyan örökké
búcsúzó-készülőfajta, kinek a krétafehér arcára volt írva a korai halál.
Mind a ketten tudták, hogy rossz a szíve; meg is ölte hamarosan. A temetés napján lent jártam az Alföldön; azt mondják, aggasztó látvány volt a
fia a sírnál. Sose állt többé talpra, elborították mellét a zsírpecsétek, széthullt az egész ember, nem lett az, akinek készült s akinek bálványozva
kiszemeltük a diákasztaloknál, járt nyughatatlanul Pest és Páris közt, mint
a vetélő, mialatt az ég lassan besötétült s ráomlott az új Apokalipszis. S
abban a világéletben váratlanul felmagasztosult. Nem élt száz évig, de
férfi módra halt meg. Befordultarn a falnak s imádkozni kezdtem hozzá.
Maga az asszony költött fel másnap. Nemsokára Zo-Zo is beszólt a
csomagért. Az ajtóban még egyszer körülnéztem, a szoba olyan csupasz
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volt a józan reggeli világosságban, mint egy deszkakoporsó. Jövő héten új
lakót kap az ágy, új halandót, aki majd naponta kipróbálja benne végső,
vízszintes helyzetét a föld alatt.
Nevetségesen keveset fizettem a szobáért. Amelie az ajtóig kísért, kezet ráztunk. Zo-Zo vígam odaköszönt az anyjának s a taxi elindult a Saint
Lazare pályaudvar felé. Szép reggel volt, könnyebb a tegnapinál. Csak
oldalt láthattam ki, mert a soffőr háta eltorlaszolta előlem a várost. Már
gyöngyözött a nyaka, egy összegyömöszölt zsebkendővel törölgette, de
pillanatok alatt ismét ott csurgott az izzadtság a haja és gallérja közt. A
híd előtt föltartott a forgalmi rendőr. Amíg vesztegeltünk Zo-Zo hátrafordult s feltolta sapkáját a feje búbjára.
– Kár, hogy nem lakik Párisban – szólt be a félig eltolt ablakocskán.
– Kár bizony.
Fejével a Notre-Dame felé bökött, amely féltornyával már kikandikált
a parti házak mögül.
– Egy városban ezzel a templommal.
A rendőr intett és Zo-Zo rákapcsolt. Felhajtottunk a Szajna-hídra. Néztem az előttem ülő ember széles vállát, vaskos, izzadó nyakát, domború
medvehátát. Olyan volt, mint a litváné, csak még erősebb. Hátradőltem a
kocsi mélyébe, kimondhatatlan békesség és jóérzés öntött el. Emlékszel,
suttogtam, emlékszel a reggelre, amikor megfenyegetted a NotreDameot? S emlékszel később a koranyári reggelekre, mikor a könyvek
mellől kiszöktünk Mantesba, Saint-Cloudba s a versaillesi parkba? Most
is odahajtasz? Vagy viszel a túlvilágra?
A járdán a pincérek már szórták a fűrészport az asztalok közé és megfröcskölték szódavízzel. Bugyborékoltak a járdaszéli csapok, sebes kis
patakok fürdették a várost, amely lakóival ellentétben nagyon tart a testi
tisztaságra. A fák is fürödtek, lombozatuk lassan felduzzadt a pezsgő légfürdőben. Folytak a selyem ég alatt a város reggeli szertartásai.
Aztán a taxi megállt a Saint Lazare pályaudvar előtt.
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CS. SZABÓ LASZLÓ
A kép-mutogató *
Azt mondják, keserves dolog az életet újrakezdeni: nekem örömet szerzett. Valószínűleg így is szólt eredetileg az alkú ember és sors között:
,,építs házat”, mondta a sors „s én özönvizet küldök rá, ültess erdőt s én
megtámadom tűzzel, csinálj kertet s én ellepem sáskákkal”. Némely ember kifog a sorson s maga lesz özönvíz mások háza ellen, tűz mások erdején, sáska mások kertjében. Én nem akartam ilyen okos lenni, nem akartam kegyetlenebb lenni a sorsnál, házamat átengedtem az árnak, erdőmet
a tűznek, kertemet a sáskáknak. Újrakezdhettem az életet.
Újrakezdhettem a gyűjtést polcon és falon: könyvekhez a képeket.
Képgyűjtő voltam gyerekkorom óta, keretben, könyvekben, postabélyeggel a hátukon kergettem őket s minthogy sose volt pénzem jó festményre,
gyűjtöttem jó metszeteket, rajzokat, kitapétáztam a falaimat. S arról se
tudtam leszokni, hogy meséket találjak ki köréjük egy karosszékben, mint
valami kép-mutogató. Most is effélére készülök. Novellát kért a szerkesztő; én elbeszélgetek a; metszeteimről.
Mert az otthon veszett képek helyében rejtélyes módon megint nyakamon van egy csomó metszet. Mit rejtélyes módon, pénzzel! – dörmögi az
olvasó. De hiszen éppen az a rejtély, hogy nem pénzzel vagy alig azzal.
Türelemmel, pincejárással, külteleki csavargásokkal. Az angol szigeten
nem volt tatárjárás, törökdúlás s egymást is ·úgy öldösték hajdan, amikor
még karddal s puskaporral rendezték a parlamenti vitáikat, hogy a vitázó
szörnyethalt, de a holmija megmaradt, a fiú elvesztette rojalista apját vagy
a feleség királygyilkos férjét, de nem a képeit. Még a csizmahúzójuk is
megmaradt a középkorból. A londoni ócskások pincéi tele vannak apró
kincsekkel s nem pénz, hanem idő kell az átfésülésükhöz. Jámbor a kutyájuk is, élhetetlenül, de nagy jóakarattal segít az embernek a turkálásban s
a lompos farkát felajánlja első porolónak. Efféle turkálásokkal gyűlt össze
újabb képtáram a legközelebbi özönvízig. Már hallom a moraját, már
szimatolom a szélben, mintha más formában nem is tudnám többé elképzelni az igazi szabadságot, mint csapkodó hullámok közt, egy szál deszka
hátán. A bujdosás is elfajulhat romboló szenvedéllyé.
*

*

Megjelent a Látóhatár 1954. évfolyam 1. számában.
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Legrégibb a hat olasz halászmetszet, úgy nézem, a 16. század ötveneshatvanas éveiből. A vízparton toszkán kővárosok: kerek kupola, likacsos
harangtorony, derékszögű várfalak, oszlopos szellőző a széles eresz alatt,
a gát körül felgyűrt nadrágban, széleskarimájú szalmakalapban halászok
kocogtatják kalapáccsal a sziklákat a mederben, lámpással világítanak a
vízbe, meg-megmerítik a villás hálót. Ma is efféleképpen csinálják a
Földközi-tenger környékén, mert ugyan mit nem tesznek s mondanak úgy,
mint három-négyezer évvel ezelőtt? Az Alpokon túl, fenn északon, babonás gonddal ápolják a történelmet, de a mediterrán medence időtlen. Laktam északon, laktam délen s rájöttem, hogy Északeurópában, a hajdani
hűbéres országokban temetkező altemploma van az időnek: sírkőlapjukra
terítve fekszenek a gondosan kifaragott századok a kriptában, liliomos
koronával a fején az egyik, háromszögletű kalapban a másik, frigiai sapkával a harmadik, Déleurópában, az antik császárok napos világbirodalmában csak kicsi hamvedre van az időnek s egy maroknyi por benne
minden század.
De a takaros toszkán városokon, a szabályozott, szelíd folyón s a jóképű halászlegényeken kívül van még valami más is a metszeteken. Lengőszakállú öreg atléták és kívánatos óriásnők heverésznek a sziklákon, tétlenül napoznak a serény halászok közt. Senkit se tévesszen meg a látszat:
a meztelen napozó óriások természetesen istenek és istennők s hanyag
nyugalmuk közben magasztos hivatásuknak élnek, védik a halászatot,
áldást és rontást hoznak a fogásra. Mert a görög hit barátságos istenei
túlélték a vallások világforradalmait s kialkudtak minden kormányformával, városállammal és szent királlyal, spanyol helytartóval és ékesszóló
néptribunnal, csakhogy a parasztok, pásztorok, halászok, szénégetők és
üvegfúvók közt maradhassanak. Numen adest: leszállt az isten, egy istenség áll a fúvónál, gondolta borzongva a kovács, mikor rávert a vasra., egy
istennő lappang a marokszedő lányok közt, gondolta áhitattal a paraszt,
sarlóval a kezében, egy isten tereli hozzám a jó zsákmányt, gondolta boldogan a halász, egy istent kell megvédenem a bárányok közt a, farkas
elől, gondolta buzgón a pásztor. A szegény ember nem evett egy tálból az
urakkal, de együtt élt az uraknál is hatalmasabb lényekkel, pimasz volt
vele a kasznár, de udvariasak voltak az égiek, akik toprongyosan bekilincseltek egy tányér levesért s búcsú közben egy aranyalmát felejtettek az
asztalán, kegyetlen volt hozzá az adószedő, de gyöngédek voltak az égiek,
megbecsülték a munkáját s beálltak melléje kapával, fejszével, oltókéssel.
Numen adest: leszállt az isten; a lélekben ott virrasztott a képzeletbeli
örökös kárpótlás robotért, tizedért, kapuadóért, füstadóért, vadászati tila35

lomért. Egy szó, mint száz, az istenek voltak a láthatatlan szakszervezeti
főtitkárok. Nagy kár, hogy nem tartották meg régi, pompás, költői alakjukat; mennyivel színesebb volna ipari civilizációnk, mennyivel hatásosabb
volna az alku, ha a kalauznők bérkövetelését egy meztelen istennő képviselné, ezüst holdsarlóval a csigás fürtjeföenl
*
Páris térképe a következő metszet. 1576-ban adták ki a Port au Foin
rakparton, „qui regarde l'isle Notre-Dame”: mely a Notre-Dame szigetre
néz; a szigetet később átkeresztelték Szent Lajosról. Puszta, lakatlan a
térképen; a nagy homokzátonyt csak a · 17. században parcellázták, nem
is gyanítva, hogy egy magyar költőfiókának készítenek fészket az egyik
tető alatt. Mert Szent Lajos szigetén lakott egy hánykodó padlásszobában
Illyés Gyula, hőskölteményekkel a fejében, szürrealista versekkel a papíron, miközben szíve a szivárvány hét szinében játszott, amint „9 Rue
Budé” című versében olvasható:
Egy Kutnyánszky Liza nevű lengyel nőbe
voltam szerelmes, majd Germaine Joyeusebe,
majd Odette Lacosteba, Levinson Lujzábil,
Manon de Chambartba, Marie Trepinardba
s a legszebbe, a szép kalapvarró lányba,
Orosz Annába és annak hugába
és emlékezetből Leveszy Pannába,
legtöbbjükbe, sajna, egészen hiába ...
Páris gyűrűsen nőtt a Szajna két oldalán a Cité sziget körül, ahová kelta bárkások a csemetevárost jó kétezer esztendeje elültették. A térkép idejében még sokkal kevesebb volt az évgyűrűje s karcsúbb a törzse: folyás
iránt véget ért a Louvrenál, folyás ellen hamarost a Városháza mögött. De
amint látom, szűkebb kerületébe is belefért néhány ágas akasztófa s annyi
kolostor, amennyi ma már csak Rómában szellőzteti a várost láthatatlan
kertjeivel. Az akasztófákat nem siratom, a kolostorokat bánom, visszakívánom a harangcsengést a kápolnájukból, a zöldségillatot a veteményes
kertjükből s a madárszót a kihajló fákról. A régi Páris királyi várakból,
sikátorokból és kolostorkertekből állt; erre a városra mondta volt Montaigne, hogy gyerekkora óta fogja a szívét s minél több gazdag, dicső várost
látott, annál inkább.
A Deux-Magots kávéház, Delacroix műterme, a festőakadémia, Anatole France szülőháza s az egzisztencionalisták hadiszállásai kivül estek
volna az akkori városhatáron; a térkép szerint puszta rét terült el a mai
izgága Saint Germain des Prés negyed helyén. De a réten békés állatok
36

helyett már akkor is békétlen emberek láthatók: párbajozók. Egy hugenotta Sartre próbál keresztülszaladni tőrével egy katolikus Mauriacon. Ez a
rét volt a párbajozók kedvenc találkozóhelye s ha beépült is azóta, a hely
vérszomjas szelleme megmaradt, a „Temps Nouveaux” szerkesztőségében mindenesetre.
Egy ember kapál az előtérben, egy másik levelek alá takarva szöllőt
visz a puttonyában (Páris körül jó bor termett valamikor), két dáma andalog gyöngyös pártával a fején s egy vöröses szakállú úr hasítottujjú köpenyben, lapos bársonyföveggel, hosszúszárú csizmában ugratja a lovát.
Nem teszik nekem ez a lovasember. Nagy a gyanúm, hogy valamelyik
fegyveres pártnak visz híreket: a hugenottáknak vagy a katolikus ligának.
Négy évvel vagyunk a szent Bertalan éj után, idén alakult meg a liga a
Guse hercegekkel az élén, a király attól tart, hogy a hugenották megnyitják az ország kapuit a hollandi és német hittestvéri csapatoknak, a katolikus ligázók viszont beeresztik az eretnekírtó spanyol keresztesvitézeket.
Az ország tele volt nyíltan fegyverkező ötödik hadoszlopokkal, hollandpárti franciákkal és spanyolpárti franciákkal, udvarház udvarháznak üzent
hadat, Montaigne éveken át úgy tért nyugovóra, hogy álmában felkoncolják, mert a két vallásháborús párt közt a harmadik utat választotta, bár
nem egészen az arany középutat; az övé közelebb hajolt Rómához, mint
Genfhez. Azt hiszem, ma a semleges Le Mondeot olvasná, az Atlanti
Szövetségre szavazna s közben egyezkedni szeretne Moszkvával. Annyi
bizonyos, hogy négyszáz év előtt, az ő korában, mikor a térképem készült,
Amerika és Oroszország francia hívei honi harctereken, falvak hamuján,
legyilkolt gyerekek holttestén vitatták volna meg a külpolitikát. Civilizálódunk, hiába! Akik elszomorodnak a mai Franciaország láttán, feledik,
hogy a pártharc már többször a pusztulás szélére sodorta lakóit. Utóvégre
kelták, legalább is a zömük; mindig több volt köztük a tehetséges ember,
mint a kormányzásra termett férfi.
„Maguk kontinentálisak túl hevesen éreznek egymás iránt”, mondta
nekem egyszer egy angol, ,,nép a nép, párt a párt, férfi az asszony iránt.
Tegyék ki már egyszer a kést a csizmaszárból”. Sokat élt a kontinensen,
Magyarországon is, tudta, hol viseljük. Két vagy három nap múlva átrepültem Párisba. Selyme koranyári nap volt, kiültem a Deux-Magots kávéház teraszára, hogy kicsit tétlenül szeressem az életet. Egy rendőr állt
szemközt az úttest közepén, géppisztollyal a mellén, rohamsisakkal a fején. Franciák ellen volt megtöltve a puskája, ellenük védte a fejét acélsisak. A szent Bertalan éj ma is Páris körül ólálkodik, csak füttyenteni kell
érte.
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*
Egy falra való sorozatot boronáltam össze a hódoltsági Magyarországról, nem a mostaniról persze, hanem a törökkori vitézlő iskoláról. Az első
egy 1566-os bécsi térkép Erdélyről, a másik egy 1626-os angol térkép
Magyarországról, két oldalt a szegélyén a rendek viseleteivel – a zászlósurat szenátornak címzi az angol metsző –, a harmadik térképen már rajta
van az egész felszabadítandó keleteurópai hadterület, tehát abból az időből való, mikor végre megmozdult a front s Bécs felől rohamosan göngyölték fel a mohamedán Vasfüggönyt; rajta van a Balkán félsziget, sőt
Görögország is, nem Homéros hazája persze, hanem a janicsárnevelő iskola, a kifüstölni való sok török vilajet. Buda visszavétele s a karlócai
béke közt a századvégi nagy nyugati támadás egyenesen megcélozta az
Égei tengert s a Duna-torkolatot s talán el ismerte volna, ha Szavojai Jenőnek nem akad dolga, még több tennivalója egy másik fronton –
Nyugateurópában. Az ellentámadás megtorpant Belgrádnál; a Vasfüggöny több mint száz esztendőre megdermedt az Alduna mentén, De amikor a térképem, ez a keresztény „Free Europe” térkép született a
felszabaditandó Közép– és Keleteurópáról, még javában szóltak a muskéták, még sorban dőltek be a török végvárak. Eszéket és Pozsegát már
visszavívták, Nagyváradot még nem, legalább is a térkép propagandalistája a balsarokban nem tud róla, tehát valamikor 1687 és 1692 közt készítették, nyilván Bécsben. Bécsi eredetre vall az olaszos Free Europe angyalka
is a térkép alján, bodros fürtökkel, laza kötésű, kacéran felhasított leplében, hosszú kereszttel a kezében. Fejét Nyugatra fordítja – a főhadiszállás
felé –, ujjal Konstantinápolyra mutat; a római Sant Andrea delle Fratte
templomban gyönyörködtem szakasztott ilyen kacér barokk angyal márvány lábszáraiban. Itt van Graaf Emmerich Tekkely rézmetszetű képe is,
,,Opperhoofd der Hungarische Makontenten en Protestanten”; a hollandi
lapot csak a szép munkáért vettem meg (vagy ráadásul kaptam egy pinceőrző kutyától), mert a feleségét, Zrinyi Ilonát szívből tisztelem, őt azonban nem; csatlós bábfejedelem volt a török Porta kezében s olyan gyászosan is végezte, mint manapság a legtöbb moszkovita– csatlós kormányfő
Prágától Bukarestig. Van aztán két német röplapom, az egyik Tata
·visszavételéről 1597-ben, a másik Székesfehérvár ostromáról 1601-ben;
tudvalevőleg egyik haditettből se lett felszabadító háború. Reuter jelentéseit s a rádióhíreket pótolták abban a kényelmesebb időben a rézmetszetű
képes röplapok; évente egyszer-kétszer kerültek ponyvára a lipcsei, frankfurti, augsburgi, nürnbergi vásáron, talán Faust doktor is vett egyet'
Frankfurtban, elolvasta. hírmondó versezetét az alján s húsvét vasárnap a
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városkapunál iddogálva elbeszélgetett polgártársaival az örökös háborúról
messze Magyarországon. Az én röplapom a mindenható Isten segítségét
kéri a keresztény hadakra, hogy felszabadítsák „Alba Regalis”-t s áment
is tóld a kivánsághoz, de nagyon keveslem az ámen mellé a sátrakat,
ágyukat és lőporos hordókat a képen. Bécs, Pozsony s a hullámzó végvári
front között minduntalan elpárolgott a lőszer s eltűnt a zsold, szinte nagyzolás azt mondani, hogy örökös harctér volt az ország; égő gyepű, lassan
elvérző bozót lehetne a találóbb neve.
Furcsa vegyes nép vetődött Magyarországra a hadakkal e másfélszázad
alatt. Voltak köztük tisztaszívű hősök, a legendás Roland francia ivadékai, remek olasz hadimérnökök és kapitányok (még Monteverdi, a titáni
muzsikus is betévedt hozzánk egy herceg oldalán), Angliai Erzsébet
oroszlánszívű udvaroncai, akik fülbevalóval mentek a csatába s verselgetve egy rózsát szagolgattak két hőstett között, eszes, de kapzsi lombárd
zsoldostisztek, verekedő német lovagok, akikre ráragadt pár száz latin szó
valamelyik zúgegyetemükön. Az én metszetemen is valami Don Johan
von Bernstein vezeti rohamra spanyol és vallon gyalogosait, német lovasait s háromszáz magyar hajdút, létrákkal a mináretes Tata ellen. Az ostrom sikerült, megtanít rá pár sorban a versezet:
Her Bernstein hats zu wegen bracht
Mit list und sturmung in dei nacht.
Mit im Her Petz. ln diesem stoss
Die Turcken schlugen klein und gross.
Kézrekerült az egész őrség:
Wird gwunnen auch, der Beeg gefangen,
Den andern ists auch so ergangen.
Lehetett hát nagy öröm a frankfurti s egyéb vásárokon. Hogy a magyaroknak mi örömük volt az örökös kötélhúzásból Nyugat és Kelet, kereszt
és félhold, küszöb és ajtó közt, jobb nem kérdezni a holtaktól. Próba harctér volt Magyarország, kétfelől el-elboritották két nagyhatalom fáradt
hullámverései, amelyek gyöngék voltak egymás kitaszításához, de elég
erősek, hogy sárvíz alatt, elborítva tartsák a pusztuló területet. Elvaduló
nemzetközi harctér volt az ország s Vasfüggöny is volt rajta, de milyen
lyukacsos a maihoz képesti Az erdélyi fejedelemség a török irgalmától
függött – ha a szultán egy ujjal billentett vérbefagyott egy fejedelem valahol Várad és Havasalja közt –, papjai és tanárai mégis átbeszéltek a nyugati határokon, Apáczai Csere hollandi lányt vett feleségül, Szenczi Molnár jól megnézte magának a két szomszédvárat: Wittenbergát és Rómát,
Szamosközi Padovában tanult római feliratos köveket olvasni s Tótfalusi
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Kis egy darabig a Medicieknek szedte a betűket. A nagyalföldi megszállott rész pedig körülbelül úgy alkudozott a törökkel, ahogy – Veres Péter·szeretett volna az orosszal, a nagyurak eltűntek a Tiszavidékről s velük a jobbágyvilág, de nem került új jogrend a helyébe, a paraszt Kecskeméten és Halason jóval nagyobb úr volt, mint a grófi cselédek Vasban
és Zalában, csak az volt a baj, hogy az adószedő pasának néha eszébe
jutott leüttetni a Veres Péterek – már tudniillik a korabeli Veres Péterek –
fejét vagy elküldte ajándékba a lányukat Konstantinápolyba valamelyik
felettesének. A Dunántúl meg egyenesen összetartozott a Nyugattal, Oláh
Miklós Erasmus leveleit őrizte a nagyszombati prímási palotában s mielőtt Zrinyi, a költő, bévette magát Szigetvárba, tisztelgett egyet a római
pápánál. Egyszóval szivesen vállalnám az akkori kontár, toldott-foldott,
slampos hódoltságot a mai gépesített, tudományos hódoltság helyett, máris pakkolnék s indulnék haza, mit beszélek, el se bujdostam volna, Erdély
történetét írnám Gyulafehérváron, félszemmel Tacituson vagy egy bécsi
sóhivatalban sürgetném a hadisegélyt, benéznék két háború közt szépaszszonyokat táncoltatni a lengyel szomszédhoz vagy létrán igyekeznék föl
egy várfalra, ha bírná még a derekam. A nyerget mindenesetre bírnám, az
ördögbe is, tudok úgy lovagolni, mint Don Johan von Bernstein! Azaz
hogy legalább is tudtam ...
*
Mi más függne a faragott keretű, fakó tükör két oldalán, fátyolkalapok.
selyemkeszkenők s bársony kesztyűk fölött, mint két gyermetegül pajzán
francia metszet a 18. századból? Két gáláns jelenet a mennyezetes ágynál.
Tapétán, bútorhuzaton, tűzhelyellenzőn, legyezőn, metszeten, rajzon jó
két emberöltőn keresztül vetkőzött egy romlott pásztorlányka egy fásult
gavallér előtt. Ez volt az a „douceur de vivre”: édes élet, amit visszasírtak
a nagy forradalom után. A főnemesség beletörődött a, király parancsába
és semmittevésre áldozta életét, kártyázott, párbajozott, táncosnőkkel
pezsgőzött, vadászgatott, elkísérte a nőket a kalaposhoz, ékszerészhez,
illatszerészhez, belekóstolt a régészetbe, fizikába, közgazdaságtanba, elfogadott egy akadémiai tagságot, meghallgatott egy kis kamarazenét s a
festőkre bízta, hogy ecsetjükkel megszépítsék, édenkerti. emlékké nemesítsék a fáradhatatlan semmittevést. Az íróknak azonban nem volt olyan
megszépítő tekintetük, mint a festőknek s Prévost abbé, Voltaire, Beaumarchais, Choderlos de Laclos sorban elárulták, hogy miféle kisasszonykák és úrfiak forogtak Watteau, Boucher és Fragonard lugasos diszletei
közt.
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A század elé tólt ellenzőn egy pásztorlányka vetkőzik, de az ellenző
mögött egészen más a kép: lombikot melegítenek, villamossággal kísérleteznek a mágneses térben, az emberi lélegzést mérik, műszerekkel állnak
fel a délkörökre, majd amikor úgy érzik, hogy együtt van a bizonyíték,
gyertyafénynél nekiülnek az Isten kitiltásához a világegyetemből. Csodálatos, hogy pár évtizedig mekkora. örömet szerzett az embereknek ez a
sommás kilakoltatás, A 18. század nem azért volt boldog, mert télennyáron tartott a majális, olasz komédia, kerti ünnep, álarcosbál, hanem
azért, mert a kiparancsolt Isten helyében a filozófusok és olvasóik új gazdaként vállalták az emberiség boldogítását. Isten önzőn és önkényesen
gazdálkodott a világgal, pártolta a babonát, bűntudatot, halálfélelmet,
olyan érzéseket, amelyek kezessé tették az embert és szolgalelküvé, Isten
örökében a filozófusok megszabadították felebarátjukat minden babonától, bűntudattól, félelemtől s közhírré tették a közeli aranykort a lombik,
villamos gerjesztő, tehénoltás és léggömb segítségével. Ez a sugárzó önbizalom okozta az élet igazi édességét a 18. században. Mert az ember
nagyon igényes állat, csak a filozófia teszi boldoggá, nem a rózsaleveles
párna. Mialatt pajzán abbék Vénuszról mekegtek a holdfénynél s vitézlő
ifjú bárók belekopaszodtak Ámor szolgálatába, az emberiség barátai elkészítették a körülményes vádiratot Isten kontár gazdálkodása ellen. Szükség volt a metafizikai perre, Isten kilakoltatására, hogy fajok, népek,
egyének összeédesedjenek az egész földtekén – (mert az ő gyűlölködésük
is csak Isten maradi zsarnokságát szolgálta) – s nekikezdjenek az új, felvilágosult életnek, amelyben az önérdek átolvad a közérdekbe s a szív titkait ízekre szedi a logika.
Nem lehet mondani, hogy a történelem hajszálra igazodott a filozófusok menetrendjéhez. Valami csatlakozási zavar támadt az új aranykor
érkezése körül. De azt sem lehet mondani, hogy hitvallásuk a múlté.
Egyáltalában nem az, csak hazát cserélt. A régi nagy hitvallások Keletről
húzódtak Nyugatra, ez az egy vallás: a felvilágosult istentagadás Nyugatról költözött Keletre, a gyertyafényes Párisból a villanyfényes Moszkvába,. Kezdetben vala Marx, szól a moszkvai katekizmus; nem igaz, kezdetben valának a párisi filozófusok, az enciklopedisták. Az orosz forradalomnak öregebb a családfája, mint amit vállalnak istentagadó egyházatyái. Nincs Leninnek, nincs Sztálinnak egyetlen sora az ember szerepéről
s a világ értelméről, amit valamilyen formában, legalább odavetve meg
nem említettek a párisi filozófusok. Nem hiába pénzelte őket Katalin cárnő, forradalmár népe másfélszázados késéssel irgalmatlanul megtanulta a
francia leckét az Isten örökébe lépő emberről, ők már csak a történelmi
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analízist toldották hozzá Marxból s az osztályharc taktikáját a maguk
eszéből.
Messze kalandoztam a két pajzán metszettől. Nem tehetek róla, nagyon
áttetszők. Folyton ott látom mögöttük háromszögletű kalapban, csipkés
kézelővel, térdnadrágban, gyertyafénynél az eszmegyárat, amely előbb
Robespierret s a, francia Konventet, aztán Lenint s az orosz szovjetet ellátta fegyverekkel. Elragadó a korabeli francia festészet, az európai festés
egyik legtündéribb fejezete, de nem hiszem el gáláns krónikájukat az édes
életről. Izgatott században éltek. Emeld föl a sikamlós képen a földig érő
selyemtakarót: lőporos hordók lappanganak a kéjre hívó ágy alatt.
*
Két metszet Zocchitól a firenzei városképei közül: kocsiverseny a
Santá Maria Novella piacán, labdajáték a Santa Croce téren. Toszkanában
minden városnak megvolt a játéka, amelyben az ősi kerületek vetélkedtek
egymással, Pisában a híd-csata: harc a középső híd birtokáért jobb– és
balpart között, Arezzoban a szerecsenöklelés: lándzsatorna egy szaracén
fababa körül, Siénában lóverseny a templomban megáldott és nyergeletlen paripákon, Firenzében kocsiverseny két márvány gúla körül s a kézilabda-játék a négy városrész között, amelyben egy fehérszőrű tehén volt a
nyertes csapat jutalma. Agyam felett függ a két firenzei metszet, mint
buzgó ember ágyfejénél az örökmécses. A labdajátékot egyideje
felújitották reneszánsz jelmezekben s a parádés felvonulás dobszóra,
kürtharsogásra, csillámló vértekben, alabárdokkal s a fehérszőrű tehénnel
a végén éppen akkora mulatság, mint maga a játék, de Zocchi metszetein
a nézők is tarka jelmezben vannak, legalább is nekünk: gyaloghintóban,
lóháton, gólyalábon, álarcban sereglenek a két versenypálya köré; a nép
még nagyobb látvány, mint a játék.
De vajjon csak nekünk? Az olasz város kétszáz esztendővel ezelőtt az
utolsó inásig, a legutolsó koldusig öntudatos bábszínház, önmagán mulató
zenélő gépezet volt sokszáz figurával.
A városban szól a harang – ön még lel sem ébredett és zeng, amíg zörögnek lenn a dilizsánsz-kerekek,
s ön hallja, teljesen ingyen a legujabb híreket.
A vándor doktor eret vág, fogat húz, ad pirulát,
a piacon Pulcineilo trombitája nekilát.
A posta elölt, nini, micsoda kép: vadonatúj komédia.
Vagy egy hír: agyonlövetik ma két szabadelvü bandita,
fölötte az érsek atyai feddését nézheted,
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mellette címer, oroszlán: új hercegi rendelet.
Vagy díszes szonett tisztelendő Don X.Y.-hoz, ki most
felülmulja Petrarcát, Dantét, Boccacciot és szent Jeromost,
,,sőt• – folytatja rímelve szonettünk – ,,már szent Pál ruhájáig ért,
olyan páratlan égi malaszttal prédikálta a bőjt) igét.”
Már dél bong, körmenet árad! mosolyogva siratja fiát
Miasszonyunk sárga selyemben, a szívét hét kard döfi át!
Tutu-ti-tútu, a síp zeng, rá tam-tadaram-tam a dob:
ez a hang megrázza gerincét, nincs semmi gyönyör se nagyobb!*)
Sokért nem adnám, ha pár napig élhettem volna egy ilyen városban,
Luccában, Veronában, Pármában vagy Uramisten! Nápolyban, egy fogadó ablakán kikönyökölve.
De vissza Firenzére. Régesrégen Pesten laktam már, amikor még mindig föl-fölébresztett a párnámra szivárgó könnyek hidege. Kolozsvárt
sirattam álmomban. Álltam a Fellegvár oldalán, karnyújtásnyira a várostól alattam,kalapács szólt egy bádogosműhelyben, felhallattszott a tompa
dobogás a fedeles fahídról, úszott nagy testével a dóm a város közepén,
máskor meg lassú lépésben, kantárszáron vezettem egy magános fejedelmet a Feleki Tetőről szamosvőlgyi kulcsos városa felé. Ilyen álmoktól
hűlt körém a nedves párna fél-szendergésemben. Aztán a seb beheggedt,
lassabban, mint a szerelemé, de éppen olyan alaposan. Egyideje azonban
megint fel-felrezzenek az ismerős hidegre a párnán és ismerős a gyér
koppanás is: egy várost siratok, amit vénülő fejjel, könnyelműn második
szülővárosommá fogadtam. Az embernek az a legszűkebb hazája, ahol el
akar keveredni a porral, ha már keveredni muszáj. Azelőtt nem is gondoltam másra, mint a házsongárdi temetőre, ott szerette volna bevárni a harsonaszót a végső gyülekezőre, ma már sokkal nehezebb a választás, nem
tudok dönteni a házsongárdi fenyők s ama sárga rózsák közt, amelyek a
piazza Donatello kicsi temetőjében nyílnak a rács mellett. Álldogálok az
úton a Torre del Gallo mellett, állok egy villa, erkélyén a bolognai úton s
nézem két oldalról a várost, ahová titkos szerelmesként elvittem egy aszszonyt egy vallomásra s tengernyi kínok után bujdosva visszavittem kenyeret keresni. Az a második, nehezebb idő volt a szebbik.
Én már nem tudom többé, milyen érzés zarándoknak lenni Firenzében.
Ácsorogni Ghiberti aranykapuja előtt, andalogni a Ponte Vecchion,
utikalauzt nyitni a dómban. En hátulról ismerem a várost, ,,az udvar felől”. Ahonnan az olasz filmrendezők fényképezik a dolgos és túlzsúfolt
országot. Eleinte egy kültelki bérházban laktunk, a teherpályaudvar mellett – (éjfél után öt perccel robogott át a római gyors, valósággal a szobán
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rontott keresztül) – s a kásás, téli virradatban, amikor ködöt és havasesőt
küldött le a zord Casentino a macskaköveken táncoló kis szemeteskocsik
ébresztettek föl, mert a szomszédból indultak városi körútjukra. Micsoda
alvilági ébresztőóra volt! Nekem a város már nem Donatello múzeuma,
hanem a tizenhetes villamos, amelyen Cino és Robilino kiszáguldott a
lóversenyre egy százlírással, nekem Firenze már nem Botticelli szentélye,
hanem a hatos villamos, amely a· novemberi esőn át hazafelé döcögött
ingerült és gyűrött utasaival s a piazza Beccaria körül lerázta magáról az
utolsó robotosokat, nekem a város már nem a Mediciek temetkezőhelye,
hanem a ... hányas villamosé? Hányas is volt no, amelyen a kis Violetta
kijárt nagybeteg férjéhez a kórházba? Csak arra emlékszem, hogy a fuvardíj néha kimerítette egész vagyonát. S emlékszem signore C.-re, a bőrkereskedőre, aki boltzárás után zenei naplót vezetett, signore B.-re, a
fűzökereskedőre, aki vasárnaponként régi oltárokra vadászott a környékbeli falvakban, signore T.-re, az ügynökre, aki azzal szédítette d lányokat
(bár a firenzei lány nem valami szédülős), hogy színaranyból van szőve a
csík a ruháján s emlékszem signore G.-re, a kávéfőzőre, aki elhárította a
magasztalásomat, ,.akkor dicsérhetné”, mondta önemésztő becsvággyal,
,.ha nápolyi vízből főzném” Az én városomban a férfiak tizenkét órát dolgoztak naponta s vasárnap is legalább ötöt-hatot, a nők úgy szültek, mint
a mondabeli istenanyák, a kisgyerekek úgy ki voltak csípve a koldusok
közt is, mint a királyfik, a nagyanyák térdenállva súroltak, a nagyapák
tarkójukra tólt kalappal sokáig szürcsölgették a pohár borukat a csupasz
kocsmaasztalnál s a kommunista népszónok tiszta inget húzott a húsvéti
áldásra. Így lett második szülővárosom. De hiszen elégszer elmondtam
versben.
*
S most büszkeségem: kilenc nagy Piranesi lap, nyolc Rómáról, egy
Paestumról s a kilencből legalább öt egészen korai levonat. Néhányat
Rómában vettem egy keletnémet hontalantól, aki a menekülttábor és
ausztráliai új hazája közt hóna alatt tartotta a boltját: metszetekkel kereskedett az utcán, a többit londoni ócskásoknál találtam, egyet a ráma áráért
adtak ráadásnak. Nem véletlen, hogy annyi Piranesi metszet került Angliába. Az angol nagyurak európai körsétájukon, amit orrhangú kényeskedéssel Grand Tournak hívtak, végül Rómában kötöttek ki fél-barát, félcsatlós osztagukkal: festőkkel, akik megörökítették az ókori nagy tettek
színhelyét, irodalmárokkal, akik a kellő helyen ráolvasták a klasszikus
színtérre Horatius és Vergilius odavágó sorait „Ah, itt történt tehát”,
44

mondta a nemesúr, szippantott egyet a tubákos szelencéből s megrázta
csipkés zsebkendőjét. Minthogy pedig nagy rominyencek voltak s szigeti
biztonságukban szívesen merengtek más népek hanyatlásán, egy élelmes
művész ellátta őket képeslapokkal a romokról. Ezek az óriási képeslapok:
Piranesi metszetei. A század egyik legnagyobb művésze volt, lobogó képzeletű operarendező, aki az antik és reneszánsz Róma kőemlékeit, a pusztulás és pompa képeit átalakította karcolótűjével egy bukott isten lázálmaivá. Ha élne, a világ legnagyobb vendégrendezője volna, ma Hollywoodban, holnap Salzburgban, holnapután az arlesi és syrakusai antik színházban. Könnyen kitalálhatod a lapjairól, miféle vevőknek dolgozott: festői
koldusok, toprongyos pásztorok, gyanús legénykék közé vegyülve rendszerint ott áll a metszet sarkában a kíváncsi nagyúr, mércével vagy látcsővel a kezében, miközben kísérője felolvassa Vitruviusból a klasszikus
aranyszabályokat, az építészet nemes törvényeit. Ezeket a törvényeket
alkalmazta hazatérése után Surrey grófságban a kastélyán. Valahányszor
feloszlik egy ilyen öreg kastély, kiszóródik belőle egy sereg Piranesi, a
Grand Tour felséges képeslapjai, egy régi főúr utiemlékei s hányódás
közben végül becsúsznak az Edgware Road-i ócskásokhoz. Az én vadászterületemre.
Az a furcsa, hogy hontalanságom elején egy darabig én is ilyen nagyúr
voltam Rómában. Gondos haditervvel kellett beosztani a napi két csésze
feketét, a tányér makaronit vagy zöldséglevest, egyébként azonban korlátlan birtoka volt a város háromezer esztendeje. Ha nem lehetsz boldog,
légy megelégedett, mondta Goethe gyönyörű okossággal. Rómában boldog voltam s nem megelégedett, rettegve gondoltam néha a közelítő éhségre, de aztán hetekig vadásztam önfeledten a magam zsákmányára, mint
egy hajdani angol mágnás.
Egészen másfajta zsákmányra persze, mert minden századnak más század a lelki rokona a messzi múltban. Kétszáz esztendővel ezelőtt, az európai hatalom delelőjén a római világbirodalom delelőjére néztek vissza
az emberek rokoni pillantással, mi azonban mártírok és zsarnokok kortársai vagyunk s a katakombák falképeit, az őskeresztény koporsók faragásait és a megfélemlítő bizánci mozaikképeket tudjuk úgy olvasni, mintha
üldözött életünkről szólnának, a félelem századáról. Ezek közt éltem Rómában, eljártam a Domitilla. és Priscilla katakombába, ahol még a pogány
„lakdíszitők” friss, könnyed ecsetjével vetették föl a falra az üldözött vallás titkos jelképeit, máskor meg a San Prassede vagy a Santa Maria in
Domnica templomban üldögéltem, ahol a záróboltozat szertartásos mozaikképei már az uralkodó vallás egy és oszthatatlan tanait hirdetik. A kata45

kombák freskó-nyelve s a templomok mozaik· nyelve egyaránt jelképekben beszél: egyik az üldözött egyház megváltó reményeiről szól, másik a
hatalomra jutott egyház parancsairól. Róma középkori művészetében pontosan el van mondva, hogyan lett az üldözöttből üldöző, az áldozatból
bíró. Mert Rómában mindenkinek jut szellemi táplálék: Gibbon 1750 körül megtalálta benne a cézárok székhelyét, Burckhardt 1850 körül Raffaello és Michelangelo műhelyét s az 1950 körüli bújdosó megtalálta az
egyházatyák, mártirok és eretnekek városát. Azt hiszem, három arca közül ez a legizgalmasabb. Csak Rómában érted meg igazán a huszadik századot, ott eszmélsz rá csavargás közben, hogy Szent Péter megbízatása
óta hittételekben gondolkozunk s ami üdvözülés az egyik embernek, föltétlen kárhozat az ellenfelének.
Szerencsére maguk a rómaiak nem eszik ilyen forrón a levest Szent Péter trónja, körül. A katakombákat és templomokat este bezárják, de a kis
bormérések éjfélig hívogatón sütnek ki az utcára a Trastevere negyedben.
Két asztal, legfeljebb három fér el az ajtó előtt. Nem mondom, hogy a
járdán, mert a Trastevereben nincs járda. Egy velletrii bort szoktam volt
inni, elég könnyű volt, száraz, szép sárgaszínű; a gazda is azt szerette legjobban.
*
Amit az izlésváltozásról írtam az előbb, még jobban talál Raffaello
Morghen két metszetére a 18. század végéről. Egyik – Dante képmása –
az iróasztalomnál függ párja: Ariosto is itt kell, hogy legyen valahol, hol
is csak, talán a pincegádorban? Milyen jellemző a kiszámíthatatlan költői
sorsra, hogy nem találom, nincs díszhelyre akasztva, valahová Dante mellé, mint életétől kezdve a múlt század elejéig bármikor. Shakespeare kortársai már tőle tanultak s még
Byron is: Széchenyi kortársa Zrinyinek, Goethének, Stendhalnak mindennap gyönyörűsége telt a versében, Arany őt fordította olaszból. Akárhol üti fel az ember, olyan varázserejű a nyelve, mint a mágusnők hatalma
a lovagjain; Vergilius óta nem volt nemesebb méltóság egy mézesajkú
költőben. Éppen ez okozta mostoha sorsát az utolsó száz esztendőben, ez
a mézes ajak. Hajdan a klasszikus irodalom, a „magas” költészet tetemes
része is andalitásra, utálatos mai szóval eszképizmusra szolgált s az olvasó – olyan olvasó is, mint Goethe – a képzelet tündérjátékában, a
messzehangzó zengésben s a szikrázó képekben gyönyörködött, a romantika óta azonban csak olyan irodalomnak van tekintélye, amit az ember
nyomorúságáról írtak, lehetőleg filozófiai zsargonban. A vers és regény
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elnyeli a metafizikát, a filozófusoknak nincs többé dolguk a modern világban, a mesemondó varázslók pedig lecsúsznak a magas irodalom polcáról a „népszerű” írók közé. Sokkal jobban keresnek, mint ahogy keresett Ariosto, a világirodalom legnagyobb eszképistája, de sokkal kisebb a
becsületük. Egyáltalában nincs becsületük.
Holnap újrakezdem a keresést az Ariosto kép után. De ha nem találom,
akkor se akasztom ki a helyébe Sartret.
*
Két angol metszet a napoleoni háborúk idejéből, vagy ahogy ők hívják:
a Régens-korból. Az egyik ellenállhatatlanul mulatságos a borz,almában
is: színes próbanyomat a waterlooi csatáról angol szemmel; a felhők takarodnak a síkságról (irtózatos felhőszakadás volt az emlékezetes vasárnapon), Wellington herceg lóháton szemléli egy dombról a bomlást a vezérkarával, míg a látóhatáron egy pöttömnyi Napoleon menekül megeresztett
kantárral. A parvenü szalad a gentleman elől. Wellington körül a főtisztek
ábrázata. kissé bárgyúi amolyan
fapofák, akiket fejen kell találni, hogy tudomást vegyenek a golyóról.
Az angoloknak – mondják – olyan fejletlen a képzeletük, hogy nem veszik észre, mikor vesztenek el egy háborút, megátalkodva, gyanútlanul
tovább harcolnak s megnyerik az utolsó ütközetet. Néhányszor valóban
így történt. Tavaly ismét kinyitották a Wellington múzeumot londoni palotájában: az emeleten lógnak kincsetérő képei, amelyeket egy francia
társzekérben talált a spanyol harctéren, a földszinti sarokszobában vannak
a hadiemlékei, többek közt néhány ceruzával írt parancsa a sorsdöntő ütközet alatt; az egyikben utasít egy tisztet egy kigyulladt majorban – távcsővel látta a tüzet -: vigyázzon, nehogy rászakadjon az égő gerenda a
katonákra! Az angol parancsnokok mindig jobban szerették pazarolni a
lőszert; mint az emberéletet.
A másik színes metszet egy „four in hand” 1820-ból: négyesfogat zöld
reggelire induló fiatalsággal, mintha csak egy korabeli édes Jane Austen
regényből hajtanának ki. Csipkés főkötőben lányok kandikálnak ki a hintóablakon, a dlinderes gavalléroknak a kocsi tetején a helyük, veri a port a
négy szürke, úrilak sütkérezik a dombtetőn. De a domb mögött felszakított testtel már füstölög a másik Anglia: az idillikus mintagazdaságok
mellé felnövekvő gigászi műhely. Anglia az egyetlen ország, ahol a természet két részre szakadt az utolsó másfél században: védett tájra és ipari
tájra, tönkretett és megkímélt vidékre. Nekik egyformán kedves mind a
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kettő, de az ipari táj borzalmas alvilággá változik, mihelyt elpártol tőle a
vállalkozó tőke vagy megbénítja a válság.
Minderről még édeskeveset tudtak a Régens-korban. Anglia előre megfontolt szándék. nélkül, tervszerűtlenül csúszott be az ipari civilizációba.
A gazdag nagyurak festői viseletben kardot húztak rab népekért – túl a
tengeren, de otthon sortüzet adattak a takácsokra s a klubszékben üldögélve vagy a falka után iramodva észrevétlenül feltartóztatták előbb a
francia forradalmat a partjuknál, aztán a belső forradalmat az ajtajuk előtt.
A gróf nem igazán volt gróf, mert a kétszerkettőben túljárt a bankárok
eszén, a munkás nem igazán volt proletár, mert torlaszok helyett szektás
gyülekezetekben adta ki keserűségét, zsoltárénekléssel. Angolok voltak s
végül kiegyeztek egymással
A korabeli írók egyrésze csodálta a grófokat, másik része lelkesült a
francia forradalomért, mai olvasónak fantasztikus változatosságukban
telik a gyönyörűsége, mert az 1780 és 1830 közötti félszázad nagy halottjai most is hatalmukban tartják az élőket. Két örökifjú mesemondó, hét
költőóriás s a négy legnagyobb esszéíró fér bele ebbe a félszázadba. Még
megvolt bennük a pallérozott arisztokrata kor eleganciája s már úgy lobogott a képzeletük, mint az égő nátrium, téboly, humor, mélabú, kecsesség,
düh, bensőség és kozmikus látomás vegyül a művükben, amely minden
reggel megfiatalodik a könyvespolcunkon. Rajtuk keresztül szerettem
meg Angliát.
De a négyesfogat nem az ő emlékükre függ a falon. Apám emlékét őrzi
számomra. Jól állt a kezében a négyes is, kettes is; sok-sok évi feledés
után mostanában két kedves lovának a nevére is visszaemlékszem. Korállnak hívták a feketét, Idának a szürkét, a fekete volt a becsületesebb
húzó, de Ida, a szamár, mindig elárulta a fülén, ha lazsálni próbált.
Apámnak más volt a természete, mint az enyém – (anyám fiának hívott) –
, külön úton jártunk, de fiú sose legyen az apja bírája, gondoltam
restellkedve s szerettem benne azt, ami a legszeretetreméltóbb volt, a
nagy lótudományát. Nem írt s nem olvasott a lovakról, fiatal tisztek mégis
neki mutatták meg legszívesebben a szerzeményüket. ,,Kálmán bátyám,
mondj már valamit erről a gebéről”. A gebét persze úgy kellett érteni,
hogy nincs még egy ilyen ló az országban!
*
Végezetül itt van Rohbock hat acélmetszete az ötvenes évekből: erdélyi tájak és városok. Odahaza tucatjával lehetett kapni a száz esztendős
albumból kitépett lapokat, rámában se jutottak beljebb az előszobánál,
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annál nagyobb a becsületük távol a hazától. Már az érkezésük megható
emlék: besettenkedtek Jézussal a lakásba. Ott sorakoztak a lépcsőn, amikor hazatértünk külföldről. Egy barátom csempészte be karácsonyra; így
élt vissza a lakáskulcs birtokával s a bizalmunkkal.
Ez Udverhely, ahol édesanyám született s nagyapám volt tanár, ez meg
a ferences Csíkisomlyó, ahonnan a barátok egyszer kiruccantak Abelhez a
rengetegbe ... Álljunk csak meg egy percre. Nemrégiben egy lengyel menekült kifestette a lakásunkat s amikor először látta a metszetet,
szívenütve megállt. ,,Ez nálunk is lehetne Lengyelországban”, mondta
kipirulva. Persze, hogy lehetne, gondoltam magamban. Sok évvel ezelőtt
megfordultam Czestochowában, a fő zarándokhelyükön: az járhatott az
eszében. Két fehéringes paraszt legelteti a mokány lovacskáját egy zsindelytetős feszület alatt, távol, a hegyek lábánál hosszú kolostor fehérlik;
némi jóakarattal még a búcsújáró ének is kihallatszik kéttornyú templomából. Ráismert a lengyel, persze, hogy majdnem ráismert Lengyelországra, utóvégre a czestochowai s a csíksomlyói Szúz Mária első unokatestvérek ... Ez meg Marosvásárhely, ahol nagyapám szolgált a kilenceseknél, a főpiaca, a híres zenélő kúttal, amely még állt akkoriban. Volt
Pesten egy másik képem is Vásárhelyről, jóval nevezetesebb kép: Szőnyi
István vízfestménye a bevonulás napjáról. S ha már a nagy festő nevénél
tartok, hadd mondjak egy emlékező szót (vagy búcsúszót) másik rajzáról,
Eramus sírjáról, amit kérésemre csinált a bázeli dómban. Pokoli hideg
volt, kivörösödtek s majd lefagytak az ujjai, ,,az ördög bujjék a maga hamis szentjébe”, dörmögte a, sírkőre hunyorgatva, ,,nem tudott melegebb
helyet keresni a csontjainak!” Örömest újrakezdtem az életet, de jobb nem
gondolni rá, hogy mit vesztettünk egyenként s közösen.
Három metszet Kolozsvárról, együtt se pótolják Houfnagel felséges
lapját 1617-ből, amely Pesten köszöntött reggelenként az ágyam felett. De
ezek a kis képek talán jobban illenek a halványuló emlékezet mécsese alá,
mint a remekmű. Különösen mivelhogy köztük van a temető is. Ha kicsit
tovább mennék balra a képtől, odaérnék a sírjaimhoz. Megírtam egyszer,
már nem tudom hol, hogy egy szilvafaág hajolt ki a szomszéd kertből és
lila gyümölcseit az ismerős fejfák köré szórta. Nyilván régesrégen kidőlt a
szilvafa s ha a sírok megvannak is még, nagyon messze vetődtem tőlük.
Messze azoktól a síroktól, de annál közelebb a magaméhoz otthon vagy
valahol Európában.
De most veszem észre, hogy kifogytam a képekből. S ha nincs több
kép, mese sincs több: elhallgat a kép-mutogató.
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LEHOCZKY GERGELY
Utazás*
– A kisebbik bőröndöt add ide — mondta Mária.
– Nem.
– Ne fuss legalább. Még jó tíz percünk van. Várj, előre megyek helyet
foglalni.
Mária elsietett. Kornél letette a két bőröndöt. Térdei remegtek. Fáradt
volt és izgatott. A pályaudvar nyüzsgése idegesítette. A hangszóró idegen
városok nevét harsogta. Az óriási üvegkupola alatt jelen volt a fél világ:
Madrid, ahol hegyesszarvú bikák vére folyik, Monaco, ami föniciaiul
nyugvóhelyet jelent, Róma, ahol Kr.e.44 március idusán huszonhárom
döféssel leszúrták Julius Caesart, Genova, ahonnan nagy hajók indulnak
Amerikába és Afrikába, ahol a pigmeusok úgy vadásznak az elefántra,
hogy addig üldözik és ingerlik, míg a kimerült állat össze nem esik, és a
lomha Níluson krokodilusok, vízilovak és rombadőlt templomok között
hosszú bárkák úsznak és rengeteg a moszkitó.
Észrevette Máriát, aki a szerelvény közepe felől integetett. Felszálltak.
A fülkében nem ült senki, csak az ajtó melletti hely volt foglalt. Egy esőkabát hevert rajta. Kornél felrakta a csomagokat a hálóba, aztán Mária
mellé ment az ablakhoz.
A peronon tolongtak az emberek. Szabadságra induló katonák ládákat
vittek a vállukon és úgy kiabáltak, mintha rohamra indultak volna. Rikkancsok hozták a reggeli lapokat. Egy asszony kis kocsikán frissítőket
árult. Két hordár, a 122-es és a 75-ös borravalóra várt a szomszéd
pullmannkocsi előtt. Időnként roppant komoly arcú vasúti alkalmazottak
tűntek fel a tömegben. Egy kék kezes-lábasba öltözött vasutas hosszú
kalapáccsal ütögette a kerekeket. A postakocsiba csomagokat dobáltak. A
fékekből sípolva kitóduló, hófehér gőz belevegyült a tejesvíz színű ködbe.
– Olyan ez a pályaudvar mint egy hangyaboly – mondta Mária. Kornél
nem felelt. A villanyórát nézte. A mutató kis kattanással ugrott vonalkáról
vonalkára.
– Hát nem olyan mint egy hangyaboly?
– Nem. Egy pályaudvar pontosan olyan, mint egy pályaudvar.
– Miért vagy ilyen ingerült? Nem örülsz az utazásnak?

*

Megjelent a Látóhatár 1954. évfolyam 2. számában.
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– Nem vagyok ingerült, de nem szeretem a hasonlatokat. Ha egy pályaudvar olyan lenne ...
– Ugyan hagyjuk. A korai felkelés elrontotta a kedvedet.
A vonat elindult. A váltótornyokból őrök néztek ki. A sínpárok egymásba futottak. Messzi mellékvágányokon üres vagonok álltak. Egy piszkos téglaépület előtt három teherkocsi gurult, tele hízóártánnyal. A tolatómozdonyok lépcsőin egy-egy vasutas kapaszkodott és piros zászlóval
integetett.
Már a külvárosokon robogtak végig. Szürke tűzfalak mutogatták sebhelyeiket. „Mint a leprás koldusok”, gondolta Kornél (mert szerette a hasonlatokat), de nem szólt. „Le a hazaáruló kormánnyal”, állt a mondat
vége felé kisebbedő betűkkel egy betonkerítésen. Mögötte, a levert vakolatú bérkaszárnyák ablakaiból mosott fehérnemű lógott.
Ritkulni kezdtek a házak, üres grundok, ócskavaskupacok és szeméttelepek vonultak el a vasúti töltés alatt. A vágányokkal párhuzamos országúton hatalmas teherkamionok húztak, maguk mögött hagyva a szomorúarcú biciklistákat.
Egy úr lépett a fülkébe. Felakasztotta az ülésen heverő esőkabátot és
leült. Néhány perc múlva visszament a folyosóra.
A táj változott. A mezők felett ködfoszlányok lebegtek. A keskeny dűlő–utakon magányos emberek ballagtak. Fel-felriasztottak egy-egy madárrajt. A fák rügyeztek.
– Miért nem szólsz semmit, Kornél?
– Mit mondjak?
– Akármit. Mondd, hogy szeretsz velem együtt utazni.
– Szeretek veled együtt utazni.
– Nem értem mi van veled.
– Semmi.
– Ne menjünk reggelizni?
–Mehetünk.
Felálltak. Az étkezőkocsiban majdnem egyedül voltak. Kornél reggelit
rendelt, aztán kibámult az ablakon.
– Igazán nem értem mi van veled.
– Hányszor mondjam, hogy semmi. Inkább azt a két malária bacillust
figyelnéd.
– Milyen két malária bacillust?
– Azt a kövér nőt azzal az apró kis férfivel. Az ilyen párokról mindig a
malária bacillusok jutnak eszembe. Hatalmas nőstény, picike hímek.
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Mária nevetett: – Végre gúnyolódsz. Nemsokára jókedved lesz. Kornél
hallgatott. Az elsuhanó tájat nézte.
– Tulajdonképen ez sem helyes — mondta aztán.
– Nem szabadna gúnyolódni. Szeretni kell. Csak így lehet jól írni.
– Múltkor még az ellenkezőjét mondtad.
– Sok mindent mond az ember.
A pincér hozta a reggelit. Kornél egy ,,Pernod”-t rendelt.
– Ne kezd már reggel – kérte Mária.
Kornél cigarettára gyújtott és a kávéját kevergette.
– Szeretet nélkül nem lehet írni. A gúny pedig nem más, mint civilizált
gyűlölet. Ahhoz hogy megérteni és megérttetni tudjunk, mindent szeretni
kell. A hatodik emeleti vénkisasszonyt, aki mindenkit megrágalmaz
pletykáival, az ideges autóbuszkalauzt, aki ordít az utasokkal, mert vízfejű kisfia van és éjjelenként a párnájába sír, a fal mellé pisilő kiskutyákat
és az esetlenül bicikliző szakállas öregurakat.
A pincér hozta a,,Pernod”-t.
– És te nem szereted őket?
– Közömbösek nekem.
– Próbálj közeledni hozzájuk.
Kornél vajat kent a kenyerére.
– Nem tudok, mert magammal szemben is . . . hogy mondjam . . . sehol
sem találok kontaktust. Mindig és mindenütt kívülálló szemlélő maradok.
Még akkor is, ha velem történik valami. Mint amikor megpofoztak.
– Megpofoztak?
– Már nagyon régen történt. Egy bárban. Belémkötött egy pasas. De
hagyjuk. Untatlak.
– Dehogy. Csak folytasd.
– Egyszóval a pultnál ültem, mikor egyszerre csak valaki vállon ragadott. Hátranéztem. Jól megtermett férfi volt. „Menjél a fenébe” mondta.
Éreztem, hogy az ijedtségtől és a dühtől elsápadok. Megijedtem büszkeségemtől, mely azt követelte, hogy ne hagyjam magam és dühbe gurultam
attól a gondolattól, hogy végül ugyis engedni fogok. Aztán figyelni kezdtem magamat. Arra gondoltam, hogyan írnám le egy ember lelki állapotát,
aki az izgalomtól majdnem elájul. Azonnal megnyugodtam és tudatos
arcátlansággal grimaszt vágtam. Erre úgy pofonütött, hogy lefordultam a
magas bárszékről. Mindenki odafigyelt és nevetett. A falon egy CocaCola ívó nőt ábrázoló reklám volt. Még az is nevetett. Úgy éreztem, hogy
fel kéne ugranom és . . . Ölni tudtam volna. De aztán ...
– De aztán?
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– Féltem, hogy még egy pofont ad. Aztán arra gondoltam, hogy a földön kell maradnom. Akkor azt hiszik, hogy valami bajom történt, azért
nem ütök vissza. És talán rendőrt is hívnak. De aztán lassan feltápászkodtam, miközben nagyon sajnáltam, hogy semmi bajom nem esett és kimentem.
Mária zavartan hallgatott. Kornél kinézett az ablakon. Aztán vontatottan folytatta.
– Ezzel még nem volt vége. Aznap éjjel nem aludtam. A megaláztatás
dühe, és főleg az, hogy nem tudtam, milyen érzés egy pofont adni, nem
hagyott nyugodni. Másnap délután elmentem ugyanabba a bárba. Rendeltem valamit és vártam. Éjfél felé megjelent végre az én emberem egy
hangos társasággal. Felugrottam. Remegve ugyan, de minden különösebb
indulat nélkül, lehajtott fejjel mentem feléje. Közben ezt a mondatot fogalmaztam magamban: ,,A harag kiürítette fejét, mely szinte magától
emelkedett büszkén és dacosan.” – Aztán, gyengén bár, de megütöttem.
– És aztán?
Kornél elhúzta a száját és három műfogára mutatott.
– Néhány nappal az eset után megpillantottam a fényképét egy
ujságban. Félnehézsúlyú boxbajnok volt. Ha jól emlékszem, belga. Valamilyen nemzetközi versenyre jött. Kicsit büszke voltam, hogy pofonütöttem és reméltem, hogy világbajnok lesz. De aztán olvastam, hogy a verseny első fordulóiban kiesett.
Egy darabig hallgattak. A pincér megkérdezte, akarnak-e ebédelni.
Kornél Máriára nézett, aki nemet intett.
– Akarunk, – mondta a pincérnek. Mária mosolygott:
– Beszéljünk arról, hogy mit csinálunk a tengerparton.
– Beszéljünk.
– Minden nap korán reggel felébresztlek és elmegyünk fürdeni. Ügy
örülök a tengernek. Még soha se láttam. Ebéd után felolvasunk egymásnak, este pedig leülünk valahol a parton és csendben leszünk és . . .
Kornél mosolyogva figyelte Máriát: – Mire gondolsz?
– Semmire. Figyeltelek.
– Nem igaz. Mondd meg, mire gondoltál.
– Arra, hogy majd esténként leülünk a tengerparton …
– És a gondolataid akkor is máshol fognak kalandozni. Vagy pedig figyelni fogsz. Néhány bekezdést rólam is tudsz írni. Talán egy egész fejezetet.
– Ugyan.
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– Dehogynem. Te mindent érteni akarsz, nem érezni. És tudod mi ez?
Egyszerű gyávaság. Ahelyett, hogy bátran szembenéznél a titokzatos dolgokkal, analizálgatsz, együgyű tételeket állítasz fel. Amikor úgy gondolod, megoldottál egy rejtélyt, kiábrándultan elfordulsz. Mintha egy bűvészmutatványt lepleztél volna le. Felülről nézel mindent, és ezért felületes maradsz. Nincs merszed leszállni, kapcsolatot keresni.
Kornél vállat vont: – Ezért szeretnék egyszer valamilyen megrázó élményt.
– Ha volna is rá alkalmad, visszakoznál.
– Talán nem. Nagyon szeretnék élni. Mint a fák, a párducok és az
amőbák. Vagy mint az egészen primitív emberek. Elmenni valahová, ahol
reng a föld, vagy az Amasonashoz, a fejvadászok közé.
Mária nevetett.
– Ne nevess. Hidd el, hogy egyszer elmegyek. Amíg nem tanulok meg
élni, írni sem fogok tudni. Úgy vagyok az irodalommal, mint egy terhes
anya a magzatával. Folyton rágondolok, álmodom róla, érzem hogyan
moccan bennem, vigyázok rá. De közben nem merek élni. S lehet, hogy
végül torzszülött lesz.
– És látod a parasztok gyerekei a legegészségesebbek. Pedig várandós
anyjuk kapál és markot szed.
Kornél vállat vont. Egy papírdarabkát tépdesett. Mária az abroszt kapargálta.
– Írni fogok, – mondta egy idő múlva Kornél. – Egy íróról, akinek nincsenek személyes élményei s hogy kiutat találjon ebből a szellemi zsákutcából egy olyan íróról ír, aki olyan, mint ő.
– És ez is egy ilyen íróról ír?
– Nem. Az majd másképen próbálja megoldani a kérdést. A regényalakom regényalakja szerint cselekednék, ahogy alkotójával különböző dolgok történnének. Csakhogy mindig fordítva. Mikor az én íróm valamin
bánkódnék, az ő alakja ugyanabban a helyzetben boldog lenne. A regény
háborúban vagy forradalomban játszódnék. Az én hősöm egy légoltalmi
pincében arra gondolna, hogy az ő hőse ugyanakkor partizán, aki fontos
parancsot visz csoportjának egy égő erdőn keresztül. A fontos parancsot
oly egyszerűen és szépen akarja megfogalmazni, hogy a mondat az elkövetkezendő századok történelemkönyveibe kerüljön s mint szállóige örökre megmaradjon. Mikor a tűz teljesen körülveszi, megtalálja a szép kifejezést, de nem tudja, hogy mire: elfelejtette a parancsot. Aztán bennég az
erdőben, mint az őzek, a szarvasok és a rókák.
– És mi történne a te íróddal?
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– Nem írná meg soha a regényt. Elmenne Délamerikába, valahová az
Andokba. Furcsa hegyi falvakban élne, ahol ritka a levegő és az indiánok
színes ruhában járnak. Ott mindent nagyon egyszerűnek találna. Megtudná, hogy a titkok kulcsa az, hogy nem titkok és hogy mindaz, amit az
agyoncsiszolt koponyák nem értenek, nem más, mint az, hogy nincsen
rajtuk megérteni való.
– És aztán?
– Aztán semmi.
A pincér teríteni jött. Utasok szállingóztak az étkezőbe. A nők hajukat
hozták rendbe, a férfiak nyakkendőjüket. Miután leültek a kezüket dörzsölték, az étlapot vagy a tájat nézték és olyasmiket mondtak, hogy a vonatnak késése van vagy, hogy süt a nap.
Mária mellé a velük egy szakaszban utazó úr került.
– Megengedik? – kérdezte, mielőtt leült. Kornél nem felelt.
– Tessék, tessék – válaszolta Mária.
– Szép időnk van – mondta az úr. Kornél tüntetően a levegőbe nézett.
– Valóban nagyon szép idő – hagyta helyben Mária.
– Ez már a tavasz – tette hozzá rövid hallgatás után és az asztal alatt
Kornél lábába rúgott.
– Hová utaznak, ha szabad kérdeznem?
– A tenger mellé, a spanyol határra. Egy hétig maradunk.
Egy darabig hallgattak.
– Aha, az előétel, – mondta az úr és kissé hátrább húzódott, hogy a
pincér kiszolgálhassa Máriát. – Én egy kicsit messzebbre utazom – mondta aztán.
– Messzebbre?
– Visszamegyek Afrikába. Marseilleben szállok hajóra.
Kornél felfigyelt: – Hova Afrikába?
– Brazzaville felé vannak ültetvényeim. Csak üzleti utazáson voltam itt
Európában. Örülök már, hogy visszatérhetek a feketék közé.
– Meséljen valamit az ottani életről. Sokat vadászik?
– Nem. De a fegyveremet mindenhová magammal viszem. Az őserdőt,
ha csak lehet, elkerülöm.
– Pedig roppant érdekes lehet. Éppen a napokban olvastam egy könyvet az exótikus pillangókról.
– Az őserdők faunája sajnos nem csak pillangókból áll.
Kornél elpirult. A pincér a következő fogást hozta. Húst körítéssel.
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– Persze. Mindenesetre gyönyörű lehet az a nyers és durva élet, –
mondta Kornél, miközben óvatosan levágta és a tányér szélére tolta a neki
jutott borjúszelet kissé véres részét.
Mindhárman hallgattak. Kornél kibámult az ablakon. Aztán hirtelen
megette a véres húsdarabot.
A sajtot és a gyümölcsöt is szó nélkül ették. A feketekávénál még egy
kicsit elbeszélgettek, Afrikáról, a vadakról, meg az éghajlatról. Fizettek,
az afrikai úr köszönt és távozott. Ők sem maradtak sokáig. Mikor visszamentek a kocsijukba, új ismerősük a folyosón állt. Behúzták az ajtót s
megint egyedül voltak.
– Csodálatos lehet a gondolatnélküli élet, – mondta Kornél. – Fejlődni,
mint a fák, gyilkolni, mint a tigrisek, párzani, mint a rákok. Tudat nélkül,
természetesen.
Mária nem válaszolt. Órákon át hallgattak. A vonat több állomáson
megállt. Maga mögött hagyott egy döcögő személyvonatot. Aztán váltókon dübörgött és a kerekek csattogásából hallani lehetett, hogy nemsokára
nagyobb pályaudvarra érkeznek.
Az afrikai úr kinyitotta az ajtót.
– Marseille – mondta. – Én itt leszállok. Jó utat.
– Mi is leszállunk – mondta Mária. – Egy napot Marseilleben töltünk.
Az afrikai úr megemelte a kalapját és eltűnt. Mária és Kornél szedelőzködni kezdett. Az állomáson Kornél nem engedett hordárt fogadni.
Maga vitte a bőröndöket a raktárig. Csak a kézitáskát tartották maguknál.
Kornél egy könyvet is ki akart venni az egyik bőröndből, de meggondolta
magát.
Gyalog indultak a városba. Többször utat tévesztettek. A kikötő mellett
is elhaladtak. Az egyik teherhajó feljáratánál tábla állt. „A ,Medea' (ez
volt a hajó neve) éjfélkor indul Indokinába, via Port Said, Aden, Colombo, Singa-pour. Matrózokat azonnal felveszünk.”
Kornél elolvasta a táblát, de nem szólt semmit. Mielőtt elhagyták a
rakpartot mégegyszer visszanézett és megjegyezte az utca nevét.
Elég jó szállodát találtak. Ablakukból messzi kilátás nyílt a városra és
a kikötőre.
A vacsorát szobájukba hozatták. Az ablakon átszűrődött a város monoton lármája. Kornél nem evett. Maga elé bámult.
– Valami baj van? – kérdezte Mária.
– Hagyjál békén! – kiáltotta Kornél. A kést az asztalra dobta, a tányért
ellökte magától.
Kintről egy hajó szirénáját lehetett hallani.
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– Ne haragudjál kedvesem – mondta Kornél nagyon szelíden, szinte
szánakozva. – Az ember néha ideges.
Megsimogatta Mária haját, aztán az órára pillantott és nagy sietve enni
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SZAMOSI JÓZSEF
Pasziánsz*
— Játék szavakkal és gondolatokkal —
Pasziánszozom. Órákig rakosgatom ezeket az ostoba lapokat s mindig
ugyanazt a formulát játszom. Ne gondolja senki, hogy azért töltöm az időt
ilyen feleslegesen, mert nincs más dolgom. Sőt! Tulajdonképpen annyi a
tennivalóm, azt se tudom hamarjában, melyikhez fogjak. Midegyik egyformán fontos, sürgős. Igazságtalanság lenne egyiket a másik rovására
előnyben részesíteni. Arányérzékemet is bántaná. Inkább egyikhez sem
kezdek. Utólag senkise tehessen szemrehányást. Többek között ezért pasziánszozom.
Ezt a fölöttébb hasznos ténykedést — nem tudom milyen meggondolás
alapján, bizonyára azok, akik nem tekintenek a dolgok mélyére, merő
félreértésből „türelem–játéknak” nevezték. A művelt olvasó tudja, hogy a
pasziánsz francia szó („patience”) annyi, mint türelem. A tapasztalat szerint azonban kizárólag ideges, türelmetlen emberek szenvedélye, azoké,
akik megunták a várakozást, akiket nem nyugtat meg a „majd csak lesz
valahogy” szólás-mondás puritán bölcsesége, mert éppen ez a rejtélyes
„valahogyan” csigázza gondolkozásukat, az ami nem mindegy, hogyan
teljesedik be. Helyesebb volna ezért, ha nem késő, a pasziánszot „türelmetlen–játéknak”, vagy legalábbis „a türelmetlenek játékának” átkeresztelni.
Egyébként szokás a kártyavetésnek eme módjához bizonyos babonás
várakozást fűzni: ha kijön, teljesedik a kívánság; ha nem, akkor lehet elmélkedni az élet igazságtalanságai felett, ha különben nyugodt idegzetű
az ember...
Ha láttok pasziánszozni valakit, ne nevessétek ki, szánjátok inkább. A
szenvedély betegség is. Ismertem egy idős urat, akinek bütykök nőttek az
ujjain a kártyalapoktól. Semmi sem érdekelte már, csak a pasziánsz, ez
volt a vigasztalása, ezzel mérgezte magát, csak illúziókból élt. Reménytelen, meggyötört emberek, akik előtt már nincs kiút az élet naposabb tájaira...
Magam is mindannyiszor ráfanyalodom, valahányszor úgy érzem, zátonyra futott az életem. S ez – fájdalom – oly gyakran megesik szegény
lyukas hajómmal.
*

Megjelent a Látóhatár 1954. évfolyam 2. számában.
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Most éppen zátonyon veszteglek. Oly hiába küldöm a hallgatag éjbe
segélykérő morse–jeleimet, egyedül vergődöm... Hol keressek vigasztalást, bíztatást, lehet-e segélyt reméllenem mástól, hacsak nem a titokzatos
hatalmaktól, melyek sorsunkat jól-rosszul igazítják. Mert vannak ilyen
hatalmak (égi hatalmak!), akik tudják, látják jövendő sorsunkat. Hozzájuk
fordulok a magam módján, próbálom fürkészni, kiolvasni, megsejteni a
titkot: mi vár még rám e szűkre méretezett földi pályán ...
... Engem anyám tanított pasziánszozni még kisfiú koromban. Akkor
ért véget az első nagyháború s nyiladozó eszemmel nagyon is világosan
eszméltem, mekkorát fordult a világ velünk. Apánkat elvitte a háború,
vele együtt az igmándi házat s egész korábbi úri életünket.
Huszonnyolcéves özvegy anyám eladogatta lassankínt a régi bútorokat,
ékszereket, szőnyegeket, apánk könyvtárát, – akkor voltam nyolcéves és a
prímási városkában laktunk. A gesztenyefás Németh-utcából átköltöztünk
a Lőrinc–utcai ódon Draxler–házba, albérletbe, szoba-konyhába, hátul az
udvarban, ahol mindig sötét van. Szegény anyám – élesen látom magam
előtt – egész nap ült a varrógép mellett, varrt. Varrt ismerősöknek, míg
egy nap följelentette a háziúr, irígységből, mert szabómester volt. A
szomszédunkban lakott egy zsidó ügyvéd, nevét már elfelejtettem, ingyen
védte anyámat a bíróság előtt, de hiába. Anyámat megbüntették, mert nem
volt iparengedélye, csak két hadiárva fia... Esténkint az asztali lámpa alatt
sűrű sóhajok közt akkor sokat pasziánszozott. Mindig csak a „kirakósat”
játszotta. Ilyenkor szótalan volt, én meg mellette álltam, fáradt mosollyal
néha megsimogatta a hajam, a tekintete távolba révedt, utánanézett valaminek, ami eltűnt s könnyek öntötték el a szemét. Ekkoriban a szegénység, a „mi lesz velünk” nehéz árnyéka lebegett a szobánkban, mint egy
fekete, ijesztő madár. Kerekrenyílt gyerekszemembe beleragadt örökre
anyám gondterhes arca, amelyről a megfeszített munka, az állandó töprengés, apánk elvesztése miatt érzett friss bánata mindennap elmosott
keveset finom szépségéből.. Múlhatatlan kép, nemfakuló emlék a tűnő
időből: anyám pasziánszozik.
Hiszek a véletlenben.
Abban, ami tőlünk független, erőnket meghaladja, ami több, mint az
emberi szellem legtökéletesebb alkotása: a matematika, abban, amit nem
lehet előre kiszámítani, képletekből levezetni. Érzem a véletlen rettentő
hatalmát, amely nemzi a boldogságot és a boldogtalanságot, e két
különarcú iker-testvért.
Hiszem, hogy a jövő titka a véletlen vállán pihen...
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Csodálatos, hogy a titkot milyen banális módon keressük. Én is. ülök a
szobámban és színes lapokat rakosgatok, pasziánszozom. Azt várom,
hogy a kártya megoldja a jövendő titkát. Pedig tudnivalóan bűvös hét
lakat őrzi! E pillanatban az érdekel az örökkévalóságból, hogy belátható
időn belül (ha egészen őszinte akarok lenni: a közeli napokra, vagy talán
órákra gondolok, – de ez még magam előtt is tisztázatlan), mondom, belátható időn belül: boldog leszek-e? A boldogságnak neve is van (Mindenfélének mondjuk, csak boldogságnak nem!) Szórakozáskép nevezzük
Valinak. így lényegesen egyszerűsödik a kérdés is. Nem akarok olvasóim
türelmével visszaélni, kimondom kereken: arról van szó, szeret-e? Nos,
igen, hogy a Valinak nevezett boldogság, bocsánat: a boldogságnak nevezett Vali szeret-e? A probléma sokkal bonyolultabb, mint első pillanatra
látszik. Számomra meg egyenesen sorsdöntő! – Nem ringatom magam
abban a balga tévhitben, hogy a világtörténetben bennem merült fel először ez a probléma. Bevallom, hasonló problémával már itt-ott találkoztam irodalmi olvasmányaim során. Ezt persze, ismereteim rendkívüli fogyatékossága folytán nem merem határozottan állítani. Csak homályos
sejtések ködlenek eszméletemben, hogy e kibogozhatatlanul szövevényes
probléma körül nem egyszer a tragédiák komor árnyai statisztáltak, akik
meg nem engedett eszközöket, mint párbaj (erdei tisztáson hajnalban),
továbbá méreg, sőt öngyilok és egyéb haszontalan dolgokat vettek igénybe. Mondanom sem kell, hogy ilyen botor eszközökkel a problémát még
soha senkinek nem sikerült mindenki számára megnyugtató módon megoldani. Sőt, további esztelen bonyodalmak támadtak. Látnivaló: a probléma hihetetlenül érzékeny, a szakszerűtlen beavatkozás csak elmérgesíti
a helyzetet.
Dehát beszéljünk a problémáról! Menjünk szembe a nehézségekkel
férfias elszánással, dacosan. Igen, hogy Vali szeret-e? Ez a probléma. De
csakugyan probléma-e? Gondolkozzunk csak. Lehet, hogy szeret. Akkor
minden rendben van. Nincs probléma, hála Istennek! Tegyük fel azonban,
hogy nem szeret. Ebben az esetben sincs probléma, mert a probléma még
mint eshetőség, lehetőség sem létezik.
Lám, bölcseséggel itt semmire sem jut az ember. Ilyenkor kezd el pasziánszozni.
Isten tudja, hányadszor rakosgatom újra és újra ezeket a konok lapokat.
Egyre türelmetlenebbül lesem: kijön-e? (Nem én (vagyok az egyetlen, aki
úgy érzi, élete fordul azon, mit hoz a kártyák bolond szeszélye.)
Az első kérdés következetesen mindig ugyanaz: szeret-e? t.i. Vali. –
Azt mondhatná valaki, egyszerűbb lenne talán az érdekeltet megkérdezni.
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Ezt a szellemes megoldást barátaim is tanácsolták. Micsoda felületes
okoskodás!! Végre is nincs kizárva, hogy Vali szemrebbenés nélkül kijelentené, hogy szeret. Ebben nem is kételkedem. A kijelentésben. Dehát
ezek szavak! Lehet-e, szabad-e hinni a szavaknak, amelyek sokszor csupán csalóka érzéseinket fejezik ki és azért még szívünk titkos kamrái
csukva maradnak. És mi van, ha tévedünk?!
Az ilyen kalandos kísérletezésbe nem szívesen bocsátkozom.
Az az alkonybahajló tavaszi délután még élénken él emlékezetemben.
Szívemen akkor is árnyék feküdt, türelmetlen szenvedéllyel pasziánszoztam, növekvő lázzal, nem szűnő vágyakozással Vali után. Vadgesztenyevirágok kesernyés illatát sodorta be nyitott ablakomon a tavaszi szél. Mohó szemekkel meredtem az előttem heverő színes kártyákra: szeret-e?...
szeret-e?... szeret-e?... Már zúgott a fejem, ha ötször kijött, hatodikszor
ismét csak ezt kérdeztem. És egyszer csak Vali hangját hallom. Ezt mondja: „Minek rakod Pöttönke! Majd én megmondom ... Akarod ...?” Ezt a
fájdalmas mondatot mondta. Áll az ablaknál, bedugja tündöklő fejét (fekete és tündököl!), arcán nevezhetetlen kifejezés, olyan halk gúnnyal árnyalt kedveskedés, amelyben odaadás és sajnálkozás sajátszerűen keveredik, szavak mögött bujkáló incselkedés a szemében, de ott van a fehér
orrahegyén, tulipán-szája körül: „Akarod ...?” és gonoszkodva néz egy
pillanatig és nevet és ellibbent a tavaszi allén...
Barátaim, legokosabb csak a pasziánsznál maradni. Nyilatkozzék meg
a könyörtelen sors!
Különös, hogy az ember sohasem elégszik meg a keservesen elért
eredménnyel, így van ez pasziánszozás közben is. Magamról tudom. Ha
például szerencsém van és kijön, hogy „szeret”, okvetlenül azt kérdezem
legközelebb: „Mindig szeretni fog-e?” (Ne részletezzük, mit jelent ez a
könnyedén odavetett szócska. Azt sem, hogy szerelemmel kapcsolatban
van-e egyáltalán létjogosultsága!). Ismét szerencsém van, ez is kijött!
Rövid, megkönnyebbült sóhajtással veszem tudomásul: Szeret és mindig
szeretni fog. Persze, most jön a nehezebbje. Az jut eszembe, amit az írás
olyan meggyőző erővel s bölcsen hirdet, hogy „Nemcsak igével, hanem
kenyérrel él az emberfia”. (Pontosan idézek?! Mintha a szórend nem lenne hibátlan. De most nem érek rá ilyen grammatikai nyavalyákkal bíbelődni!) Aztán ésszerű a mostani hallatlan szerencsémet is kiaknázi, amíg
meleg (addig kell a vasat verni!). Egyszóval mindenképpen helyénvalónak látszik újabb kérdést szegezni a vak véletlennek. A kérdés mostmár,
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bizonyos közgazdasági vonatkozást érintve, tömör fogalmazásban így
hangzik: „Lesz-e sok pénzem?” Félreértések elkerülése végett nyomatékosan hangsúlyozom, nem arról van szó: lesz-e pénzem? Lesz hát! Itt
azonban a mennyiséghatározó a fontos: lesz-e sok pénzem? – Talán illetlen kívánság, ámbár jogosságát alig lehet kétségbevonni. Velünk született
gyarlóságaink közé tartozik, hogy legönzetlenebb, legodaadóbb, legmagasztosabb érzelmi megnyilvánulásunkat, a szerelmet is lépten-nyomon
kapcsolatba hozzuk bizonyos anyagi dolgokkal. Mondjuk ki bátran, a
pénzről van szó. Csodálatos, hogy a szinte minden baj kútforrásaként emlegetett pénzt (egyes történetbölcselők szerint minden háború okozóját)
mégis mindenki olthatatlan szomjjal áhítja.
Magam is mélyen megvetem azokat, akik a legtisztább szerelmet nem
átallják együtt emlegetni e rút materiális eszközzel, de tagadhatatlan,
hogy a kettőt érzékeny, hajszálfinom szálak fűzik össze. Ha kereskedő
volnék, e szálakat „tartós, jóminőségű árúnak” nevezném, sőt szavatolnék
érte. Itt ragadom meg. az alkalmat, hogy kiigazítsam azt a sajnálatosan
elterjedt balhiedelmet, mintha a pénz csak bajt, szerencsétlenséget, háborút s ennek logikus következményeként általános nyomort és szegénységet hozna az emberi nemre. (Csak zárójelben említem, hogy sürgősen
törölni kell az iskolai tankönyvekből a sötét középkor megmaradt kártékony tanait is. Nevezetesen, hogy „A pénz nem boldogít”, aztán hogy „A
munka nemesít' és hasonló babonákat. Az Egyház tiltja a babonát. Csatlakozzunk!!) Olvasóim beleegyezésével hagyjuk a csodába a munkát és
maradjunk csak a pénznél, különben haszon nélkül múlik az idő. A pénz
csodákra képes! igenis csodákra! Tudok példát – jómodorom tiltja csupán, hogy neveket említsek, – amikor a tétován induló, ingatag szerelmi
viszonyt éppen a pénz (ez a talmi holmi) képes volt elmélyíteni, megszilárdítani, újra és újra rekonstruálni. A hiánya viszont a legidillibb kötelékeket is szétoldotta rendszerint abban a kijózanító pillanatban, mikor a
felek rádöbbentek arra, hogy... éhesek.
De talán túlságosan elkanyarodtam eredeti mondanivalómtól. Nos, ott
tartottam, hogy sok pénzem lesz. Mármint a kártya szerint. Kijött. Játszi
könyedséggel, minden erőfeszítés nélkül jött a sok pénz, szöges ellentétben az életből merített originális megfigyeléseimmel, és saját tapasztalataimmal. Dehát kijött, ez ellen nincs mit tenni. S talán nem is érdemes. Elvégre egyszer nekem is lehet pénzem. Meghatódottan, de férfias keménységgel vettem tudomásul a sorsnak eme eltökélt szándékát s csakhamar
átengedtem magam a dús képzelgések csacska játékának. Okvetlenül veszek egy autót (ami elég dekoratív keretet kölcsönöz Vali uj frizurájához),
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aztán családi házat („Pöttön-lak”-nak fogjuk keresztelni. Az elnevezés
nem az objektum nagyságára vonatkozik, inkább jövendő családi életünk
meghittségét jelképezi), sok egyéb apróság mellett végre egy rendes kalapot (magamnak). Sokáig jóleső bágyadtsággal színeztem a csábító jövőt,
de aztán szégyenkezve gondoltam szánalmas képzelgéseimre. Minő balga
az ember! Hát persze, autót, házat, kalapot s minden efélét meg lehet vásárolni a pénzzel, ha sok van belőle, csak éppen boldogságot nem. Márpedig, amint figyelmes olvasóm bizonyára élénken emlékezik rá, nekem e
pillanatban kizárólag erre van szükségem. Világos hát, hogy tévútra tévedtem a szerencse, nemvárt kedvezése folytán, olcsó sikerekre spekulálva elfeledtem a lényeget: boldog leszek-e? Mégiscsak ez a főkérdés,
mindennek a kulcsa. A szerencse ezúttal sem hagyott el. A máskor kérlelhetetlen lapok oly engedelmesen feküdtek a kezem alá, már-már súrolták
a szemérmetlen felkínálkozás határát. Ezen azért nem érdemes bosszankodni, hamár a sors mindenáron a boldogsággal akar eljegyezni.
Amint azonban most arra gondolok, ahogyan boldog leszek, meglepő
felfedezésre jutok. Ehhez mégiscsak pénz kell, sok pénz. Nem is annyira
nekem, mint inkább Valinak.
Kell az autó, kell a ház és sok egyéb, előre nem is sejthető dolog. Így
hát kellő óvatossággal kezdem sorra kivetni: lesz-e sok pénzem, lesz-e
autóm, családi házam... mindent sorra. Ha valami nem, jön ki, módfelett
bosszant, az az érzésem, méltatlanul megrövidítenek. Aztán addig rakosgatom a lapokat, míg ki nem jön (egyszer csak kijön!). Az se jó, ha minden úgy megy, mint a karikacsapás. Gyanakvóvá válik az ember. Hátha
gonosz tréfa az egész! Egy-egy kérdést ezért újólag felteszek. Így megy
ez szakadatlanul. Az utolsó kérdés rendszerint ez: „Igazat mond-e a kártya?” — Tapasztalatom szerint erre mindig tagadás a válasz. Ilyenkor
dühösen félreteszem a kártyacsomót azzal a szilárd eltökéltséggel, hogy
nem játszom többé.
Egy héten keresztül feljegyeztem pasziánszozásom eredményét. Így
festett: Első kérdés: szeret-e? (mindig Valira értendő). 23 igen, 19 nem.
Második kérdés: szeretni fog-e mindig? 10 igen, 16 nem. Lesz-e sok pénzem? 25 igen, 25 nem.
Lesz-e házam? (néha így: tengerparti villám): 18 igen, 17nem. Boldog
leszek-e? 22 igen, 20 nem.
Az asztrológusok szerint a horoszkóp 50%-os valószínűséggel fedi fel
a jövendő titkát. Bízvást mondhatom, sok évi tapasztalás alapján, hogy
jövő sorsunk alakulását ugyanennyi valószínűséggel kiolvashatjuk a pa63

sziánszból is. Ha utána számolok az imént felsorolt heti eredménynek,
meglepetéssel kell látnom: a válaszok fele igenlő és fele tagadó. Ha nem
is mindig jön ki ilyen hajszálpontosan az 50 százalék, nagyjából ez az
arány. Nem akarom meggyőzni az olvasót, győződjék meg saját maga...
Öt év óta nem vettem kezembe pasziánszkártyát. Annál nagyobb várakozással lestem saját jóslataim teljesedését.
Most világos öntudattal és tiszta lelkiismerettel közlöm az eddigi
eredményt. Mondanom sem kell: 50 százalékos. Íme:
Autóm nincs!
Családi házam nincs! (se tengerparti villám, se egyéb nyaralóm, mezőm, ingatlanom). Nincs még kalapom. Sok pénzem sincs! (attól tartok,
nem is lesz).
Vali szeretett! (tavaly viszont férjhez ment Amerikában. Neki már van
autója, villája. De ő nem pasziánszozott!)
Boldog vagyok-e??- erre, bevallom, ma sem tudok megnyugtató választ adni. De mindjárt kivetem...

64

MOLNÁR JÓZSEF
Oroszországi emlékek *
A rákosrendezői állomásról 1942 májusában indult velem a katonavonat
az ismeretlen Oroszország felé. A vagonok körül rokonok, barátok, kedvesüktől búcsúzó fiatal lányok, síró asszonyok szoknyájába kapaszkodó
maszatosarcú gyerekek. Én egyedül állottam ott a forgatagban. Tőlem
nem búcsúzott senki. Akkor egy kicsit fájt ez a magány, de mégis jó volt,
hogy senkitől sem kellett elszakadnom. Alig vártam, hogy induljon a vonat. Tulajdonképpen most léptem át először Magyarország határát. Igaz,
diákos álmaimban Ady párisi útjai lebegtek szemem előtt s nem egy marhavagonokból álló, túlzsúfolt katonavonat. De most ez sem zavart. Ügy
éreztem, mintha nem is lenne puska az oldalomon, mintha csak tanulmányútra indulnék. Az esetleges veszedelmekre, egyáltalában magára a
háborúra nem is gondoltam. Társaim szorongó szívvel, könnyes szemmel
nézték Budapest esti szürkületbe vesző panorámáját. Én az egyhangúan
zakatoló vonat ajtajában ülve, alig titkolható belső izgalommal a menetirányt figyeltem, közben Illyés Gyula oroszországi útinaplójának bevezető sorai jártak az eszemben: kis nép fiának lenni, tárgyilagosságra kötelez.
Jobbról és balról egyaránt.
A hátam mögött, bent a vagonban, Oroszországról folyt a vita. Kiderült, hogy az orosz kérdés nemcsak engem foglalkoztatott, hanem katonatársaimat is. Éjfél lehetett már, mikorra mindenki elcsendesedett. Reggelre kelve, a Kárpátok bércei között robogott a vonat, aztán a cseh protektorátus területén folytattuk utunkat. Az állomásokon bizalmatlan, ellenséges
arcok fogadtak. Senki sem szólt hozzánk. Ellenség voltunk, akaratunk
ellenére. Lengyelországban apró, rongyos gyerekek szaladgáltak szerelvényünk körül és sovány kis kezüket kérőn nyújtották. — Kicsi kenyér,
magyar! — kiabálták kedves lengyeles kiejtéssel, de tisztán és érthetően.
A szomszédos vágányokon lengyel, orosz és zsidó deportáltak lezárt vonatai sorakoztak, útban Németország irányába. Ez már háború dúlta föld
volt: szenny, szenvedés, elcsigázott emberek, romok és romok mindenütt...

*

Megjelent a Látóhatár 1954. évfolyam 2. számában.
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Közel egyhetes utazás után értük el Szovjet-Oroszország egykori határát. Hajnalodott. A vagonban mindenki ébren volt. Felnyitottuk az ajtót és
a felkelő nap fényében ott volt előttünk a végtelen Oroszország. . Az első
igazi orosz falu megpillantásakor furcsa érzés futott át rajtam. Visszafojtott lélegzettel néztem irányába. Szerettem volna leugrani a vonatról, beszaladni a faluba, benézni a házakba, az istállókba és szemügyre venni
mindent, hogy a valóságot megtapinthassam. A vonat azonban egyhangú
zakatolásával rohant előre új falvak és városok felé. A tizenkettedik nap
estéjén végre megérkeztünk a kurszki pályaudvarra. Az égről hosszú láncokban lelógó sztálingyertyák kísérteties fénnyel világították meg az állomás körüli romokat. Fejünk felett orosz és német vadászgépek vívták
halálos párbajukat és időnként egy-égy gép tompa zuhanással hullott a
romok közé. Bombázók szerencsére nem jöttek. Másnap reggel teherautókon a Maxim Gorkij utcán keresztül megindultunk a kurszki erdő felé.
A dús vegetációjú erdő tisztásain ezer színben virítottak a májusi virágok. A természetben boldog béke uralkodott, majdnem „ember utáni
csend”, csak mi tudtuk, fegyveres katonák, hogy az emberek között véres
háború dúl. Az első napokban úgy is éreztük magunkat a sátrak, fák és
virágok között, mintha csak valahol a börzsönyi hegyekben lennénk hadgyakorlaton.
Napokig egyetlen orosszal sem találkoztunk. Jó sokára tudtam csak
meg, hogy nem messze táborhelyünktől van egy kis falu:
Solomikovszkoje Dvori. Az első adandó alkalommal felfedező útra indultam. Félórás, kényelmes gyaloglás után az erdőszéli tisztáson elémtűnt a
pár házból álló falucska. A házak körül dolgozó asszonyok és öreg emberek bizalmatlanul tekintettek felém, de a gyerekek a magammal vitt pár
szem cukorka hatására egyszerre megbarátkoztak és szüleik legnagyobb
rémületére, kézenfogva vezettek otthonaikba.
A viskók életkorát nehéz lett volna megállapítanom, de úgy látszott,
hogy még a cári időkben épültek. Az egész kép sivár és vigasztalanul
ázsiai volt. Minden házon tenyérnyi piszkos ablak, földes szobák, itt-ott a
szoba egyik sarkában tehén kérődzött, az ágyak alól egy-egy árva tyúk
kandikált elő, vagy egy-egy kíváncsi malac dugta ki pösze orrát. A lakások összes bútorzata egy gyalulatlan deszkából ácsolt, rongyokkal letakart
emeletes ágyból, asztalból és padból állott. A falakon olcsó ikon, maguk
készítette rámában. Tükröt csak egyhelyütt láttam. Az ajtókban Tolsztoj
regényalakjaira emlékeztető mezítlábas, durva darócba öltözött orosz parasztemberek hajlongtak. Alázatosan és kétségbeesetten mondogatták:
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Nyima kusáj — nincs ennivaló. Hellyel kínáltak. Az állatok bűzével keveredett penészes szegényszag elviselhetetlenül nehezedett rám. Úgy
éreztem, hogy a „holt lelkek” Oroszországában járok, száz-százötven esztendővel a történelem mögött. Pedig amint a kézzel-lábbal való magyarázatokból megtudtam, a „világ legfejlettebb mezőgazdaságának” egyik
kolhozába kerültem. A lakószobákban talált állatok a „háztáji gazdaság”
jószágai voltak. Solomikovszkoje Dvorit a hozzá hasonló ezer meg ezer
átlag orosz faluval együtt bizonyára ma sem mutogatják az „elmaradott”
nyugati mezőgazdaságok kiváltságos küldötteinek. Düledező viskók, primitív bútorok, fakupák, fából készült evőeszközök, durva háziszőttesek,
rongyokba tekert lábú, örökké éhes kolhozparasztok. Az első, közelről
látott orosz falu ezt a képet villantotta elém. A civilizációról csupán a
kertek alatt búslakodó, kilőtt német tank és egy használhatatlan, rozsdásodó traktor árulkodott...
Egy hónapos erdei élet után több, mint negyven fokos hőségben érkeztünk a Kurszk és Karkov között körülbelül feleúton fekvő Budjennijbe,
Budjennij marsall szülőfalujába.
A két-három ezer lelket számláló falu kis domb oldalán feküdt. Az
orosz csapatok gyors visszavonulása következtében a háború szerencsésen elkerülte. A házak, kevés kivételtől eltekintve, épek voltak, a lakosság
nagyrésze is ittmaradt, csupán a vezető kommunisták és a hadköteles fiatalság távozott a Vörös Hadsereggel. Az épületek a cári idők jellegzetes
stílusát mutatták. Új épület csupán egy volt, a mi alföldi mezővárosaink
hivalkodó városházaira emlékeztető kultúrház. A lakások, lakóik egykori,
negyven-ötven év előtti jólétére mutattak. Nagyobbrészt tágasak, padlózottak voltak, a századfordulói orosz kisipar, egyszerű, de mégis bizonyos
ízlést eláruló bútoraival. A kommunizmus egyetlen eredményét a villanyvilágítás szimbolizálta bennük.
A falu legmagasabb pontján beszegezett főkapuval a pravoszláv egyház hatalmas temploma állott. A forradalom utáni időkben asztalosműhelyt rendeztek be benne. Az orosz egyház szentjeit ábrázoló freskókat
durva vörös színnel átmázolták. Úgy látszik azonban, a szentek nem bírták a rabságot s az idők folyamán kiléptek a vörös máz mögül. A templom mellett egy fekete kőből faragott oszlop emlékeztetett a falu nagy
kommunista szülöttjére. Az oszlopot sem a németek, sem a magyarok
nem döntötték le. Nem törődött vele senki.
Pár száz lépésnyire odébb primitív szabadtéri színpad volt, előtte táncoló-térrel. Nem messze a színpadtól a mi falusi legényegyleti
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mozijainkra emlékeztető piszkos, szegényes berendezésű mozi szolgálta a
kommunista kultúra terjesztését.
Az egész falu egyetlen kolhozba tartozott, üzlet, „bazár” is csak egy
volt benne, előtte piactérrel, ahol a kolhoztagok értékesíthették a kötelező
beszolgáltatás után esetleg megmaradt terményeiket. A kolhoz istállója a
falun kívül feküdt. Közel kétszáz tehén befogadására alkalmas épület volt.
Messziről arányainál fogva még mutatott is valamit, de közelebb érve,
felfedte titkát. Ilyen istállói lehettek honfoglaló őseink téli szállásainak:
földbevert oszlopok közé font vesszők, sárral betapasztva és szalmával
befedve. A szél keresztül fújt a falakon és az esővíz befolyt a tetőzet tenyérnyi nyílásain. A benne talált állatok nagyrésze beteg volt. Viszont a
tejcsarnokban tisztaságot és korszerű szeparáló- és vajköpülő-gépeket
láttam.
Az egykori kolhoz iroda- és étkezőhelyiségeiben kaptunk szállást. A
hirtelenében ott hagyott, szanaszét heverő üzleti könyvekből láttam, írógépük nem volt. Mindent kézzel írtak: lila tintaceruza beléből házilag
készített tintával.
Az utcák rendezetlenek. Az utakat felverte a gaz. A kidőlt kerítések évtizedek nemtörődömségéről árulkodtak. Sehol egy vízlevezető árok. Napsütött időben bokáig lehetett járni a porban, eső után a sárban. Egy este,
amint céltalanul, eltűnődve kószáltam, fiatal, rövidre vágott hajú, egészséges, pirospozsgás arcú leány közeledett felém. Vállán keresztbe tett bot
két végére akasztott vödör, kezében felhúzó kötél. A községi kútnál, jobban mondva a kutat jelző düledező kútkávánál összetalálkoztunk. Rám
mosolygott. Ruhája olcsó, rég színét vesztett kartonból készült, valósággal rátapadt formás testére és igézően domborította ki alakját. Mosolygását bíztatásnak vettem, udvariasan segítettem felhúzni a vizet s közben
széles taglejtésekkel érdeklődtem, miért nem csináltak a kútra felhúzót,
vagy legalább miért nem tartanak ott állandóan egy kötelet. Az első kérdésre csak vállát rándította, a másodikra a tolvajlás nemzetközi jelével
adta tudtomra, miért.
A lányt Maruszjának hívták. Tőle és nővérétől tanultam az első orosz
szavakat. Oly nagy türelemmel tanítottak, hogy pár hét leforgása alatt
szótár és nyelvtan nélkül is megtanultam a legszükségesebbeket.
Meglátogattam a helybeli orosz püspököt. „Palotája” egyáltalában nem
hasonlított a mi barokkos püspöki palotáinkhoz. Inkább faluszéli parasztházainkra emlékeztetett volna, ha a bejárat és a tetőzet pléhdíszítése nem
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utal orosz falusi építőmesterek kezemunkájára. Zörgetésemre maga jött
ajtót nyitni.
Szép szál, hatvan év körüli ember volt. Erős és egészséges. Barátságosan felém nyújtotta kezét és beinvitált a lakásba. A konyhában tekintetem
egy olyasfajta deszkára festett rózsalugason akadt meg, amilyenek előtt a
pesti városligeti fényképészek szokták a szerelmespárokat fényképezni.
— A kommunizmus alatt fényképészként kerestem kenyeremet —
mondta, észrevéve csodálkozó pillantásomat. — Azért választottam ezt a
foglalkozást, mert így alkalmam nyílt minden feltűnés nélkül négyszemközt beszélni az emberekkel.
A szobában az egyik széken gondosan összehajtogatott, az illegalitás
éveiből őrzött, erősen penészes szagú miseruha, egy hatalmas, aranyozott
misekönyv s legfelül díszes püspöksüveg feküdt. Az ágyról a püspök
édesanyja nyújtotta felém csont és bőr kezeit. Amikor fia arról kezdett
beszélni, hogy apja is pap volt, az öregasszony minden erejét összeszedve
felemelkedett ágyából, széttárta karjait és hisztérikus sírógörcsök között
magyarázta, hogyan tépték le a forradalom alatt férje nyakáról a keresztet
és hogyan hurcolták el örökre.
Egy ideig csend következett. Beszélgetésünk csak nagyon nehezen indult. Mély megilletődöttségemen túl hiányos nyelvismeretem is zavart. Ő
is tartózkodó volt, hiszen nem tudhatta, mi rejlik látogatásom mögött.
Engem elsősorban az egyház jövőjéről érdekelt véleménye:
Hisz-e egy vallásos megújhodás lehetőségében? — kérdeztem végre
nekibátorodva.
Lemondóan legyintett:
— Az orosz egyházon Isten büntetése van — mondotta. Mi túlságosan a cári rendszer vallása lettünk, papjaink majdnem állami hivatalnokokká váltak. Az egyház hivatal lett az őskeresztények magasztos lelki
közössége helyett. Nem volt már benne összetartó erő s a forradalom
éppúgy elsodorta, mint azt a társadalmat, amelyre Isten helyett támaszkodott.
Amint ránéztem, láttam, könnyek csillogtak a szemében.
— Higyje el — fordult felém újra — rengeteget szenvedtünk az elmúlt huszonöt év alatt, de az igazi szenvedések ideje csak most érkezett
el, mert a mindennapi élet ellene mond hitünknek. Előjöttünk a föld alól
és nem találjuk a híveinket. Amíg a templom kapuja beszegezetten meredt
ránk, addig jó volt, mert azt hihettük, hogy a föld alatt is él az egyház. Ma
azt látjuk, hogy évszázadok egyházi munkáját két évtized elsöpörte. A
temető kápolnájában tartott istentiszteleteimre csak az öreg parasztasz69

szonyok és öreg parasztemberek járnak el, akikben még él valami ifjúságuk vallásos élményéből. A fiatalsággal már nem boldogulunk. Amikor a
hittanórán vallásos történeteket olvasok fel nekik, csak a történet érdekli
őket s utána azt mondják, szép „szkázka”, szép mese. A német megszállás
adta vallásszabadság nem sokat segít. A nép a németeket megszállóknak
tekinti, de ők sem akarnak más lenni. Az éhezők elől elkobozzák az élelmiszereket, a piactereken nyilvános akasztásokat rendeznek, mindennap
beletaposnak nemzeti érzelmeinkbe s újra Sztálin karmai közé hajtják a
népet. Sztálin Alexej pátriárka szerepeltetésével most a vallásos érzést is
fel akarja használni a kommunizmus érdekében. A németek pedig a megszállt területeken az egyház segítségével akarják maguk mellé állítani a
népet. A jelen pillanatban mind a két hatalom céljai elérésének egyik eszközét látja csupán az egyházban. Ebből nem lehet megújhodás. Mégis
hiszek, mert Krisztus egyháza örök, s a pokol kaput sem fognak erőt venni rajta. Hiszem, hogy egyszer lesz vallásos megújhodás Oroszországban... ha Isten megsokallja szenvedéseinket és feloldoz bűneink alól. Úgy
érzem — mondta búcsúzóul — ez az idő még nem érkezett el...
A következő vasárnap a nagytemplom előtti téren a szabad ég alatt tartott istentiszteleten én is részt vettem. Az idő csodálatosan szép volt. A
nap barátságos meleget sugárzott. Száz-százhúsz szakállas, öreg parasztember, körülbelül ugyanannyi asszony és az elemi iskola növendékei állták körül a napfényben tündöklő oltárt. A sivár orosz tájban a kopott, de
mégis színes népviseletbe öltözött mezítlábas parasztok serege festői képet mutatott. Messziről úgy tűnt, mintha a föld alól tört volna elő lélekbemarkolóan szép, többszólamú egyházi énekük. A sudártermetű, szakállas, aranyruhás püspök széttárt karjaival úgy emelkedett ki hívei közül,
mintha nem is ember lenne, hanem valamelyik arkangyal szállott volna a
mennyből alá, hogy felújítsa a legyőzött és mégis győzhetetlen orosz Isten
tiszteletére évszázadok vallási áhitatának csodálatos szertartásait. Közelebbről azonban áhitatot én is csak az öreg parasztasszonyok s egy pár
öreg ember arcán láttam. Az iskolásgyerekek türelmetlenül izegtek–
mozogtak. Nem is csoda. Reggel tízkor kezdődött az istentisztelet és egykor még tartott...
Serelibov Vaszilij nem tartozott az „élenjáró, hős szovjet ifjúsághoz”.
Ezért is esett fogságba.
Tíz tartaléktöltény van a tarsolyodban – mondta neki a szovjet-tiszt az
utolsó csata előtt, – ha bajba kerülsz, kilencet kilőssz az ellenségre, a
tizediket pedig a saját fejedbe repíted, de élve nem adod meg magad! –
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Vaszilij azonban fiatal volt, alig húsz éves. Az utolsó pillanatban a hősi
halál helyett az életet választotta. Amikor bekerítették őket a németek,
mind a tíz tartaléktöltényét kilőtte rájuk, aztán eldobta puskáját és engedelmesen feltartotta a kezét.
Egy dermesztően hideg decemberi reggelen találtam rá szállásunk pincéjében. Kopott katonaköpenyében burkolózva feküdt földre terített kátránypapírlapon. Kétségbeesett tekintettel nézett rám. Szemében a hadifogoly alázata tükröződött. Amint megtudtam, előző nap tizedmagával itt
hagyták a németek. Már egy hete beteg, társai a hátukon cipelték magukkal, hogy el ne pusztuljon a hóban. A legénységi szobában ágyat ácsoltunk neki. Egy heti gondos ápolás után már mosolygott és névről szólította magyar szobatársait. Amikor meggyógyult, közöltem vele, hogy társait
parancsnokunk hazaengedte, ő is mehet haza, de ha akar, velünk maradhat.
Nem akarok haza menni, – felelte, – s egyszer majd veletek együtt
Nyugat felé szeretnék menni. Oroszország számomra börtön. Apámnak a
forradalom előtt – kezdte mesélni – egy kis üzeme volt. Időnként 5–10
munkással is dolgozott. Nem volt oka panaszra, mégsem szerette a cári
rendszert. Lelkesedett a forradalomért és Leninért. Mindjárt a forradalom
első évében szövetkezetet csinált az üzeméből. Amíg Lenin élt, nem is
volt. baja. Aztán jött Sztálin. Egy napon megjelentek házunknál a GPU
emberei és elvitték anyámmal együtt. Évek múlva egy hazakerült voronyezsi polgártól hallottunk róluk. Fent északon, a jeges tundrákon
faírtáson dolgoztak. Azóta semmi hír. Bizonyára rég elpusztultak már. Én
nővéremmel maradtam. Elvégeztem a technikumot, aztán gyárba mentem.
Mikor mindketten kerestünk, berendeztünk egy szép lakást, rádiót,
gramafont vettünk, de én soha-soha többé nem tudtam megnyugodni. Szerettem volna Nyugatra menni, de nem lehetett. Kezdetben azért olvastam
könyveket is, hogy megtudjam, milyen az élet Oroszország határain kívül.
Csak kommunista szimpatizáns írók könyveihez jutottam, de Gide,
Aragon, Roger Martin du Gard írásaiból épp eleget tanultam. Hamar rájöttem, hogy a kapitalista országok egészen mások, mint ahogyan az
orosz propaganda lefesti őket. Még a háború előtt olvastam egy könyvet,
amely a kapitalista országokról közölt riportokat. Gorkij írta az előszót,
Gide a franciaországi fejezetet. Ebben volt egy cikk Magyarországról is –
Holodnaja Vengrija – Éhező Magyarország, volt a címe. Még egy magyar
névre emlékszem, valahol olvastam... összeráncolta homlokát, hosszan
kutatott emlékezetében, egyszercsak felcsillant a szeme: Petőfi.
Később sokszor beszélgettünk versekről.
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Nagyon szeretem a verseket – mondta egyszer, – de csak a régieket.
Puskint és Lermontovot, az újak közül egyedül Jesszenyijt. Majakovszkijt
utálom, mert nem költő és mert Sztálin szereti. Akit Sztálin szeret, jó költő nem lehet. Lenin is dicsérte Majakovszkijt, de azért Puskint tartotta
költőnek és azt olvasta. Majakovszkij addig mondogatta, hogy a „Szovjetben élni csuda jó”, míg végül öngyilkos lett. Ezért Sztálin hálából a
Kreml falába temettette. Hát ezt meg is érdemelte. Jesszenyijt már nem
temettette oda, pedig az is öngyilkos lett. Lenin halála után Jesszenyijnek
még az emlékét is ki akarták irtani. Mikor iskolába jártam, épp akkor indult meg a kampány versei ellen. Az újságok, a folyóiratok és a rádiók,
mind őt ócsárolták. Az iskolákban külön előadásokat kellett tartani az
ifjúság lelkét mérgező, rothadt dekadenciájáról. Addig nem sokat tudtam
róla. A kampány alatt azonban kinyílt a szemem. Megszereztem a verseskötetét s azóta szeretem. De nemcsak én voltam így vele. A magánkönyvtárak tele vannak eldugott Jesszenyij kötetekkel.
Egyszer szovjet ifjúsági lap került a kezembe, címlapján egy parasztlány oldalas képével.
Ki ez? — kérdeztem Vaszilijtól.
Ah — legyintett — egy sztachanovista kolhoznyica. Sztálin női ideálja. Nézd meg milyen eltorzult, elbutult arca van. Ez nem ismer mást, csak
robotot. Ezt csak nekünk ajánlotta Sztálin is, őmaga vénségére egy csinos
fiatal pilótanőt vett feleségül.
Mond, hisz a szovjet ifjúság a kommunizmusban? Nem te, hanem
azok, akiknek a kommunizmus felemelkedést nyújtott?
Látszatra igen. A felvonulások nagyon lelkesek, a fiatalok mégis elégedetlenek. Pedig Sztálin valóban sokat adott nekik, különösen a parasztfiatalságnak. Százezrekből lettek orvosok, mérnökök, tanárok. Először
nagy volt a lelkesedés. Ezek az ifjak voltak a forradalom legjobb káderei.
Évek múltával azonban mind többen vették észre, hogy ezért a felemelkedésért nagy árat kell fizetni: a szabadságot. Sztálint ma már kevesen szeretik, talán sokan még tisztelik, de a legtöbb ember egyszerűen csak fél
tőle. A háború elején ezért nem is volt túl nagy a harci kedv. Különösen a
tanult ifjúságból hiányzott a lelkesedés. Ha az angolok és amerikaiak nem
segítették volna Sztálint és a németek nem fordítják maguk ellen a megszállt területek népének hangulatát, már rég leverhettek volna bennünket.
Most már biztos, hogy Sztálin győzni fog, vele megmarad a terrorrendszer is. A szovjet ifjúság nem akarja vissza a cárizmust, a kapitalizmust, a
nagybirtokokat, szíve mélyén szocialista, de szabadságot kíván. Megunta
már a besúgók és a titkosrendőrök uralmát. Majd ha egyszer ez az ifjúság
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kerül az élre, megváltozik minden Oroszországban. Ez még nagyonnagyon soká lesz. Nincs időm megvárni, ezért nem akarok Sztálin Oroszországában maradni.
Újév után szabadságra mentem. Harmincnyolcfokos, dermesztő hidegben teherautón indultam a szomszédos Alexajevka állomására. Vaszilij ott
állott mellettem.
Mit hozzak neked Magyarországról? – kérdeztem.
Képeslapokat Budapestről – felelte – semmi mást... De én ezeket sohasem fogom látni, mert mi többé nem találkozunk. Ma reggel hallottam a
front felől menekülő oroszoktól, hogy a németeket bekerítették Sztálingrádnál.
Ugyan! – feleltem bíztatóan – egy hónap múlva itt leszek a képeslapokkal. Ha visszavonulás lenne, barátaim magukkal hoznak.
A teherautó indulást jelzett. Hirtelen megöleltük egymást. Könny csillogott a szemében. Ez a könny már nem az egykori hadifogolyé volt, hanem a baráté. Elindultunk. Még sokáig ott állt a hóban, zsebkendőjével
integetett utánam, aztán beleveszett a szikrázó orosz havasi tájba... Azóta
se láttam, pedig katonatársaim megtartották ígéretüket. A visszavonuláskor magukkal hozták Magyarországra, de Munkácsnál a németek leszedték a vonatról. Azóta nyoma veszett. Ha él, lehet, hogy valahol talán ő is
itt van New Yorkban és reggelenként, amikor a gyár felé száguld velem a
földalatti, egymás mellett szalad el vonatunk s a kilencmillió ember rengetegében mégsem találkozhatunk, hogy beteljesedjék jóslata.
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LESZNAI ANNA
Rontás *
Az úgy történt, hogy az a tehén – a legszebbik – borjas volt. Kövéren,
jóllakottan lépkedett a falu sovány gulyája közepette két szép símaszőrű
társával. A Hromulják három jószága kivált mind közül. De ezen az illatos nyári estén, mikor csak úgy virított a megyei út két partján a bíborszín
lóhere a dongó méhek imbolygó fátyla alatt, észrevette a kis bojtár, hogy
a Hromulják tehene nem úgy lépked, mint máskor. Meg–megállott, s ha
kergetni próbálta, nehézkesen, szétvetett lábbal támolygott.
– Mi az, hát te már borjadzani akarsz? – kiáltott a kis siheder az állatra,
de azért megijedt, mert tudta, hogy még nem jött el az ideje. Be is szólt
Hromuljákék udvarába:
– Hé, valami baja lett a teheneteknek! – és máris elfutott. Kergette a
jószágot, hogy minél nagyobb port verjen fel s boldogan tűnt el a sárga
fellegek közt, mint valami mesebeli szellem.
A kiáltásra Hromuljákné kidöcögött az udvarra. Nehezen járt, ő volt az
egyetlen testes asszony a faluban, meg a lábai is dagadoztak attól az időtől fogva, mikor Hromulják arra törekedett, hogy kikerekítse a tizenegy
holdját tizennyolcra és agyon kurgatta az asszonyát.
Most ott állottak egymással szemben: a kövér asszony, meg a
nagyhasú tehén, és szomorúan néztek egymásra.
– Már megint gond meg zargatás – gondolta az asszony – mi lelte ezt a
jószágot? Szűz Máriám, hiszen olyan a hasa, mint a nagydob.
A tehén csak állt, szétvetett lábbal és lassan remegni kezdett. Az aszszony felsikoltott. – Szűz Máriám, Szent József!
Hromulják kijött, megállt a pitvar előtt, rágta a pipáját egy ideig, aztán
rárivallt az asszonyra.
– Te ostoba, nem látod, hogy lóherébe tévedt és felfúvódott a tehén! A
legjobb tehenemet pusztítod el, mert lusta döggé hizlaltad magad és nem
nézel ki a legelőre. Törődsz is te az én kincsemmel.
Az öreg dászkál, aki ott lakott Hromuljákék szomszédjában, szintén kijött a kiabálásra.
– Baj, baj, – mondotta – befogatod a lovadat, elkurgatod a messzi városba, hogy belesántul. Kihozatod a veterinárus urat. Ez sok pénzedbe
kerül, a tehén pedig meg
*

Megjelent a Látóhatár 1954. évfolyam 3. számában.
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fog dögleni.
Hromulják néma dühvel keringett az állat körül. Legjobb szerette volna agyonütni az asszonyt, aki csak kövérre zabálja és heveri magát és nem
ügyel a jószágra. Már harminc esztendeje kellett vón agyonütni, amikor
három idétlent szült neki. Azt az egy épet megszülte volna akármelyik
más is, még jobban, mint ő. Most valahogy összefolyt vérmes mérgében
az idétlen korcsok és a borját elvetélni készülő tehén esete.
– No, küld már a lovacskáidat a nagy útra – ingerelte a dászkál, aki
irigy volt minden jóllakott embertársára. így lett a szegények barátja, mert
az iskolában is a módos gyerekeket ütlegelte legszívesebben. El is érte
azt, hogy a módosabb asszonyok időnként csirkét, meg lisztet hordtak
neki, pulyáikért való félelmükben; a szegények pedig hálából tisztelték
meg egy–egy batyucska krumplival, néhány tojáskával, meg erdei szederrel bögrécskében.
– Nem indítsz még?
– Nem! – felelte Hromulják keményen – azért sem! Nem dolgozok én
se a veterinárius se más urak zsebére. Ti csak pusztuljatok éhen én tőlem,
ti tollas varjak. Én a Mátyáskóért küldök, az jobban tudja, hogy kell.
Az asszony szakajtóban kis répát hozott elő, azzal kínálgatta a tehenet.
– Nem eszik, nem akaródzik neki enni – nyögte ijedten.
– Nem olyan oktalan az állat, mint némelyek, akik csak esznek a világba – mordult rá az ember. – Tereld be az istállóba és kösd a jászla elé,
a Janit meg küldd el a Mátyáskóért.
– A Jani még nem jött meg... Úristen, még benn jár a városban a fiskális úrnál a katonák végett.
– Azt a büdös... hogy annak az egynek nem tudtál görbe lábat szülni!
Most nem kéne egész nap a fiskálist bújnia.
Szerencsére akkorára ott lebzselt már egy csomó bámész gyerek a kerítés előtt, el is szalajtottak kettőt a Mátyáskóért.
A tehén azalatt csak állott a jászol előtt és reszketett. Félős volt, hogy
elvágódik. Körülötte most már néhány szomszéd asszony tördelte a kezét.
Kisvártatva megjött Mátyáskó. Aszott emberke volt, nem látszott rajta
a kor: ötven, vagy hatvan esztendős is lehetett avval a seszínű fityegő
bajuszával a beesett cimpáju sovány sasorra alatt. Elébb ki akarta alkudni
a gazdával a gyógyítás árát. De az sürgette:
– Ha felépül, nem látod kárát; de ha megdöglik, mialatt itt
cigánykodol, megkeserülöd, te boszorka.
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Jobbnak látta tehát hozzáfogni a ceremóniához. Egy szakajtóba sós vizet, a másikba élesztőset habartatott az asszonyokkal, aztán keresztet vetett a kotyvalékra.
– Varrótűt és fehér fonalat, de tiszta fehér legyen: – parancsolt rá a
gazdaasszonyra.
Mikor mindez készen állott az udvaron és sót is hoztak egy tányérral,
kirendelt két markos legényt, vezessék elő a tehenet. Az egyik a két szarvát, a másik tomporát fogta az állatnak.
Akkor biztos fogással benyúlt a beteg állat kifeszített szájába és előhúzta a nyelvét. A kis Babolák Ancsura, aki besompolygott az udvarba,
úgy megijedt a tehén végtelenre nyúló hosszú nyelvétől, hogy hangos
sírásra fakadt. Kipofozták a kerítés elé. – Mert ha sírnak, rínak körülöttem, nincs sikere – jelentette ki Mátyáskó kenetteljesen.
Aztán elővette a varrótűt és két helyen behasított vele a tehén nyelvébe. Hromuljaka reszkető kézzel nyújtotta oda neki a sót.
– Jobb, ha férfi hozza – motyogta Mátyáskó – de azért csak add már.
Belemarkolt a tálkába és megdörgölte vele az állat sebzett nyelvét. Aztán
két kézre kapta a véres húsdarabot és kifacsarta, mint a vizes ruhát. A vér
nehéz barnás cseppekben hullott a földre. Gyöngyözve gyűlt tócsába az
agyagos rögön.
A tehén csudamódra tűrte a kínzást, meg se moccant. Csak akkor rúgott egyet a hátsó lábával, mikor Mátyáskó a fülét vette kezelésbe. Azt is
felhasította, cérnát húzott bele és megdörgölte sóval. Aztán halk gajdolás
közben kenegetni kezdte az állatot; legelébb a hátát, majd a bordáit, majd
a hasfalát veregette csendesen. Az állat megrázkódott és nagy szeleket
eregetett a megette álló legényre. De szeme, mely addig rémülten, fejérjét
mutogatva forgott, csillapultán, barnán bámult ismét maga elé.
Mátyáskó abbahagyta a gajdolást, már csak tempósan, lassan kenegetett, – ide a sós vízzel! – s az állat engedelmesen itta ki a sajtárból a rátukmált porciót.
Az áhítatos csendben felhangzott Hromuljaka hangos imája.
– Cihó, baba, zavarod őket – suttogta Mátyáskó.
– Fogd be a szád nyavalyás – szólt a gazda is.
A vénasszony elhallgatott és rémülten kereste az alkonyodó udvar felett azokat, kiket imájával elkergethetne. A tehén kirántotta szarvát az
egyik legény kezéből.
– Na most kezhetem elölről – sopánkodott Mátyáskó és ismét hozzálátott a tehenet dögönyözni. Már lihegett.
– Ide az élesztős vízzel.
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A tehén azt is megitta. Ekkor Mátyáskó felsóhajtott.
– Na – mondta – már meg nem döglik egy világért se. Körüljárta az
állatot
– Adhatnánk neki még dohánylét is, vagy egy fél szakajtó söröcskét.
De Hromulják felhúzta a szemöldökét. Micsoda költséges kúrát ajánl ez a
vén ördög, no mit még!
– Hát nem mondom, hogy muszáj, éppenséggel meggyógyul így is –
békítette Mátyáskó – csak vezessétek bízvást az istállóba, mert most már
meg nem döglik és tán el se vetél...
Engedelmeskedtek neki. A tehén lehevert az almon, remegése megszűnt, csak mentek tőle a szelek, meg egyéb is bőven. Az a jó.
– Reggelre enni fog annak rendje és módja szerint. Mátyáskó megelégedetten dörgölte a kezét.
Közben leszállott a nap. Elébb aranyszínű rézsút sugarak, majd szerteporzó szürke homály borult az udvarra. Mátyáskó a jutalmát kérte.
– Kétszer kellett hozzálátnom mert a feleséged megzavart az imájával.
– Mióta árt meg a tisztes imádság a keresztény törekvésének? – tiltakozott a gazda, de azért mérgesen nézett az asszonyára: ő lesz az oka, ha
sokat kér ez a boszorkányos.
– Adj neki, adj neki jó sokat – sürgette a vénasszonyt – egy szakajtó
lisztet és egy kis kakast is.
– Mit – hüledezett Mátyáskó – annyi munkáért több jár: Még vagy egy
forintocskát is adhat a megörvendeztetett gazda.
– Mi vagy te, tán zsidó? vagy uraságnak nézel engem, hogy ki akarsz
fosztani? – förmedt rá Hromulják. – Épp olyan keresztény tót ember vagyok, mint te.
– Még holnap is megkenem egy kicsinyég, hogy el ne vetéljen, mert az
még nem biztos azért – erősködött Mátyáskó.
Hromulják rárivalt: – Takarodj, te zsaroló mert semmit sem kapsz:
Mátyáskó felfortyant. Addig szelíden kért, de most már kiabált.
– Akkor nem bánom, de borjút nem látsz tőle! Még odahaza is munkám lett volna vele, reggelig kellene szólítgatni a borjút.
Hromulják bement a házba. Hátha igaz! Huszonöt krajcárt számolt bele Mátyáskó tenyerébe.
– No, csak megelégszel már, ördöngös.
– Ne emlegesd annyit, mert meg talál látogatni!
De erre már Hromulják szemébe ült ki a véres méreg.
– Feladlak a plébános úrnak, hogy megzavarod a becsületes embert
tisztes imájában. A dászkál úr is hallotta, ugye?
77

A dászkál rázta a fejét, de nem lehetett biztosan tudni, mit rosszal, a
ráolvasást, vagy a gazda zsugoriságát. Mátyáskó meggondolta magát,
zsebre dugta a pénzt, de elébb ráköpött, aztán lábainál fogva megmarkolta
a kakast. Érezni lehetett, hogy keszeg, gyatra állat, amint fel–felcsapta
csontos szügyéről a szárnyait.
– A lisztet mibe viszed?
– Visszahozom a szakajtótokat reggelre.
– Nem adom – erősködött Hromuljaka, mert haragudott Mátyáskóra,
amért biztos verést várhatott a történtek után urától.
– Nem vagy cigány! – ordított most a gazda az asszonyra. Szeretett
volna már szabadulni ördöngös vendégétől, mért sötét éjjel nem jó az
ilyen a ház körül. – Csak vidd békén és hozd haza reggel.
Mátyáskó megállott a kerítés előtt. Valami csúnyát moroghatott, mert
Hromuljakának menten belenyilallott a rontás a derekába. Ki se tudott
egyenesedni heteken át.
De nem mindegy az, hogy egy vénasszony egyenesen, vagy görbén jár
a sír felé? Csak járjon és hordhassa az ételt urának és abrakot a jószágnak,
akkor minden rendben.
A tehén pedig meggyógyult és nem is borjadzott le idejének betelte
előtt. Úgy lett azonban, hogy valami rontás eshetett a Hromulják–házra,
mert ezekután csupa baj érte őket. A Janit behívták katonának és ötven
forintba került, hogy a fiskális úr megcsinálja az engedelmet, amivel berukkolás előtt megesküdhetett. Mert addigra már rég eligazította az öreg,
hogy Jani egy gazdag mesterlányt vegyen feleségül a szomszédos
Dluháról. Igaz, hogy földet nem kapott ezzel a menyasszonnyal, de olyan
staffirungot, három tulipántos ládában, hogy megcsudálta az egész község
lánysága. És pénzt is vagy ezer forintot – ezért vehetnek holdacskát dosztig – csak legyen, aki elád. Talán majd az új uraság, ha úgy tetszik neki,
hogy lenyesegesse a fölöst a földjéből. Mert az urak bolondok: eldobálják
maguktól a legnagyobb kincset, a földet.
Bevonulása előtt két héttel a Jani ott kapálta a répát a maga földjén. Az
árkon túl, a szomszédos tagon a Zsincsák lány szedegette a kintfeledt
krumplit. Úgy gyűjtögettek már ezek, mint a kódisok, jövőre bizton nem
az ő ekécskéjük szántja ezt a rögöt. Elperli az uradalom, mindenki tudhassa. Jani meg Erzsa eleinte csak messziről pislantgattak egymásra. Jani
unta, hogy mesterlányfelesége nem jött ki vele kapálni. Elnézte a
Zsincsák Erzsát: nem volt szép, mert sovány volt, még igen fiatalka. De a
mozgása tetszetős és a kék szeme a fekete hajfürtök alatt... talán mégis
szép volt, tudj' Isten.
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– Hát más feleséget vettél már? – szólalt meg hirtelen Erzsa. Kiegyenesedve állott, két kemény mellecskéje feszesen domborodott az izzadt
ing alatt.
– Mást – mondotta Jani – az is megteszi, ha muszáj.
– Szereted?
– Mért ne? Jó asszony... földet meg veszünk a pénzből, amit hozott.
– Gyere át, csókolj meg – mondotta hirtelen Erzsa.
– Ne bolondozz!
– Mért ne? Máskor is megcsókoltál.
– Jut eszembe – felelte Jani és marokra kapva kapáját belevágta a földbe. Már csak kis maradékot kellett megkapálni.
– Átjövök neked segíteni – sikoltotta Erzsa. Úgy sikoltott, mintha tűzön égne.
– Csak végezd Istennel a magadét – felelte János.
– Megbánod!
– Ha megtettem, nem bánom meg.
Rövidesen végeztek mindketten a munkával, egyszerre indultak ki–ki
hazafelé, meg se fordultak...
Október közelgett. A liszkai lányok már teregették a kendert az
Ondova partján, énekeltek. Friss zöld volt körülöttük az őszben a füzes, a
káposzta, a kaszáló. Itt–ott puskalövések dördültek: a fiskális urak vadászgattak az elhagyott liszkai uradalomban.
Estére a lányok elunták a munkát, megálltak a folyóparton, nézni, hogy
fogják a halat a legények a folyó medrén keresztül feszített hálóval.
A Harakalj Marjocskája ugrándozva járt közöttük, ámbátor már mozgott hasában a Hromulják Jani öleléséből fakadt magzatocska. A lányok
suttogtak is megette, hogy nem való közéjük, de a Marjocska rájuk se
hederített. Majd csak akad egyszer egy legény, aki beköti a fejét, trallala–
la. Ekkor a folyó medrében hirtelen összeszaladtak a legények. Valami
nagy nehéz zsákmány keveredett a hálóba. A lányok sikoltoztak,
Marjocska rögtön felismerte a Zsincsák Ersza rózsaszín selyem ünneplőjét.
Akkortájt új nótát dúdoltak Liszkán. Arról szólt, hogy „hűtlen legény
sírhatsz már, víz sodorja el a lány szép fodros szoknyáját”.
– Hallgass már megreped a fejem a kántálásodtól – korholta
Marjocskát az anyja. Hozzátette:
– Azt se tudom, minek van olyan jó kedved azzal a nagy hasaddal.
– Miért ne volna, nem fáj! Aztán meg nem is lehet mindenki olyan bolond, mint az a Zsincsák Erzsa. Bezzeg, ha az én apámnak volna öt hol79

dacskája – mert azt mondják, az az öt az övék, nem perli el az uraság – én
tejbe–vajba fürödnék, ünneplőben járnék és kacagva dobnék homokot a
Hromulják Jani szeme közé; de nem mint az a bolond Erzsa!
Az anyja csóválta a fejét.
– Nincs tebenned lélek te lány, azért rázod ki nyakrafőre vén szüleid
ölébe a pulyákat.
Marjocska elhallgatott egy pillanatra. Dühös volt a sovány girhes anyjára, aki megzavarta örömét. De aztán végig járatta szemét a kertük alatt
elterülő falucskán. Mennyi ház! Csak akad majd egy legény bennük, aki
öt veszi el feleségül, hisz mindene szép és ép, mint a finom csikóé. És ha
nem veszi, az se baj, akkor is jó itt ülni a napos tornác földjén, amely kellemesen melegíti hátsócskáját. Akkor is jó a fonóba járni, kiosonni az esti
uccára és kacarászni a legényekkel. Alig hordta el magát anyja a disznóól
felé, újra rágyújtott a nótára és vidám szívvel, elnyújtott, siránkozó hangon énekelt.
Már ősz volt, szüreti készületek folytak a dombokon, de odalenn a
liszkai mély völgyben térdig érő sarat gyúr az ember lába. A Hromulják
háza előtt megfeneklett egy szekér. A fiatal Hromuljaka, meg az öreg
baba mégis egyre kifutkosnak az útra: hol marad a Jani! Már dél óta várták haza a városból és semmi. A vásárról jött ez a megfeneklett gazda is,
aki a lovával küzködik. Vájjon látta–e az ő Janijukat?
Látta a fene, ő csak sarat látott. – Hüü, hóó! még egyet erőlködjetek
Rigó meg Barna, lám jó lovak vagytok, mehetünk!
Most a kocsisuk is megbékélten fordult a kétkedve várakozó
Hromulják–népek felé.
– Nem láttam én sehol galambocskáim, pedig bejártam ma a várost háromszor is. Csak ne lett volna olyan tengernyi sár! Tán a sár miatt késik
az a Jani.
De már hazajött a Petunák szekere is régen, akin a Jani elindult.
– Igen, ott szállt le a főuccán, aztán én jobbra, te balra: szinét se láttam
azóta. Már rég hazatért mindenki, nem hiányzott egy vásáros sem.
Harmadnapra már gyülekeztek a nótázó rekruták a Herskovics kocsmája előtt, de a Jani, az sehol sincsen. A szüret nem volt jó az idén és
milyen hamar esett le a hó. November elején akár karácsony is lehetne
már: olyan fehér a falu. Az ereszről jégcsapok lógtak le. Közvetlen karácsony előtt viszont kisütött a nap, úgy eltakarította a havat, mintha ott se
lett volna. Vigasságos ünnep lehetne, csak azt panaszolták az emberek,
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hogy valami féreg rágja” az új vetést, elsenyvedi a hó alatt. De azért csak
ünnep az ünnep, mindenki felölti legjobb gubáját, subáját, kosuhkáját.
Az éjféli miséről hazatérve a fiatal menyecske – milyen menyecske az
olyan, akinek hat hétre esküvő után eltűnik az ura és szót se hallat magáról – sírva borult az ágyra. Hogy ő nem, azért sem, inkább visszamén a
szüleihez, de nem vár itt tovább a világ csúfjára. Adják ki azt, ami az övé,
mert ő új esztendőre haza menekszik innét.
– Semmi se a tiéd, amit hoztál, a fiamnak hoztad, azért most a te neved
Hromulják Jánosné! És fogd be a szád, ne ríjjad tele a házamat a szent
ünnepen – szidta a gazda.
Az öreg asszony csak halkan merte maga elé panaszolni a bánatát, pedig tudta ő jól, hogy az az ördöngös Mátyáskó verte meg a házukat. Hiszen a borjú is megszületett ugyan, de nem tört ki hat héttel rá a lába az
Ondova árkában? Leszakadt vele a föld: ebből is látni.
Újévkor csak várta a falu pletykája, mi lesz mán! Semmi se lett, a
Hromulják Janiné fonalat vetett a szövőszékére, mint minden más fehércseléd. Ropogós bankói ott pihentek mélyen a Hromulják–ládában, ki
nem szedi onnét semmi sírás, semmi boszorkányság. Az öreg ember nem
szólt, nem panaszkodott, de két pipa szárát is elrágta azóta, hogy eltűnt a
fia.
Vízkeresztkor a bába bekocog hozzájuk, megnézni a frissen felvetett
szövőszéket. Szép, szép a piros csík, de a régi rózsás minta azért különb
volt. Milyen világ, minden megmásul! A mai lányok se érnek egy fabatkát sem. Harakaljnak például ma született színtiszta nyomorúságra a második unokája. Szégyen, nagy szégyen... és milyen hatalmas gyerek, akár
a maga fajtája lehetne, gazduram...
Hromulják kitaszigálta a szájas vendéget, de aztán utána szólt a pitvarba, ahol feleségével tiricseltek ketten a vénaszonyok.
– Lány?
– Fiú az, szép, derék fiú! Az a kis condra csak fiút ellik.
Hromulják a harmadik pipáját is tönkre harapdálta egykettőre. Ha így
tesz, hamar kása lesz a szára ennek is. Ledobta a pipát az asztalra és majd
agyondöfte szemével azt a sovány jószágot, ott a szövőszék előtt. Hat
hétig élt az ő fiával és üres a hasa! Kire marad a Hromulják–föld, az a jó
kövér tizennyolc holdacska! Csupa baj és nyomorúság van az asszonynéppel.
Már zöldelt a tavaszi vetés, zöldelt a fű a Zsincsák Erzsa hantján. Tiszta szerencse, hogy nem azt vette el a Jani! Az öreg Zsincsák eladta az
utolsó holdacskáját is, mind ráment a perre. Hiába, bolond az, aki ujjat
81

mer húzni az urakkal, mert hozzájuk képest a paraszt csak rongy, még ha
van is mit aprítania a tejbe.
Sarjúkaszáláskor, a Harakalj Mária dolgozott napszámba Hromulják
rétjén. Rakták a petrencét. Az egyik petrence illatos árnyékában ringott a
kis fattyú halinabölcsője. Az öreg Hromulják megnézte a gyereket: olyan,
mint a jól kelt kalács, mint a rózsa, mint az élet. Még inkább ezt a nyomorult cselédet vette volna el a Jani, most itt lenne az unoka!
Elkeseredve tért haza. De ni... ki jön az úton: a falusi postás! Kéthetente egyszer baktatott ide Suhanóczról. Szép fiú, derék szál ember. Azért is
a Marjocska menten letette a szopóst egy rakás sarjúra és elébe futott a
legénynek. Még azt a kikandikáló mellét is csak futtában tűrte az inge alá,
úgy sietett minden móka, tréfa elébe.
– Na Petrusek, hoztál nekem valamit a városból?
– Csókot, ha akarod galambom.
– Az van annyi, ni – Marjocska egy petrencére mutat – valami mást,
pénzes levelet vagy pakétát.
– Levelet hoztam, mégpedig messze országból... de nem ám neked,
hanem az öregnek, a Hromuljáknak.
A főtisztelendő úr kibetűzi, hogy a Hromulják János él és hála a jó Istennek a legkitűnőbb egészségnek örvend. Nem is másért, csak azért menekült el hazulról, mert érezte, hogy valami rontás kerülgeti a házukat.
Tán az Erzsa, vagy az ördöngös Mátyáskó átka. De azért ne haragudjanak
rá az édes szülei, sem a kedves szive párja, amért nem akart katona se
lenni a császár szolgálatában. Bizton agyonlövöldözték vagy másként
halálra kínozták volna a kaszárnyában; másnak se jó ott, hát még annak,
akit rossz szemmel vertek. De most antul jobb dolga van neki itt idegen
országban, Münkentben, ahol németül beszélnek a népek, akár a zsidók és
mind urasan viselkednek, nem gyolcsban és ő nem ért meg egy kukkot
sem. De jól keres a fábrikában, ahol azt a büdös sört csinálják. Azért is
nem marad ott – mert minek facsarja orrát a bűz – de tovább megyén,
mert ő nem azért húsz esztendős, hogy világ életében büdösét szagoljon
és haza nem jöhet az ellenségei miatt, meg a katonaság miatt sem tán soha
többé. Az ő kedves felesége ne sírjon, hanem ha írni fog érte, tegyen mindent pénzzé és jöjjön utána.
„Kedves szüleim könnyezzetek, mert bizony nem öleltek ti többet meg
engem és ha írok az asszonyért, adjátok el a csizmámat és küldjétek ki az
árát, mert itt nem viselnek csizmát az emberek.” Kár volt a kosuhot is
nem otthon hagyni, mert ő már fekete kabátot hord, mint egy uraság. Jön–
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e már a gyerek és fiú legyen, mert ha lány, csak hagyják otthon, mert neki
elég volt az asszonynépből mindörökre. De azért az ő édes felesége ne
sírjon, hanem tegyen pénzzé mindent s siessen utána, ha írni fog, mert
„édes szüleim sirassatok és ne féltsetek engem, mert én most már húst
eszek minden áldott nap és nem krumplit tejbe törve, mert az itt nem szokás és sört is ihatnék, de hogy büdös, jobb volt a pálinka odahaza. Istennek ajánlom magunkat. Hű férjed Hromulják János.”
Ezután a levél után a fiatal Hromuljákné úgy felfújta magát, mint a
pulyka. Mindenkinek csak az ő uráról beszélt, aki úr lett odakünn és elküld majd érte is. Cipőt vásárolt, viselteset a pap gazdasszonyától, de nem
merte felvenni, mert Liszkán mindenki mezétláb járt – csak ünnepkor
csizmában – meg aztán kicsi is volt neki a cipő, szorította elől a nagyujját.
Még esernyőt is vásárolt, avval járt templomba.
De az öreg Hromuljáknak megártott a nagy újság. Nem örült, hogy él a
fia. Mért is örült volna: hiába már az a sok szép föld! Hiába törte magát
világéletében földért, csak annyi haszna lesz a rögből, hogy eltemetik
benne. Most már érezte a rontást ő is, bár keresztet vetett valahányszor a
Mátyáskó közelébe került, vagy a Zsincsákot emlegették. Mégse bírta
tovább ősznél. Valami daganat nőtt a nyelvén, ami fojtogatta. Utolsó nap
még betévedt hozzájuk az az átkozott Mátyáskó és ajánlkozott, hogy felgyógyítja.
– Hiszen emlékszenek rá Hromuljaka ... a tehenet is én gyógyítottam
meg.
Az asszony tétovázott nagy kétségében. De Mátyáskó egyenest benyitott a beteghez. Az hörögni kezdett félelmében, mikor megpillantotta.
Fájós szájához kapott, s rémülten látta maga előtt a tehén megszurkált
hosszú nyelvét. Fulladozott, elkékült félelmében. Beesett mellkasából
hörgés tört elő, véresnyál buggyant ki száján.
Egy órára rá már hívták is a papot.
Aztán a két asszony egyedül maradt a házban. A fiatal magához vette a
láda kulcsát, de előbb megszámlálta a pénzt: nem hiányzott belőle semmi.
Két tehenet eladott – minek három tehén két asszonynak. A megmaradtnak tejet is eladta a zsidónénak, akinek kilenc gyereke lévén, kellett a tej.
A tojást a pap gazdasszonya vivegette el. Mindent pénzzé tett és a garasokat a ládába rakta, csak a földdel várt még, míg akad rá vevő. Talán majd
az új uraság, ha ki akarja kerekíteni a birtokát. Mert az urak bolondok,
mindent összevásárolnak, akár kell, akár nem kell nekik.
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Egy esztendő multán levelet kapott. Az állott benne, hogy csak várjon
türelemmel, mert nagyon sok csudák vannak itt idegenben. De a pénzt itt
is szeretik a népek, hát azért csak iparkodjék gyűjteni.
Ebben nem is volt hiba. Az öreg Hromuljákné úgy imbolygott saját
házatáján, mint az árnyék. Egyre attól félt, hogy a menye az ő ruháit is
eladogatja, azért mindenét elzárta a kamrába és magán hordta a kulcsot.
Ellenségesen nézték egymást és nem is váltottak szót. Mezei munkára egy
szolgát fogadtak. Kriváni legény volt, szelíd és dolgos, mint egy barom. A
kis Hromulákné teherbe esett tőle, de félt, hátha lánya születik és itt kell
majd hagyni, ha elmén: akkor nem tehet mindent pénzzé. Ezért sárgarépát
hegyezett és elcsinálta a gyereket. Még csak beteg se volt utána, mert
olyan kemény és száraz asszonyka volt, akár a szőlőkaró. Kitartóan várta
az elhívó levelet.
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LÁSZLÓ KÁROLY
Emléksorok egy német cigánylányról *
A kelő nap bágyadt, nyárvégi sugarakat pergetett a koncentrációs tábor
faépületeire. A tábor a térkép szerint nem volt messze a német–lengyel
határtól, de lakói ezt aligha tudták. Mire is mentek volna vele? Rabok
voltak: életük színhelye annyira e táborrá zsugorodott, hogy földrajzi
helyzetük lebegő, üres adattá vált.
Ezren közülük, ha nem többen, egy „Block”–nak nevezett és korábban
lószállásnak használt barakk betonpadlóján szorongtak. Még nem heverték ki az előző esti közelharc fáradalmait. Az istállóban ugyanis legföljebb háromszázuk számára lett volna hely: így minden este még az ülőhelyekért is órákig tartó, kíméletlen harcot kellett vívniok. De a többé–
kevésbé kimerítő helyzetben töltött éjszaka, a nehéz levegő és az elalvástól való szakadatlan félelem — mert figyelmük sohasem zsibbadhatott el
egészen, ha nem akarták, hogy a cipőjüknek, vagy egy–egy darabka dugdosott kenyerüknek lába keljen — e nélkül is elég lett volna ahhoz, hogy
a hajnal minden üdítő ajándékától megfossza őket. Az új nappal úgyis
csak haláluk jött megint közelebb. Az „Apell”, amit, ha egészségesek
voltak, ha nem, hóben–fagyban végig kellett állniok, míg az SS őrség,
naponta kétszer, megszámlálta őket. Aztán a híg levesért acsarkodó állati
dulakodás, majd az emésztő munka és a szüntelenül levegőben lógó
„Selektion” előli örökös lapulás következett. (E hűvösen tudományos
kifejezéssel illették a gázkamrába küldendők többnyire munkaképtelenség
űrügyén történő kiválogatását.)
Néhányan nem mindjárt találtak vissza a valóságba. Álmukban előző
életükbe gabalyodtak s a zsíros ételek és puha dunyhák, család és barátok
káprázata egy darabig még visszafogta felnyíló szemüket. A jelen, melybe
mégis vissza kellett térniök, minden emberi problémát és emléket kiölt
belőlük. Széthulló szokások és elmosódó értékrendszerek helyén egyetlen
szilárd kéreg maradt a talpuk alatt, az utolsó, görcsös torpanó, ahonnan –
a lét esetlegességein túl, de a halálon még innen – a meghalásba mered a
tekintet. A meghalás pedig visszameredt rájuk. Rúgásokból és csókokból
vicsorgott elő, az arany– és gyémántpiac fogásaiból és szegény testükből
is, mint vérhas, vagy kínzó köhögés.

*
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Az ébresztő benépesítette a tábor agyagos utcáit. Rongyosan és megalázva is az emberi arc ezerféle gazdagságát hirdették itt az európai népek
képviselői – lengyelek, németek, franciák, mindenféle nemzetiségű zsidók, oroszok, hollandusok, csehek, – összeterelve ebbe az elektromos
szögesdróttal körülvett szörnyű karámba, ahonnan a menekülő tekintet is
csak a hullahamvasztó faláig juthatott. A cigányok, akikről a tábornak ezt
a részét elnelvezték, még e tarka nyájból is kiváltak. Mozgásukban ott
kísértett még a szabadság emléke és nyomoruk a legnagyobb mélységekben is festői maradt.
Én ebben az időben beteg voltam. Ha ugyan szervezetünk fokozatos leromlását betegségnek lehet nevezni. Az éhezés, meg az egészségtelen
táplálkozás annyira megviselt, hogy sem a tábori kenyeret, sem a szárított
főzelékből készült levest nem tudtam többé megemészteni. Végelgyengülés fenyegetett. Ezt a „betegséget” ismertük valamennyien. Első szakaszában még volt bennünk annyi erő, hogy kapálózzunk ellene. A konyha
körül kóvályogtunk vagy a „gyengélkedőnél”, mely a létért való küzdelemben alulmaradtak utolsó állomása volt a gázkamra előtt. Fehérkenyérre lestünk, vagy az annál is ritkább tejleves maradékaira. Latolgattuk a
lopás vagy rablás eshetőségeit. Legtöbbször hiába, mert nem volt mit: az
életmentő táplálékból a betegeknek sem jutott.
Aznap is ott ténferegtem a tábori kórház előtt. Az oktalan reménység,
mely oly sok társamat szedte rá, nem engedett tovább. Makacsul hitegetett, hogy a rámforduló kerék egyszer mégiscsak megáll. Ha bizonyosan
tudtam volna, hogy nem lehet föltartani! De szenvedéseinkhez nyilván az
is hozzátartozik, hogy a bizonyosságot csak akkor ismerjük föl, amikor
már nem békélhetünk meg vele.
Akárhogyan is volt: akkor nem hiába vártam. A betegek barakkjából
egy tizenhárom–tizennégy éves cigánylány szaladt ki. Szőke haja és kék
szeme, később kiejtése is elárulta, hogy Németországból való. Kevésbé
kiéhezettnek látszott, mint a többiek és rabruhája rongyocskái szinte művészi érzékkel voltak összeválogatva. Legszokatlanabbul azonban egészen tiszta, fehér köténye vakított. Úgy kötötte csípejére, hogy egyik
csücske alább érjen mint a másik. Bizonyára a konyhán dolgozott. Nézése
is más volt, mint a szüntelenül maguk elé meredő táborlakóké: töretlen,
emberi tekintet maradt, oly fénylő és meleg, hogy szemei néha színt váltanak emlékeimben és bársony barnasággal pillantanak reám.
Mikor mellém ért, gyorsan, suttogva kérdezte, hogy nem akarok–e egy
kis fehérkenyeret? Aztán a választ meg se várva s oly ügyesen, hogy a
konyhából senki sem vehette észre, vagy egy negyed cipót nyomott a ke86

zembe. Olyan gyorsan tűnt el, hogy megköszönni sem maradt időm. Csak
arra emlékeztem, hogy másnapra is odarendelt. Sokáig moccanni se tudtam. Mintha még mindig ott állt volna előttem. Ahogyan ma is előttem
áll, valahányszor a jelen káprázatából fölrezzenek és a muló mögött megpillantom a maradót: a csak jelenlévő helyén az örökre jelenvalót.
Másnap újra ott voltam. Ugyanúgy jött., nyomta kezembe a kenyeret és
már el is tűnt, – csak még óvatosságra intett.
Annak, aki maga is nem ott tanulta meg, nem könnyű megmagyarázni,
milyen veszélyes kincs lehet egy darab fehér kenyér. Hiszen a legparányibb morzsát is fölszedtük, akárhova hullott és egymás kezéből kiverve a
csajkát, a kiloccsanó levest fölnyaltuk a földről. Nekem mindenesetre
utolsó menekvésem is volt, mert beteg beleim egyebet nem tudtak volna
már megemészteni.
Talán egy hétig táplált így a kis cigánylány, mosolyát adva mindennapi
kenyeremhez, melyet Isten tudja hol és milyen nehezen lopott. Akkor
azonban egy éjszaka jött közbe. Egyike azoknak az éjszakáknak, amelyeket nem lehet elfelejteni. Valamennyiünket a barakkokba tereltek és
ránkzárták az ajtót. Eleinte nem tudtuk mi lesz. Talán még azon az eszeveszett reménységen sem tudtunk egészen túladni, hogy a felszabadító
csapatok jöttek el. Ez volt az egyetlen csoda, amiben még, úgy ahogy,
hittünk. Tudni azonban mindnyájan tudtuk, hogy halálunk érkezése a valószínűbb. A halálos óra közelsége naponta tépte le álarcainkat s ha nem
is a legigazibb, legmeztelenebb képünket fedte föl. Olyan pusztító fényt
vetett ránk, mint a meggyújtott fáklya önmagára. Micsoda emberismeretre
tehettünk volna szert, ha lett volna még hozzá merszünk és szemünk! De
akkor éjjel se volt, azon a későnyári, augusztusi éjszakán, amikor roncsoló és magyarázó fénye megint a vesékbe villant. A halál olyan közel járt
hozzánk, hogy szinte testet öltött. Csak azt nem lehetett még kiszámítani,
hogy mindnyájunkat elvisz–e, vagy csak a többséget, mint rendesen. Lassan reszketni kezdtünk. Künn feldübörögtek már a nagy teherautók, amelyek majd a korbáccsal fölhajszolt és minden emberségéből kivetkőztetett
népet a gázkamrákba és a krematóriumba viszik. Egyik kocsi a másik
után: tisztán hallatszott, ahogy közelednek és továbbhajtanak, még látni is
lehetett a fa hasadékán. Halálos csend volt, a szó szoros értelmében az.
Csak a faépület rezonált, ahogy felbőgtek és tovazúgtak mellette a gépek.
A barakk lakóit lenyűgözte ez a muzsika. Egyetlen szisz, egy mozdulat
nélkül meredtek maguk elé. Az újoncoknak először kellett elhinnök a
hihetetlent: a régebben ott lévőkből oly ritkán és nehezen kicsikart rémmesék, egy szempillantás alatt valóra váltak. De a haladók, a túlélésben
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jártasak is mintegy megkövültek. Ezt a kalandot senki sem szokhatta meg.
Több tábort megjárt érett férfiak, akiknek ezer meg ezer társuk halálát
kellett végignézniök, egész kiirtott családjuk emlékével Treblinkiből és
Majdanekből ide menekült zsidók, vagy maguk a tábor hírhedt elöljárói és
arisztokratái, a „Kapo”–k, akik sorstársaik százait árulták el, rabolták ki,
kínozták meg és verték agyon, – most hétrét görnyedve a halálfélelemtől
és sápadozva) várták, hogy a végzet rájuk is lesújtson.
Mikor a teherautók megálltak, elkezdődött a zenebona. A kivehetetlen
hörgést és üvöltést az Európa minden nyelvén felszárnyaló segélykiáltások iszonyúan emberivé tették. Az ütések zuhogása összekeveredett a
szűnni nem akaró jajgatással és sikollyal: – az idő kizökkent.
Könnyen megállapíthattuk, hogy a cigányok velünk szemben lévő barakkjain volt a sor. A pokolbeli hangok szinte láthatóvá tették ami történt:
a rabok közül kiszemelt „Kapo”-k – akkor éjjel lengyelek, lengyel zsidók
és németek – az SS felügyelete alatt, botokkal verték föl társaikat a teherautókra. A cigányok a siker legkisebb reménye nélkül, reflexszerűen védekeztek. Nem először néztek szembe a halállal, – ha nem értük jött, segédkeztek is neki – tudhatták hát, hogy mi következik. Mégis, akár a külvilág minden zord érintésére felsíró csecsemő, a természetnek ezek a
gyámoltalan gyermekei is utolsó lehelletükig ordítottak és zokogtak, míg
csak a gázkamra be nem nyelte őket.
A többiek, nem tudva, hogy haladékuk percekre vagy napokra szól,
szélütötten s mint valami tűrhetetlen sugárzástól megvakulva hallgattak
oda. Magukat látták a gázkamrában. Agyuk nem forgott tovább e képről,
hűdött érzékeik nem fogtak föl semmi mást. A kínosan veszteglő idő nem
tudta őket tovább sodorni.
Csak mire az utolsó ütés is lecsapott és az utolsó halálos üvöltés is válaszolt rá, csak akkor éreztek föl lassan, tétován, hallgatódzva, hogy a
fölhúzott zsilipeken csakugyan átzuhog–e újra az idő? Aztán mondhatatlan boldogság lett rajtuk úrrá. Merevségük föloldódott, agyuk megint dolgozni kezdett, s ha a veszély örökre múlik el, örömükben tán föl is zokognak. A cigányok végzete azonban még rajtuk is betelhetett s így nem
szakadhattak el tőlük azonnal. Sőt: a friss koncolás régebben kivégzett
kedveseik halványuló emlékét is fölidézte.
De a fekvőhelyekért induló új csatát mindez már nem akadályozta
meg. A fortélyosabbak éltek is vele: kikapni a kenyérvéget a lassan ocsúdok kezéből vagy a helyüket megkaparintani ez volt a legjobb pillanat. A
barakk–főnök néhány rúgással gyorsan visszaállította hatalmát.
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Azon az éjszakán tehát csak a tábor egyik felét irtották ki mértani pontossággal; a másik máskorra maradt.
De azon az éjszakán is szegényebb lett a világ.
Azóta hiányzik országútjairól néhány pucér kisded, koldus, tolvaj és
zenész.
És a kis cigánylány is azóta nincs sehol. Sem vágy, sem könyörgés
nem menthette meg. Az emlékezés fájdalmas ujjai hiába keresik a ködben. Nem illetheti se név, se szó, se csók. Mint annyi milliónak, még sírja
sincs. De gyönge hamvát mindennap beszívjuk a széllel.
Másnap a tábor életbenhagyott lakói megrohanták a kihalt barakkokat.
Mohón vetették magukat a cigányok hagyatékára: rongyokon és száraz
kenyérdarabkákon marakodtak.
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PONGRÁCZ MIHÁLY
Szunyogtánc *
Az ulánus kapitány még az esküvő előtt eltűnt a harctéren, de
Emma némén már eltanulta tőle a rendet, fegyelmet, tisztaságot
és ugy kommandirozta azután az idővel rámaradt családi birtokot
is, mintha minden pillanatban vőlegénye szigorú szemléjét várná;
ha pedig a köpcös kis körorvos vagy a disznószemű szolgabíró
áhítatosan tenyerébe próbálta fogni az ő sikálástól és rántáskeveréstől kissé érdes kezét, csak fölidézte maga elé a fényespitykés
felejthetetlen alakot, aki olyan keményen ült paripáján mint egy
délceg hadisten, – fölidézte, elragadtatottan fölsóhajtott és kijelentette:
„Tökéletes volt ő és szeplőtelen; ilyen ember nem veszhet el
nyomtalanul; meglássák, visszatér még ő hozzám!”
És hidegen kikosarazta a gyűrött öltözetű civileket.
Ki tudja meddig várakozott volna így Emma néném ragyogóra
pucovált rézüstök, haptákban álló béresek és mintaszerűen kezelt
egerkörnyéki szőlők eszményi világában, ha egy őszi délután
katonasipkás öreg koldus nem téved be a nyárfasoros bejáraton és
a konyhában egy pohár bor mellett estefelé nagyhangú mesébe
nem kezd az ő hajdani kapitányáról, aki míg el nem esett a csatában, nagy falubikája volt mindenfelé amerre járt és jó szesztestvér
is – Isten nyugosztalja.
A tekintetes asszony épen lebbencset nyújtott három szolgáló
élén, az egész idő alatt keményen csattogott kezében a sodrófa és
csak a végén szólt oda a rezesorrú atyafinak, hogy máskor az ő
úri portájára rendesen megborotválkozva tegye csak a lábát, –
hanem mikor otthagyhatta végre a konyhát, szokatlanul korán
lefeküdt aznap és karját feje alatt összekulcsolva mozdulatlanul
bámult ki az ablakon.
A koldus által mesélt számtalan jellegzetes apróság meggyőzte
arról, hogy az elesett kapitány az ő vőlegénye volt, de nem gyászt
és fájdalmat érzett most, a halálhírre, hanem valami rettenetes
fáradtságot. Hiszen a kapitány régóta eltűnt már életéből és valóságos alakjának helyét lassanként egészen elfoglalta emlékezete;
*
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ez az emlék azonban legalább megvolt, ez tökéletes volt, ezt lehetett és kellett szolgálni emelt fejjel, fáradhatatlanul. Eddig.
Ám most, amikor nemcsak a kapitány halála derült ki, hanem
az is, hogy úgy miként ő hitte soha nem is létezett, hogy nem egy
másik szebb világrend élén állott, nem annak testetöltése volt,
hanem maga is csak mocsok, féktelenség és rendetlenség – most
miféle megbízható mértékhez lehetett volna még továbbra is hozzápofozni a napról napra züllésnek induló világot?
A kitárt ablakon át, ahonnan nappal glédában álló szőlőtőkékre
lehetett látni, most nem érkezett be, csak erjedt mustízű, éjszakai
szél és szüretelők távoli részeg kurjongatása. Emma néném csakhamar figyelmes lett arra, hogy a csillagok valami különös áttetsző remegésen át ragyognak ezen az estén, mintha nagy sebességgel elvonulóban volna valami odafent.
Tán az utolsó illuziók,vagy maga az ifjúság – vélte néném sóhajtva, – élet és világ más, mint aminőnek hittem.
Már ekkor nem vette körül, csak nagy fekete sötétség s egész
teste úgy megereszkedett, olyan tehetetlennek és kifosztottnak
érezte magát, hogy egy maszatos kis forgószél is elhordhatta volna. Mi dolga lehetett még ezen a földön?
A következő pillanatban egy borvirágos arc jelent meg az ablakban. Emma néném akkorát sikoltott, hogy a szolgálók majdnem meghallották: – Ki maga? Mit akar? Nem ismerem! Takarodjék!
A fej eltűnt, de kis idő múlva ismét beleselkedett és látva,
hogy néném káprázó szemmel már csak a verejtéket törölgeti
homlokáról, – hirtelen egész izmos és bozontos lótestével, teljes
kentauri mivoltában berobbant az ablakon.
– Ne bomolj Emmácska, maradj szépen csendben! Tudom,
úgyis vársz rám régóta már, csakhát vérbeli kannak elviselhetetlen ájert teremtettél eddig itt! Hanem most...
A szoba megtelt lószaggal, bakbűzzel, borgőzzel. Emma néném hosszú csipkés réklijében sikoltva hátrált a sarokba. Hiába!
A kentaur öles karjait lóbálva utána rontott oda is:
– Szügyemre Emma! Ez végre a mi éjszakánk!
Ami azután történt, arra Emma néném, aki pedig még a tyúkjait is megfigyelte és számontartott minden egyes tojást, – ezúttal
sehogysem tudott később pontosan visszaemlékezni. Lángoló,
elemi erejű, zavaros és gyanús áradás tört rá, elsöpörve az öntudat
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utolsó maradványait is. És mégis, bemocskoltságában és eltiportságában is valami eddig ismeretlen büszke elégedettséget érzett,
mikor hajnaltájt a kentaur letörölte homlokáról a verejtéket és
kimerülten azt szuszogta:
– Hát igen asszony.. . Tüzes vagy és édes, mint a féltve őrzött
bor!
Csak ennyit mondott a lótestű, mert volt még egy kis idő és azt
lelkiismeretesen ki akarta használni; hanem mikor a színtelen és
bágyadt derengés bőven ömlött már be kintről, akkor végre horkolva lábrakapott és csak az ajtóból szólt még vissza nyerítő kacagással:
– Ha különbre nem lelek, éccakára megint visszatérek, hej!
Azzal lófarkával nagyot suhintott és elvágtatott.
A pállott szürke fényben büszke néném akkor sokáig meredt a
leírhatatlanná vált lepedőkre, a leszakadt ágyra és a sarokból bűzölgő lótrágyára.
– A férfiak – sóhajtotta megbabonázva – ezek a férfiak!
Meghajtotta sajgó derekát és vértelen elkínzott szájjal rendezkedni kezdett, úgy, hogy mire az álmos szolgáló becammogott,
fölfordulásnak már alig 'volt nyoma. Hogy dirigálhatta a lányt,
kissé magához tért Emma néném is. Ami történt, szinte puszta
álomnak hitte már. Felöltötte nyakig gombolós ruháját és megindult a napszámosokat ellenőrizni. Egyszer ugyan megrohanta
közben valami emlékező kellemetes zsibbadás, de hamar összeszedte magát megint.
Ha tényleg megtörtént is, erőszakkal történt és egyszer ebben
az életben – förmedt magára keményen. Most aztán elég ebből;
lehet még azért énbelőlem tisztességes, rendes öregasszony!
És az udvarost menten beszalajtotta a faluba a kovácsért, mert
elhatározta, hogy keresztvasakat tétet ajtókra, ablakokra.
A délután folyamán aztán, míg megnyugodva nézegette a mesterember serény méricskélését, eltűnődött valami furcsa dolgon.
Így utólag az éjjeli szörnyeteg már nem tűnt egészen ismeretlennek. Talán a borissza tisztiszolga, vagy inkább a szolgabíró arcvonásait viselte?
Egy darabig töprengett még ezen, aztán valami eszébe jutott,
szobájába ment, leült a vékonylábú antik íróasztalhoz, borítékot
címzett a szolgabírónak, majd levélírásba mélyedt.
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„Kedves György – sorakoztak szálkás, előkelő betűi kényesen
a csontszín levélpapíron – ha érdeklik még a sors és a szív titkai,
szívesen látom ma este egy csésze teára”.
A levéllel tüstént lóraült az udvaros gyerek, néném pedig elégedetten helyezett el ragyogó orrán egy kis pudert; lám, ő talán
még a megesett példátlan disznóságot is törvényes és rendes folyamattá formázza majd idővel!
Alkonyatra azonban avval jött vissza a lelkendező küldönc,
hogy a szolgabíró úr már harmadik napja időzik valami távoli
faluban egy szüreti dénom–dánom miatt és csak holnapra várható
haza; röviddel utána pedig a kovács is bejelentette, hogy a vasak
tényleges behelyezésére csak másnap kerülhet sor.
A szeme kissé keresztbe állott már akkor az érdemes férfinak,
lénye pedig a birtokon termelt finom rizling illatát árasztotta.
Így hát ma éjjel még egészen védtelen leszek – rémült meg
néném az első pillanatban, majd nyomban vad düh lobbant föl
benne az egész férfinépség iránt, amely elvakulva a maga állati
mohóságától és élvezetvágyától, magára hagyja őt, a gyönge aszszonyt mindenféle szörnyűséggel... Hisz' legfeljebb a nyúlszívű
szobalányt altathatja majd maga mellett.
És keservesen elsírta magát.
Ahogy azonban lejjebb szállt az alkony s a sötétképű tücskök
hevesebben és derűsebben kezdték pengetni a szívek húrjait, néném kötelességtudó szipogása egy pillanatra alábbhagyott.
Mert hátha az volna a hozzáillő legméltóbb válasz a nagy magárahagyatottságra, ha a kisértő gonosszal bátran szembenézne és
azt saját erejéből győzné le?
Elakadt lélekzettel, dideregve, mégis büszkén bámult maga
elé. És az előbb még azt hitte, hogy ő a tohonya szolgabíróra szorul!
A keze még reszketett, de a szeme már elszántan villogott,
ahogy a szekrény mögül előhúzta a tartalék parádésostort és megsuhogtatta.
Hát nem! Majd ő megmutatja ennek a betyár világnak, hogy
mégis csak a rend az erősebb és nem a rendetlenség, hogy erélyes
és ügyes asszonykézzel a legelvetemültebb fráterből is tisztességes embert lehet még faragni!
Becsöngette a szolgálót.
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– Tercsi! Éjszakára bekészítesz öt liter tejeskávét! Megértetted?
– Igenis, – perdült meg Tercsi, hogy a homályban nagyot villant fehér lábikrája.
Néném epésen nézett utána. A cselédlány duzzadó fiatalsága
egyszerre szüretelő legényeket, viháncoló lányokat, cincogó cigányokat varázsolt elébe és eszébe juttatta, hogy a holdsütötte
szőlőtőkék között, körülöttük lappanghat most valaki, aki
megmondotta, hogy csak akkor tér vissza, ha nálánál különbre
nem akad...
Néném kemény és büszke nőszemély volt. most is megpróbálta elfoglalni magát mindenféle hasznos tennivalóval, meggyújtotta a petróleumlámpát, kötést vett elő és megkísérelt apró hurkokat
vetni a nyugtalanság minduntalan felágaskodó kígyónyakára, de
végre nem bírta tovább, letette a kötést, felkapta a lámpát és a
nagy állótükörhöz sietett.
Amit látott ijesztő volt. Önmaga helyett negyvenöt év nézett
vissza reá, negyvenöt álomszerűén elszállott észrevétlenül elpusztult év. Hová lett egy hajdani sudár hajadon? Ez a homályból előderengő fanyarszájú, fonnyadtarcú, hidegszemű jelenség éppolyan torz mása volt már csak annak a várakozástól piros, ragyogószemű leányzónak, mint a borzosszakállú, verestekintetű, szörnyűséges lóember az egykori lovastisztnek.
Az egykori lovastisztnek?
Néném elfordult a tükörtől, visszaült helyére és sokáig bámult
a lámpalángba. Megnyúlt most ez a láng, kísértetiesen hosszúra,
füstölni és remegni kezdett, de néném nem nyúlt utána, hogy
megigazítsa.
Hát a kapitány látogatta meg őt az éjjel? Visszatért csakugyan,
– de váratlan, rettenetes csődöralakban!
Szíve vadul dobogott, égő arcát hiába fordította a megfülledő
homályba. Lehetséges volna, hogy nemcsak az ember, hanem a
legszebb eszmény, a legmerészebb álomkép is elváltoznék, megkopna idővel? Sírni akart, de boldog volt és csak arra tudott gondolni, hogy a szemérmetlen még újabb találkáról is beszélt... De
nem, ez lehetetlen, hiszen ő már véglegesen a renddel, tisztasággal, önfegyelemmel jegyezte el magát!
Reszkető kézzel simította végig homlokát és az ablakhoz támolygott, csakhogy valahol megkezdődött már a mindenesti cécó
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és távoli zavaros lárma áradt befelé; űzötten visszafordult a szobába, ám a lámpa körül is bomlott szunyograj táncolt most édes,
ideges, mohó cincogással, úgy, hogy felforrott tőle a vér. Néném
előtt minden összekeveredett, aztán átvillant végre szegény,
megbojdult, lázas agyán:
– Ez hát az élet, ez a gazdátlan, sietős hejehuja és a kapitány
mindig tudta ezt! Vállalta jókedvűen és csakugyan még a sírból is
visszahozta a vágyakozás!
Egy pillanatig megint akkora csodálattal gondolt szerelmese
szálas alakjára, mint régen; milyen vérmes volt még mindig, milyen magabiztos! Bezzeg rajta nem fogott az idő, – az élet ura
volt ő csakugyan!
Pillantása ekkor a kikészített ostorra esett és elszégyelte magát
nagyon. Hát ő a tapasztalatlan, együgyű vénlány akarta nevelni a
hatalmas okos férfit? Hisz csoda, hogy még leereszkedett hozzá,
aki kiszáradt és merev volt már és nem tudott, csak haszontalanságokról zörögni...
Az ostoba szerszámot sietve tette vissza régi helyére. Nem,
egy gavalléros gesztust nem illik ilyen gorombán viszonozni, –
gondolta folyvást restelkedve még.
Félénken ismét az ablakhoz lépett. Immár szelíden, várakozóan.
Rosszul tette? Dehát terhelhette még őt valami felelősség?
Hisz akármelyik buta kis liba bármikor elhódíthatta tőle elhibázott, hiábavalóságokra fecsérelt élete csodálatosan megkerült
hatalmas értelmét?
Odakint lassan csitult el a mulatozás, végre ökörnyál szállott
hülő homlokára.
Elkéstem! – rezzent meg hirtelen – mire egy kis bölcseséget és
megértést tanultam, már elvirágoztam, nem felelhetek meg neki
többé! Legfeljebb savanyú, kicsinyes szolgabíróné lehetek!
Egy pillanatig megsemmisülten bámulta a nagy üres őszi éjszakát és a bíró másnap esedékes látogatására gondolt, majd öszszeszedte magát és lemondó sóhajtással becsöngette ismét a
lányt.
– Tercsi, nem kell a kávé. Bort hozz inkább. Ma vígadni akarok még és emlékezni. Aztán jöjjön ami jön, az életemnek úgyis
vége már.
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Vak engedelmességgel perdült a lány, de valami halk, lelkendező, tiltakozó kiáltás csendült ekkor. – Várj, – szólt néném Tercsire hirtelen.
Állt, fülelt. Benne kiáltott valami, vagy kint a tájban? Nem
tudta. Meglóduló szívverése valami halk, hallani vélt lódobogással olvadt össze. Mintha egy póruljárt kalandor közelgett volna
lelkendezve?
– Semmi! – förmedt magára a régi szigorral, – nincsenek már
csak emlékeim.
Már indítani akarta a lányt megint, mikor eszébe jutott: talán a
legszilajabb vágy is megfárad egyszer s akkor már csapongó
szárnyalás helyett buzdítást, körmös ellenkezés helyett odaadást
keres?
Habozva meredt a lámpalángba. Izzott ez a láng, emésztette
volná magát, mint a gyötrődő lelkiismeret, ki tudja meddig még:
ám az ablak alatt egyszer halk reccsenés hallatszott s erre riadtan
fellobbant, majd kialudt, mintha elfújta volna egy roppant bő,
termékeny lehellet, a felörvénylő nehéz sötétségben pedig végre
hallatszott néném lányos szepegése:
– Bor sem kell már Tercsi... De hozzatok egy véka zabot!
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JUST BÉLA
Edit a jósnőnél *
Negyedóráig tartott, amíg Edit megtalálta a Keleti pályaudvar mögött az
utcát, ahol a röntgenszemű asszony lakott, és a hiányos adatok alapján a
lakásra is csak úgy bukkant rá, hogy kissé zavartan megkérdezte a lépcsőházban egy fiútól, melyik a jósnő ajtaja. Moncsi csak annyit mondott,
hogy a házzal szemben, esetleg egy kissé oldalt, kávémérés van, s az aszszony a negyedik vagy ötödik emeleten lakik, a második udvarban, a folyosó végén. Csak este fogad, hogy a házbelieknek fel ne tűnjék, mert
valaki feljelentheti, s akkor esetleg megbüntetik. „Fiam, ha egy órát kell is
keresned, míg rátalálsz, megéri a fáradságot, mert mindent pontosan megjövendöl, megmondja, milyen napon kezdd el érzelmi ügyeidet, melyik
számokban bízhatsz és mikor mégy férjhez. Annyit adhatsz neki, amenynyit akarsz, két pengő elég. Én kétszer voltam nála, s eddig minden szava
teljesedésbe ment. De ha nem akarsz egyedül menni, szívesen elkísérlek,
s megvárlak a ház előtt,” mondta tavasszal Moncsi, aki zsebpénzének
felét jósnőkre költötte s még a vidéki hírességeket is ismerte. Edit akkor
nem akart elmenni, de este feljegyezte az utca nevét és a helyrajzi adatokat, sohasem lehet tudni, mikor lesz szükség rájuk.
Amikor a nyaralásból megjöttek, noteszében a különböző teendők mellett ott szerepelt két felkiáltójel kiséretében a jósnő is. Vasárnap három
Miatyánkot mondott el azért, hogy Bardon Péter nyilatkozzék, akár így,
akár úgy, s legyen vége a bizonytalan állapotnak, mely mindennél jobban
idegesítette; a rákövetkező hétfőn pedig elhatározta, hogy este valamilyen
ürüggyel elmegy hazulról és felkeresi a röntgenszemű asszonyt, aki barátnője szerint tényleg látja a multat s jövőt. „Szívesen adok neki akár tíz
pengőt is, ha érdekes és megtörténhető dolgokat mond,” gondolta magában, amikor harmadszor ment végig a negyedik emelet minden ajtaja
előtt, s a sötétben azt igyekezett megállapítani, melyiken van belül függöny helyett barna pakkolópapír. Mert ez volt a megkülönböztető jel. A
második lépcső mellett úgy látta mintha valóban papírral bélelték volna ki
az ajtót, de itt a lakás fekvése nem egyezett. Mégegyszer elővette noteszét
és a gyéren világított lépcsőházban megnézte a feljegyzést: semmi kétség,
a jósnő a folyosó legvégén lakik. Ott azonban függöny lóg az ajtón. Ebben a pillanatban jött le fölülről egy apacsinges fiú, s Edit zavartan moso*
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lyogva, megkérdezte tőle, melyik a röntgenszemű asszony lakása. Moncsi
rosszul emlékezett, két emelettel lejjebb lakott.
A kopogásra mintha ijedt szem jelent volna meg a csomagolópapír kivágott körében, majd kissé kinyitották az ajtót. Egy idősebb férfi nézett ki
s megkérdezte:
– Kit tetszik kérem keresni?
– A röntgenszemű asszonyt. Itt lakik?
– Ki küldte a kisasszonyt? – kérdezte a férfi, de még nem nyitotta ki
egészen az ajtót, mintha attól félne, hogy ez a zavart, elegáns lány ki
akarná rabolni lakásukat. Mert a jósnőhöz is ajánlás kell, idegennek nem
mondja meg a jövőt.
– Egy barátnőm, aki már kétszer volt itt, utoljára tavasszal. Majd hozzátette, mint biztos ismertető jelet:
– Kék szeme van és gyorsan beszél.
A férfi nem emlékezett kékszemű és gyorsan beszélő lányra, aki tavasszal itt járt volna, de miután így meggyőződött a látogató jóhiszeműségéről és komoly szándékáról, körülnézett, nem kémkedik–e valaki a
folyosón, majd suttogva:
– Tessék gyorsan bejönni. Ha véletlenül detektív jönne, csak azt kell
mondani, hogy látogatóba jár nálunk a kisasszony.
A petróleumlámpával világított helyiség, ahová Szent–Királlyi főorvos
lánya belépett, (utána gyorsan elreteszelték az ajtót) egy négytagú család
lakása volt, vagyis háló, ebédlő, konyha, sőt mosókonyha is egyben, mert
arcát csaknem súrolta a kifeszített kötelekről lelógó nyirkos fehérnemű, s
később, jóslás közben is észrevette, hogy a röntgenszemű asszony könyvébe időnkint vízcsepp hull egy ing ujjából. A hálószobát az egyik sarokban megvetett ágy jelentette, amelyben két kócos gyerek hancúrozott, rá
se nézve a belépőre. Megszokták, hogy esténkint megjelenik egy idegen
nő vagy férfi, s tudták, ez mindig jót jelent és egyben rosszat is. Jót, mert
apjuk lement a látogató távozása után, s nemsokára a sarki kocsmából
meleg ételt hoztak, számukra; rosszat, mert apjuk csak késő éjjel jött haza,
részegen, s ilyenkor mindig kidobta a meleg ágyból mindhármukat, de ha
valamiért elégedetlen volt, még meg is verte őket. Itt nem használt a röntgenszemű asszony átkozódása és állandóan megismétlődő jóslata; „Meglátod, egyszer majd nagyon megver érte az Isten,” mert a részeg úgy érezte, ez már akkor megtörtént, amikor a púpos feleségét megismerte.
Az ebédlőt piros abrosszal letakart asztal mutatta, melyen két piszkos
tányér állt, főzeléknyomokkal és agyonrágott szenes kenyérhéjakkal. S
Edit abból következtette, hogy a konyha is itt van, hogy a kályhának is
98

használt tűzhelyen szalonnát olvasztottak. Zsír és hagymaszag úszott a
levegőben, de a száradó alsóruhák is hozzáadták illatukat, s az ágy felől is
hullámokban áradt az ajtó felé a dunyhák és takarók párlottsága. Már bánta, hogy kiváncsi volt a jövőjére, s legszívesebben jóslás nélkül is adott
volna két pengőt, csak engedjék kimenni, de nem akarta megsérteni a
férfit, aki székkel kinálta meg, és félt a röntgenszemű asszony tekintetétől
is, aki háttal állott neki és a szalonnára vigyázott, oda ne égjen.
– Majd én vigyázok a lábosra, te csak foglalkozz a kisasszonnyal –
mondta a férfi és kinyitotta a tűzhely ajtaját, hogy szenet rakjon rá. A rávetődő vörös fényben a jósnő e pillanatban valóban jobban hasonlított
középkori boszorkányra, mint egy pesti proletárház nyomorult lakójára.
Alacsony, sötétarcú, púpos asszony volt, haja mélyen az arcába lógott s
teljesen eltakarta homlokát. De ami még púpjánál és rövid kezénél is jobban feltűnt rajta, az betegesen erős, szinte felpuffadt mellkasa volt, mintha
bordáit alulról felnyomták volna. S mintegy ellentétképen, az állatiasan
csúnya arcból értelmes, nagy barna szemek néztek a melegtől és izgalomtól kipirult lányra. A gnóm kis asztalt rakott Edit elé, majd leült vele
szemben s kirakta a jövendőmondáshoz szükséges szerszámokat: csomag
piszkos kártyát, szürke füzetet, mely asztrológiai feljegyzéseket és összefüggéseket tartalmazott, s egy üres fehér lapot. Azután gépiesen, de ellentmondást nem tűrő hangon:
– Tessék felírni a nevét, születési évét, hónapot, napot, s ha tudja, melyik órában született.
Edit felírta a kért adatokat s a röntgenszemű asszony elé tette a papírlapot. Az közben nyugtalanul tekintgetett a tűzhely felé, úgylátszik nem
bízott férje zsírolvasztó képességeiben.
– Szent–Királlyi Edit (királli–nak ejtette.) Szép neve van a kisasszonynak. Vigyázz, mert a szalonna könnyen kicsúszik a lábosból. Szóval 1912
január tizenötödikén született, kora reggel. Tessék jól megjegyezni, – lapozgatott a füzetben, majd rászólt a gyerekekre, akik civódni kezdtek: –
Pisti, pofonütlek, ha nem hagyod békén a Sanyit! Szerencsés száma egy,
öt, hét; a tizenhárom se rossz. Minden szívbéli dolgát hétfőn kezdje el, a
többit pénteken, de szombaton is lehet. Operálták már? Valami betegséget
látok a jövőjében, kisasszony, csak nagyon tessék vigyázni az egészségére.
A petróleumlámpa időnkint lobbant egyet, mintha léghuzat csapta volna meg.
Ilyenkor a szoba egy pillanatra elsötétedett, s a tűzhely karikáin kisugárzó nyugtalan fénycsík csak a hamuszínű arcokat világította meg. A
99

lábosban a zsír most erősebben kezdett fortyogni, Edit kissé elhúzta a
széket a fal felé, nehogy ráfröccsenjen valami a kabátjára. A lámpa éppen
lobbant egyet, amikor valaki kopogott az ajtón. Szent–Királlyi Jenő lánya
sápadtabb lett a falnál. A kártyacsomag és a szürke füzet eltűnt a gnóm
szoknyájában, a férfi csak a szemével intett Edit felé: „Nem kell félni,
nincs semmi baj,” óvatosan az ajtóhoz ment s kinézett a kémlelőnyíláson.
Azután kinyitotta egy kissé az ajtót. A beáramló tiszta levegő megcsapta a
lány arcát.
– Kit tetszik keresni? – kérdezte a férfi, s a kezével intett a szobában
levőknek, hogy minden rendben van.
– A jósnővel szeretnék beszélni. Már voltam maguknál, – felelt egy női
hang.
– Tessék egy kicsit várni a lépcsőházban, de egy emelettel lejjebb.
Most éppen dolgozik. Tíz perc múlva már lehet kétszer kopogni.
Az Edit után következő páciens eltávozott, a férfi megint elreteszelte
az ajtót és visszament a tűzhelyhez. A helyiségben most az égett zsír szaga elnyomott minden más illatot. A röntgenszemű asszony kihúzta szoknyája alól a kellékeket, de a fehér lap, melyen a személyi adatok voltak,
elkallódott. Amikor lehajolt s a félhomályban keresgélni kezdett a földön,
ahol a különböző hulladékok valóságos réteget képeztek a cement felett, a
púpja nyugtalan vakondok túrásra emlékeztetett. A papírlap nem került
elő, s Edit, aki nem merte levenni arcáról a zsebkendőt, mert félt, hogy
undorában elokádja magát, most kénytelen volt újból mindent leírni. „Ezt
nem hagyom itt, mert még felhasználhatják ellenem,” gondolta magában,
s ebben a pillanatban ellenséget látott a vele szemben ülő nyomorékban és
a férfiban, aki a tűzhely fölé hajolva szinte élvezettel szívta magába az
olvadó szalonna és az izzó lapra hullt kövér cseppek keserű szagát. De
eszébe jutott, hogy hiába semmisíti meg az előtte fekvő lapot, a másik,
mely állítólag elveszett, bizonyíték lehet ellene. Nem tudta volna megmondani, hogyan és miért árthatnak neki; ha nyugodtan gondolkodik,
rájön, hogy ittjártával még nem követett el semmi bűnt, ez a nyomortanya
végeredményben nem bűnbarlang, – de a környezet ijesztő varázsa: a
lámpa kétségbeesett lobbanása, mintha valaki segítségért sikoltozna, az
előtűnő, majd megint homályba hulló arcok, a szörnyekre emlékeztető
alsóruhák a feje fölött, és a vastag, szinte megmarkolható szag teljesen
megbénították önuralmát. Már detektiveket látott lakásukban, újsághíreket, botrányt, apja szemrehányó tekintetét. „A papírlapot elrejtették, hogy
felhasználják ellenem vagy megzsaroljanak,” gondolta magában. De az
asszony folytatta tovább a jövendölést:
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– Csillaga, kisasszonykám, elég szerencsés. Sok pénzt mutat, lesz mit a
tejbe aprítani, szép ruhákban sem lesz hiány; de több kitartásra lenne
szükség, mert minden könnyen kihull a kezéből.
Edit összeborzadt, amikor a gnóm megfogta kezét, s a lámpa felé tartva, vizsgálni kezdte tenyerét, majd vastag ujjaival kitapogatta a domborulatokat és hajlásokat. De mintha akarata teljesen megbénult volna, nem
ellenkezett.
– Tessék csak idenézni, ezek a hegyes ujjak is azt jelentik, hogy minden könnyen kicsúszik a kezéből. Életvonalát nem látom tisztán, mert ez a
nyomorult lámpa nem ad elég fényt. Majd egyszer eljön délelőtt, s akkor
jobban megvizsgálom tenyerén a vonalakat. Most tessék a kártyát maga
felé kétszer leemelni.
Majd hátra, a gyerekekhez, akik percek óta mozdulatlanul feküdtek,
mintha a fojtott levegőben elkábultak volna:
– Pisti, ne merjetek még elaludni. Éjjel majd nyugtalanok lesztek, s
megrúgjátok a hasamat. Játszatok szépen. Elolvadt már a szalonna? Ez
utóbbi kérdés a férfinak szólt, aki úgylátszik megunta a kavargatást, mert
leült a tűzhely mellé, s tenyerébe hajtva a fejét, aludni készült. Nem is
válaszolt az asszonynak, aki nagyot nyögve feltápászkodott és megnézte a
lábosban fortyogó zsírt, Azután morogva:
– Majd te eszed meg, ha leégett, öt kiló szalonna ... Visszacsoszogott
az asztalhoz, kirakta a kártyákat, félhangosan számolni kezdett, majd a
lányra, nézve:
– Aki a szívében van, sokat gondol magára és örül, ha látja a kisaszszonykát. (Szünet, megint számol.) Pénze is van, szép állása, sok munkája, nem úgy, mint az én uramnak, aki két éve nem dolgozik. (Szünet.)
Piros ász, házasságot látok, még ebben az évben vagy jövő tavasszal.
(Szünet, most összerakja a kártyákat s hármat kihúz a csomagból.) Valami
hírt fog hallani, ami bánatot okoz. S kisebb betegséget is mutat a kártya.
A gnóm most összerakta a lapokat, mintegy jelezve, hogy vége a
széansznak. Edit nagyjából meg volt elégedve a jóslással, mely – úgy
érezte – nem valószínűtlen, igyekezett jól fejébe vésni szerencseszámait
és a jó napokat, de közben állandóan a papírlapra gondolt. Mit mondjon,
miért kell neki ez a lap? De hát a röntgenszemű asszony úgy is a szívébe
lát. Felállt, három pengőt tett az asztalra, s közömbös hangon:
– Nem került elő az első papírlap? El szeretném tenni azt is emlékbe.
A jósnő rácsapott a pénzre, nehogy férje megtudja, mennyit kapott, s
örült volna, ha látogatója eltávozik, mert a másik minden percben kopoghat.
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– Itt lehet valahol az asztal alatt, majd ha legközelebb eljön a kisaszszony, odaadom. Most nehéz lenne megtalálni.
– Majd én megkeresem – mondta elszántan Edit. Felhúzta kesztyűjét,
lehajolt, majd amikor látta, hogy így kényelmetlen s nem tud mozogni,
hátralökte székét és letérdelt. Az asszony nem örült a késedelemnek, de
mintha teste elzsibbadt volna, továbbra is mozdulatlanul ült alacsony székén. A férfi úgylátszik elaludt.
A homályban tapogatózó lánynak különféle tárgyak kerültek a kezébe,
de meg sem nézte őket, s tovább keresgélt. A meleg olyan tűrhetetlen
volt, hogy legszívesebben levetette volna kabátját, de ez csak újabb időveszteséget jelentene. Kesztyűjét azonban lehúzta, mert a rengeteg szemét
között csak csupasz kézzel lehetett jól megkülönböztetni a rongyot, dinynyehéjat, újságot a rejtélyesen eltűnt laptól. Itt, az alacsonyabb rétegekben, eddig még nem érzett szagok keringtek. Visszafojtotta lélekzetét,
azután igyekezett csak a száján át beszívni a levegőt, de érezte, nem bírja
már sokáig. Ebben a pillanatban mentő ötlete támadt. Feltápászkodott, s a
két mozdulatlan ember felé:
– Aki megtalálja a papírt, kap még két pengőt. Akkor is odaadom, ha
én találom meg. Segítsenek keresni!
Mintha villám csapott volna melléjük, felugrottak, és ellódítva az asztalt, négykézlábra ereszkedtek. S a két gyerek is kiugrott az ágyból, és
félig meztelenül lehasaltak anyjuk mellé. Ebben a pillanatban kétszer kopogtak. A férfi kikémlelt, majd beengedte az új vendéget, egy idősebb
gyászruhás asszonyt, aki annyira meglepődött az eléje táruló látványon,
hogy hátrahőkölt. Mögötte már becsapódott az ajtó, de olyan hevesen,
hogy a szélroham kioltotta a lámpát.
– A fene egye meg ezt a dögöt, – mondta a férfi – ennek is most kell
kialudnia.
Az egyik gyerek kinyitotta a tűzhely ajtaját, s most az izzó parázs fényében keresték a lapot. Edit a nyakán érezte a férfi leheletét, mintha valami állat hajolna rá. keze időnkint a gyerekek meztelen lábába ütközött.
A gyászruhás nő dermedten nézte a látványt, ki sem merte nyitni a száját,
mintha attól félne, hogy mindnyájan rátámadnak. És volt egy pillanat,
amikor ellenállhatatlan kényszerből ő is négykézláb akart ereszkedni,
csak az öntudat fékező ereje tartotta vissza. Időnkint a forrásban levő
zsírból egy–egy csepp kifröccsent és sziszegő hangot adott a tűzhely lapján, de ezt nem hallotta senki.
Néhány perc telt el így. A gnóm mintha kígyó csípte volna, felpattant,
s a rőt fényben diadalmasan meglobogtatta az előkerült papírlapot. Edit
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kikapta a kezéből, odavetett neki két pengőt, s rendbe sem hozva magát,
feltépte az ajtót. Lépte felverte a ház esti csendjét, az egyik konyhaablakból valaki kihajolt, de ő nem látott s hallott semmit. Kettesével rohant le a
lépcsőn, s még az utcán is addig szaladt, amíg meg nem pillantotta a Keleti kivilágított homlokzatát. „Biztosan razzia elől menekül a kicsike,”
mondta egy kövér nő a mellette álló férfinak s hangosan felnevetett.
Szent–Királlyi Jenő lánya magához intette az első taxit, ajka még remegett, amikor megadta a címet, s csak a Rákóczi–úton vette észre, hogy a
jósnőnél felejtette új esernyőjét. De a kezében tartott két papírlap megvigasztalta.
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KISDY TAMÁS
P i k u*
Edgárnak mindég furcsa dumái voltak. Most is az akasztottakon végigborzongó gyönyört hozta szóba. Mikor a nyakcsigolya eltörik s az ágyrostok átszakadnak, a sötétség nyomora előtt egy pillanatnyi csuda...
Jucin hullámzott a széles csipkegallér. Sikoltott, hogy ő érti: az élet
fölujjong a halál karjaiban. Még a megfontolt Andor is igazat adott neki.
Az élet oly pocsékolóan botor, hogy még a bitón is föllángol a kötél szorításában.
A társaság félkörben ült az öreg szöllőház csarnokában.
Piku térdeit fölhúzva kucorgott zsámolyán s a kandallótűz aranyába
bámult. Kétszer is rá kellett szólni, míg fölriadt. Elpirulva felelt.
Tizennégy éves, tömött, szénfekete hajú fiú volt, izzó, szomorú szemű,
gondolkozva lesütött pillákkal. Mindég valami rossz történt vele. S ez a
beszéd az akasztottakról, most fényt gyújtott benne. Valami hasonlót már
ismert. Vakációban, mikor öklével beverte a nagy üvegtáblát s két napig a
sötét fürdőszobába zárták, mosdás közben meglepődve nézte sápadt testét
a tükörben, hogy ő most büntetés alatt áll s különös módon rázkódott
meg. A borzalmak kéje! — hallotta valahonnét. A rémek, a gerjedelmek,
az éhség, gyűlölet és a halál gyötrő kezekkel fogdosnak össze s folyton
kitörik az ember csigolyáját s mégis szeretjük az életet...
Ó Piku rossz volt, megérdemelte a sok rászakadó csapást. A szülei közt
bújkáló feszültségeket is jó szemmel nézte.
Apja újabban napokig elmaradt. Mami most is sápadtan állott Lajos
bácsival a városi szalonban. „A vadászok már két napja visszatértek”...
Lajos bácsi leült, hátra vetette magát a székben s szivarját rágva mondta:
„– csatangol...” Aztán tanácstalan csend lett.
Piku tudta, hogy mindez szomorúság és mégsem bánta. Apjával nem
törődött. Apu idegen volt, kedélytelen, mindég csak rendelkezett és nem
látott be semmit. Piku csak anyját szerette. „Mamóca!” – mondta s
mamóca friss volt, ízes és gyöngéd. Egy kicsit ferdén kiálló gyöngyfogaival gyönyörűen tudott nevetni. Mamócát csókolni lehetett, megérteni,
sajnálni, mikor szomorú volt virágos selyemsáljában, a hűvös ékszerekkel
s zöldkövű, antik karperecével. „Piku, csak Te vagy az enyém!” – szorította magához s Pikunak ezek voltak a legszebb pillanatai.
*

Megjelent a Látóhatár 1954. évfolyam 6. számában
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Mamóca persze mindég akkor volt szomorú, mikor apu golyóspuskájával a nagy Buick-ban elment. De Piku első emeleti ablakában megkönynyebbülten nyomta képét az üveghez s annak is örült, hogy a nagy kocsi
egyszer egyáltalán nem jött vissza.
Odalenn, a fogadószobákban most ajtók csapódtak és izgatott jelenetek
mentek végbe. Lajos bácsi megint jött, hátra vetette magát székén s azt
mondta: „Nyíltan összeköltözött a szukájával!”
Piku hamar megkereste a különös szót a lexikonban. Kutyafajták nőstényállata. Aztán eszeveszetten rohant, hogy boldogan és szánakozva öszszecsókolja mamit.
A válópör nyugtalanította mamit. Ideges lett, türelmetlen. Nevető fehér
fogai néha gonoszan haraptak alsó ajkába s a bőre , finom, hamvas bőre
hidegén vakított. Piku állandóan útjában volt. „Ne alkalmatlankodj!” –
hallotta folyton.
Ez a helyzet csak azóta javult, mióta Gerő mászkált a házhoz. De
Pikun ez sem segített. Mami pillanatnyilag nyugodtabb lett, de őt egészen
elhanyagolta.
Ez a Gerő durva, csontos ember volt, válla szögletes, pofacsontja széles. Kockás szürkezöld zekét viselt és ízléstelen pepita nyakkendőt. Egészen elütött a család férfitagjaitól s a többi vendégtől. Piku különösen
széles csuklójától és csúf, vörös kezétől undorodott. A vendégszobában
függő kép hóhérához hasonlított.
Gerő eleinte mindég délelőtt jött, hóna alatt nagy irattáskával, de később irattáska nélkül is megjelent s néha órákig elidőzött, sőt egyszer vacsorára is ott maradt. Mami ügyvédkének szólította, majd szórványosan
Gerőnek. Egy kicsit zavartan viselkedett.
Gerő azonban nem volt zavarban. Rengeteget falt és nevetett. A kés és
a villa csúnyán villogott kezében. Kijelentette, hogy neki főleg a combja,
meg a szárnya ízlik, de azért nem veti meg a fehér melle-húsát sem. Mami
sürgetésére háromszor is megrakta tányérját.
A rumos tortára kerülvén sor, mami megint megtalálta régi nevetését.
Piku annyira megörült, hogy maga is fölnevetett. A másik kettő azonban
idegenül és megzavartan meredt rá. Piku elvörösödött. Megértette, hogy
ebből a nevetésből ki van zárva. Magába süppedt és vacsora után hamar
visszahúzódott.
Szobájában hosszan elgondolkodott. Vétkezés közben kétszer is kezében maradt a harisnyája. Az „ügyvédkét” látta az evőeszközökkel, amint
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az ételt pusztította, aztán megsejtette, hogy itt... itt valami csúnya éhség
bújkál a dolgok mögött és Gerőt büntetésül küldték rá.
Csak a nagy vakáció reménysége vigasztalta meg egy kissé: falun
egyedül lesz mamival. Az idén apu se fogja zavarni őket, a mindég fegyelmezni akaró, össze-vissza parancsolgató torzonborz apu. Mamócával
majd összebújnak s a csillaghullást fogják nézni, az égről közéjük szakadó ezüstös titkokat. Mily szép is volt az! Néha úgy látszott, hogy minden,
minden csillag lejött s másnap mégis mindég érintetlen volt az égbolt.
A vakáció vígan indult. Mami jókedvű volt, sokat sétáltak együtt a
kertben. Pár nap múlva azonban Gerő robogott be dübörgő motorbiciklijén s a hét végét velük töltötte. Aztán meg mami tűnt el. Mire pedig viszsza jött, megint Gerő dübörgött be.
Gerő már egészen fesztelenül viselkedett. Bricsesszben és lovagló
csizmában járt-kelt a gazdaságban, számadásokat kért be, az intézővel
tárgyalt s noha mami nevében, mégis úgy tett, mintha egy kicsit már minden az övé volna itten.
„Összeköltözött a szukájával” – hallotta Piku Lajos bácsi hangját s tehetetlen utálat borzongatta meg, hogy ez a Gerő....
Egyszer ott mentek előtte, szemérmetlenül egymásba fonódva. Gerő
átfogta mami derekát és valamit vidáman magyarázott. Piku flóberttal jött
ki az útra a kiserdőből, hátán egy elejtett varjúval. A vére is meghűlt. Aztán nem is tudja, mint s hogyan, fölemelte a fegyvert és célzott. Ha mami
történetesen vissza nem néz, el is süti.
„Piku!” – kiáltotta rémülten. Piku leeresztette a fegyvert, egy pillanatig
révülten állott, majd megfordult és futott, futott ki az erdőből. Átvágta
magát az erdei csapáson és a patakhoz rohant, levetette magát a fűbe, a
víz fölé eresztette lábát és kalimpált, mint a harang nyelve.
– Szuka, szuka... szuka...
Aztán újra fölkelt és futott, az ösvényen, a kukoricáson át, az iskolaépület előtt, melyet mami az államnak ajándékozott. Futott, futott és megelőzte „azokat”.
Már otthon volt, mikor mami és Gerő följött a hallba. A csarnok emeleti erkélyfolyosóján lapult meg.
Kint hangosan csapódott az üvegajtó s kacagás csengett a márványpadozatú félsötétben.
„Gerő, magában valami gyönyörű őserő lakik! Az ember szinte borzong...” – s a gyönge, fehérbőrű asszony hozzásimult a durva ember nagy
vállaihoz.
Gerő szőrös karjával magához húzta és megcsókolta.
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Mami hagyta magát.
Piku ekkor fölborított egy öreg bútort.
A szerelmesek fölrettentek. Mami kibontakozott: „Piku!” Majd megint
halálos csönd lett, mint fölijedt nyúl nyomában a réten.
„Piku!” kiáltott Gerő is, de Piku még mindég lapult.
„Hagyjuk” – szólt végül mami és kijózanodva az egyik oldalszalonba
ment át
De Piku vacsorára se jött le. Hiába tam–tamoltak, hiába küldtek érte.
Végülis Maminak kellett fölsietnie hozzá.
Piku a díványon feküdt. Csapzott volt, rendetlen, arca ki volt gyúlva.
Egész teste sütött a láztól
„Mi van veled?” – szólt anyja szigorúan. Piku azonban nem tudta, mi
van vele. Sírt, átölelte anyját és nem tudta, mi van vele.
Mami másnap komolyan elő akarta venni, hogy megszidja. Fölrendelte
magához. Piku dacosan, lesütött szemmel állt előtte.
Ekkor szólalt meg a házhoz vezető gesztenyefasorban apu autódudája s
a nagy, szürke kocsi a feljáróra gördült.
Piku rohant és apjának rögtön a nyakába borult.
„Apu, apu, igaz, hogy ez a Gerő mindent csinálhat mamával? Ugye
nem engedted meg? Tegnap a sötétben meg is csókolta, láttam. Mami azt
mondta, olyan mint egy őserő. Apu, ugye azért jöttél, hogy kidobd innét a
házból? Rosszak hozzám, összefogtak ellenem. Mami mindég Gerőt pártolja! Apu, azért küldték rám ezt az embert, mert én örültem, hogy te nem
vagy már velünk? Ez a Gerő olyan, mint a hóhér a zöld szobában, a
törökdivány fölött. Apu, ne hagyd, hogy itt maradjon. Gyere vissza és
zavard ki innét. Jó leszek.”
Ekkor Mami jelent meg a csarnok ajtajában. Piku rémülten nézett rá,
letépte magát apu nyakából és elfutott.
Apja csodálkozva bámult utána. – „Mi van ezzel a gyerekkel?”
Anyja fölhúzta vállát és nem szólt semmit.
Az apa gyanakodva nézte.
Aztán mind a ketten bementek a házba.
Piku égő arccal futott a kert végébe s forró kezeibe temetett fejjel bújt
az ernyőakác alá, ahol tavaly nyáron még homokvárakat épített, nagy bástyatornyokkal, hegyükben színes lobogókkal.
Nem tudta meddig maradt, talán alig egy rövid félóra telt el s apu újra
a csarnok ajtajában állott, most már ő is földúltan.
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Piku fölugrott, hogy hozzá rohanjon, de apu a kocsiba vetette magát. A
szürke gép rögtön beugrott, aztán dübörögve megindult. Mire Piku kiáltva
és integetve a kapuhoz ért, csak egy nagy porfelhő maradt apja helyén.
Piku lihegve, megsemmisülve állt ott.
Estefelé aztán megmondta neki mami, hogy ha nincs is ínyére, Gerőnek lesz a felesége s apu helyett Gerő jön a házhoz.
„Mami, nem lehet,” – akaszkodott nyakába Piku s rimánkodni kezdett,
mert... mert...
„Eredj nem szégyeled magad, ilyen nagy fiú és ekkora komédiát csapni!” Piku azonban küzdött:
„Mami, nem! Rossz ember! Olyan, mint a zöld szobában a hóhér!
Nézd meg a kezét, a fogait, az állkapcsát! Nézd, hogyan fal!
„Eredj, Piku, ne szamárkodj Ilyet nem szabad mondani!” – Eltolta magától és gyorsan fölment a lépcsőn. Ibolyaillat maradt utána.
Piku beszédült a billiárdszobába. A félhomályban csaknem beleütközött Gerőbe. Meghökkent, de nem köszönt neki. „Te nem szoktál köszönni?”
„Nem” – válaszolt Piku és megfordult, hogy újra kimenjen.
„Nem?” – szólt ingerülten Gerő.
Piku rá se hederített. Becsapta az ajtót.
Gerő azonban fölszakította a rácsapott ajtót és nagy lépésekkel beérte:
„Hóhér vagyok? Mi?”
Piku elszántan vágta vissza: „Az!” – de már sírás fojtogatta torkát. Fölrohant a lépcsőn és elreteszelte magát. Gerő megdühödten követte, de
nem az ajtaján dörömbölt, hanem mami szobájából került be hozzá.
A fiú sápadtan szorult a pamlagnak.
„Mi? Hóhér vagyok?” – kiáltotta másodszor is.
Piku sírni, üvölteni kezdett: „Hóhér! hóhér! hóhér!” – aztán teljes erejéből belerúgott.
Gerő megragadta, a díványra dobta s püfölni kezdte. Elkeseredett,
elemi gyűlölet szállta meg őket. Piku rúgott, harapott és nem nézte, mi kár
éri.
A zajra végülis előkerült mami.
„Taknyos kölyök” – mondta Gerő kimelegedve, de mami engesztelőén
lépett hozzá: „Nem kell még jobban felkavarni”. A férfiba karolt és kimentek.
Piku összetörve, megtépázva, vérző foghússal maradt a díványon és
tudta, hogy ez egy igazi hóhér.
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Az esküvő a városban történt. Az új házasokat éjjelre várták. Pikunak
meghagyták, hogy ne várja őket. A cselédeknek is vissza kellett
húzódniok.
Piku a verandán kapta meg vacsoráját. Szótlanul evett. Az étel alig
ment le torkán.
Az öreg komorna morgott: „A Pistuka sincsen túlságosan elragadtatva
az új mostohaapától... Egy ilyen finom dáma és annak a brutális embernek adja magát...”
„Adja magát!” – dolgozott Pikuban. Ez a kifejezés még jobban felkavarta féltékeny bensejét. Mélyen tányérja fölé hajolva rágta a hideg
csirkeszárnyat, pedig a csonton már nem volt semmi. Az öreg asszony
rokonszenvvel nézte.
A cselédek vacsora után mindjárt lehúzódtak a konyhaházba s Piku
egyedül maradt odafönt, nagy új szobájában, melyet kárpótlásul kapott, a
ház másik oldalán.
Szorongva vetkezett az idegen tárgyak között. Egyre a szó égette, marta:
„Adja magát! Szuka! Mami, Mamóca, szuka.”
A bútorok meg-megreccsentek. Kint iszonyú volt a csend. Már pizsama-nadrágjában állott. Alakja sápadtan jelent meg a hosszú tükörben.
Egyedül van, érezte, egészen egyedül. Kis szíve úgy csapdosott, mint egy
madár. Apu, apu! – sírt föl. Apuhoz akart segítségért menni. Aput tavaly
festették meg, képe most is ott függ a hallban.
Piku papucsot ölt, gyertyát gyújt és megindul. A csendben ijedten recscsen a csarnoki falépcső. Az árnyak kiszabadulnak és mint fekete rongyok
lebegik körül. Leér a lépcsőn és elhűlve látja, hogy a képet eltávolították.
Csak a kampó maradt a falban.
Ebben a pillanatban megérti, hogy minden összefogott ellene. Az egész
ház idegen és ellenséges.
Edgár hangját hallja. Az akasztottakról beszél. „... mikor az agyrostok
átszakadnak, a sötétség nyomorúsága előtt egy pillanatnyi csuda...” A
fiókos szekrényre teszi a gyertyát. A falhoz ráncigál egy kis berek asztalt
és fölugrik rá. Papucsa leesik. Valami fölfordul, csörömpölve összetörik.
„Jaj, mamiék rendetlenséget találnak!” Lába fájdalmasan megrándul még
az asztal hideg lapján, de keze már odafönt dolgozik a pizsamából kihúzott selyemzsinórral. Megerősíti, meghurkolja a kampón. Próbálgatja,
hogy elég erős-e, majd bizseregve és remegve belefekszik a hurokba. Aztán kirúgja maga alól az asztalt
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Az asztal előbb csak egy kicsit billen félre, másodszor is belé kell rúgnia. Ekkor rándulást érez. Immár a semmiben csüng. Tarkója felől Gerő
ujjai nyúlnak utána. A hóhér! Pizsamája lassan lecsúszik róla. Piku megismeri a nyomorúság ellobbanó, semmibe húnyó csodáját.
*
„Piku, Piku! Szent Isten, Piku!” – sikoltott mami, mikor menyasszonyi
csokrával feljött a hallba és meglátta a mozdulatlan testet a szörnyű hurokban. A gyertya még pislákolt, viaszos sárga fényt vetve, de Pikunak
már nem vert a szíve, mikor a kampóról leemelték. Mami letérdelt és karjába vette, de nem tudott többé életet önteni beléje. Régi szobájába vitték,
aztán kiterítették. Mami ott virrasztott mellette egész éjszaka.
Gerőnek nem volt szabad bejönnie. Hajnalban visszament a városba
dübörgő motorbiciklijén. Rosszminőségű bőröndjét a kocsis vitte ki délfelé az állomásra.
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ALBERTO MORAVIA
Róma réme *
Azon a nyáron annyira kívántam egy pár cipőt, hogy sokszor még álmot
is láttam felőle a pincében, ahol a házmesterek szalmazsákján feküdtem
száz líráért egy éjszakára. Nem mintha mezítláb jártam volna, de cipőmet,
amit hordtam, az amerikaiaktól kaptam és nem is volt cipő, csak könnyű
kis cipellő és bizony már alig volt sarka, az egyik a kisujjam helyén lukas
volt, a másik ki volt taposva, lábam kijárt belőle és olyan volt, mint egy
papucs. A fekete piacon dolgoztam, eladtam ezt is, azt is, már ami akadt,
csomagot hordtam és elfogadtam mindenféle megbízást, tehát evés dolgában valahogy csak megvoltam, de sehogyse sikerült előteremtenem a cipő
árát, ami bizony elég nagy, mindenesetre legalább néhány ezer líra. Rögeszmém lett ez a cipő, egy fekete pont a semmiben, amely mindenhová
követett, bármerre jártam. Úgy éreztem, hogy egy pár új cipő nélkül már
nem tudok élni sem, meg akartam ölni magamat, annyira kétségbe estem,
hogy nincs cipőm. Az; utcán mentemben nem tettem egyebet, mint folyton csak a járókelők cipőjét néztem; vagy meg-megálltam a cipókereskedések kirakatai előtt és ott maradtam mintegy megbűvölve és bámultam a
cipőket és latolgattam, mibe kerülnek, milyen a szabásuk meg a színük,
aztán képzeletben kiválasztottam egy párat, amely éppen passzolna nekem. A pincében, ahol aludtam, megismerkedtem egy Lorusso nevű alakkal, aki velem együtt hajléktalan volt. Göndör hajú szőke volt, zömök és
alacsonyabb termetű, mint én. Rájöttem, hogy irigylem őt, csupán azért,
mert neki, nem tudom, mi módon, sikerült egy pár valóban szép cipőt
szereznie. Magas szárú fűzős cipője volt jó vastag bőrből, vassal megerősítve, dupla talppal, éppen olyan, amilyet az Egyesült Nemzetek tisztjei
hordanak. Ez a cipő nagy volt Lorussonak, így aztán minden reggel újságpapírral tömte meg, hogy ne mozogjon benne a lába. Nekem ellenben,
aki magasabb voltam, mint ő, nekem úgy passzolt, mint kesztyű a kézre.
Tudtam, hogy Lorussonak is van egy vágya: szeretett volna egy dudát,
amelyen jól tudott játszani, mivelhogy mielőtt Rómába jött, a hegyekben
élt a pásztorokkal. Mindig azt hajtogatta, hogy így, ahogy ő van: kicsiny,
szőke és kék szemű, viharkabátban, amerikai katonanadrágja az amerikai
cipőbe gyűrve, mennyire szívesen járná a vendéglőket, mert sok pénzt
keresne a zenéléssel. Csakugyan tudott néhány pásztornótát játszani a
*

Megjelent a Látóhatár 1954. évfolyam 6. számában
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dudán, sőt egyebet is, amit akkoriban tanult, amikor az amerikaiaknál volt
mint hordár. De a duda drága dolog, akárcsak a cipő, sőt talán még drágább és Lorussonak, aki éppen úgy dolgozott ebben is meg abban is, mint
én, sohase volt annyi pénze, hogy megvehesse, ö is sokat gondolt a dudára, mint én a cipőre; és anélkül, hogy megegyeztünk volna benne, előbb
én beszéltem neki a cipőről, aztán ő beszélt nekem a dudáról. De mindig
csak szavak voltak ezek: nem tudtuk megszerezni se a dudát, se a cipőt.
Végre is megállapodtunk valamiben, közös akarattal, noha igaz, hogy
az, éta ötletem volt, de Lorusso azonnal beleegyezett, mintha egész életében sohase gondolt volna egyébre. Úgy terveztük, hogy kimegyünk egy
elhagyott helyre ahová a szerelmes párok járnak, például a Borgheseligetbe és ott elcsípünk egy szerelmes párt a sok közül, akik megbújnak
ott, hogy kedvükre dörgölődjenek és csókolózzanak. Ekkor meglepődve
láttam, hogy Lorusso igazi vérengző, amit jámbor pásztorfiú képéről ítélve sohase hittem volna. Mindjárt azzal kezdte nagy lelkesedve, hogy ő
kicsinálja a férfit is meg a nőt is. Ki tudná megmondani, hol hallotta ezt a
szót, hogy „kicsinálni”, de oly gyönyörrel mondogatta, mintha már meg is
jött volna a dolog ideje és mintha már valóban ki is csinált volna valakit.
Annyira ment, hogy egyszercsak megragadta nyakamat, így akarta megmutatni, hogyan kell kicsinálni, hogyan kell főbe verni valakit a nehéz
francia kulccsal. „így, így adnék nekik ... aztán így ... aztán így... amíg ki
nem csinálnám mind a kettőt.” Nos, én nagyon ideges vagyok, mivel egy
éjjel és nap betemetve voltam a pincében házunk romjai alatt, még szülőfalumban, egy nagy bombázás után és attól kezdve arcom folyton rángatózik és egy semmiség is mindjárt kihoz a sodromból. Tehát odalöktem a
pince falának Lorussot és ezt mondtam neki: „Tartsd helyén a kezedet...
ha még egyszer hozzám nyúlsz, becsületemre mondom, hogy fogom ezt a
francia kulcsot és csakugyan kicsinállak.” Aztán magamhoz tértem és
hozzátettem: „Látod, mennyire hülye vagy? ... fogalmad sincs semmiről,
igazi barom... Hát nem tudod, hogy a szerelmes párok,'akik a szabadban
végzik dolgukat, titokban csinálják? Különben otthon tennék... Tehát ha
elveszed tőlük a pénzt, nem jelentenek fel, mert félnek, hogy a férj vagy a
mama megtudja dolgukat a sötétben... de ha kicsinálod őket, megírják az
újságok, mindenki megtudja és elcsíp a rendőrség ... Inkább úgy kell tenni, mintha detektívek lennénk: fel a kezekkel, mit csókolóznak itt, nem
tudják, hogy tilos? Maguk kihágást követtek el... és a kihágás ürügyén
elvesszük pénzüket és továbbállunk,” Lorusso, aki valóban buta, csak
nézett rám, száját eltátva, kék színű kerek szemével, amely mint a porcellán fénylett homloka közepébe nőtt haja. alatt. Végül is így szólt: „Igen,
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de... a halottnak vége, és az élőnek béke.” De úgy mondta, ezt is, oly színtelenül, papagály–módra, mint amikor azt mondta, hogy „kicsinálom”. Ki
tudja, hogy hol hallotta azt a közmondást valamikor, így válaszoltam neki: „Ne légy hülye... Tedd, amit én mondok és fogd be a szád.” Most már
nem ellenkezett többé és abban maradtunk, hogy megcsináljuk a dolgot.
A tervbe vett napon este kimentünk a Borghese-ligetbe, Lorusso egy
francia kulcsot tett viharkabátja zsebébe, nekem pedig volt egy német
pisztolyom, amit eladás végett bíztak rám, de mindaddig még senkit sem
találtam, aki megvette volna. Óvatosságból kiszedtem belőle a töltényeket, gondolván, hogyha a dolog nem sikerül azonnal, vagy ha arra szorulnék, hogy valóban lőnöm kell, hát jobb, ha lemondunk az egészről. A
nagy útra, tértünk, a lovaglótér mentén, ahol minden padon ült egy szerelmes pár, csak az volt a baj, hogy mindenütt világított a lámpa és sok
volt a járókelő, akárcsak az utcán. Erről az útról a Pincio felé vezető ösvényre jutottunk, amely a Borghese-liget legsötétebb része és a szerelmes
párok azért is kedvelik, mivel közel van a Piazza del Popolohoz. A
Pincion valóban sötét volt, mert lámpa itt alig világit és sűrű a fák lombja
is. Annyi szerelmes pár volt, hogy meg se lehetett volna számolni. Egyikmásik padon néha két pár is megbújt és mindegyik kényelmesen csinálta
dolgát, csókolóztak és ölelkeztek a nélkül, hogy szegyeitek volna magukat a másiktól, aki ugyan ezt csinálta. Lorusso most már nem akarta kicsinálni őket, mert ilyen volt ő, minden pillanatban más járt az eszében.
Látva a csókolózó párokat, sóhajtozni kezdett, szeme kidülledt, elöntötte
arcát az irigység, aztán így szólt: „Férfi vagyok én is, és amikor látom
ezeket a szerelmeseket amint csókolóznak, mondhatom neked, ha nem
lennénk Rómában, hanem a falun, ráijesztenék a férfira, a nőnek pedig azt
mondanám: na, drágám ... gyere drágám, nem lesz semmi bajod ... na
gyere már a te kis Tamásoddal. Ment az út közepén, egy kissé távolabb
tőlem és bámulta a szerelmes párokat, hogy igazán disznóság volt; nyalta
a száját nyelvével, amely vastag és vörös volt, akárcsak egy ököré; és
erőnek erejével azt akarta, hogy én is bámuljam a párokat és nézzem,
amint a férfiak a nők szoknyája alá teszik kezüket és a nők nyomkodják
magukat a férfiakhoz és hagyják a szoknya alatt a kezet. így válaszoltam
neki: „Hogy te milyen hülye vagy... hát akarod a dudát vagy nem?” Felelet közben megfordult, a padokat bámulva: „Hát most igazán kellene egy
nő ... akármelyik, például az ottan.” „No akkor – mondottam – nem kellett
volna francia kulcsot hoznod és nem kellett volna velem jönnöd.” És ö:
„Szinte már magam is azt gondolom, hogy jobb lett volna.” így beszélt,
mert könnyelmű volt és minden pillanatban más jutott eszébe. A Pincion
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járva, látta néhány nő meztelen combját, néhány csókolózó párt, néhány
ölelkezést és ez neki elég volt arra, hogy mindjárt ő is halálosan megkívánja ugyanazt. De én nem térek el egykönnyen szándékomtól; ha akarok
valamit, mindig azt az egyet akarom és nem egyebet. Elég annyi, hogy én
a cipőt akartam és eltökéltem, hogy meg is szerzem ezen az estén, kerüljön amibe kerül.
Egy darabig csak bolyongtunk a Pincion, egyik útról a másikra tértünk,
sorba néztük a padokat a márvány mellszobrok alatt, amelyek ott fehérlettek a fák sötét árnyékában. Nem találtunk kedvező alkalmat; attól tartottunk, hogy a közelben lévő szerelmes párok meglátnak. Lorusso, szokása
szerint, megint elkezdett másról beszélni. Most már nem a szerelemre
gondolt, de nem tudom, miért, a mellszobrokra. „Dehát kiknek a szobrai
ezek?” – kérdezte hirtelen – „meg tudnád mondani, hogy kik ezek?” így
válaszoltam: „Látod, mennyire hülye vagy... ez csupa nagy ember... Mivel nagy emberek, szobrot emeltek nekik.” Odament egy szoborhoz,
megnézte és így szólt: „Dehát ez egy nő!” Ezt feleltem: „Világos, hogy
nagy volt ő is.” Szavaim nem győzték meg és végül is megkérdezte: „Ha
én nagy ember lennék, nekem is emelnének szobrot?” „Persze, hogy
emelnének... de te nagy ember, az nem leszel soha.” „Ki mondta ezt?...
Tegyük fel, hogy én lennék Róma réme... kicsinálok jónéhány embert,
írnak rólam az újságok, nem tudnak elfogni... és akkor nekem is szobrot
emelnek.” Noha nem nagy kedvem volt rá, nevetnem kellett, mert rájöttem, honnan jutott eszébe, hogy ő lesz Róma réme: néhány nappal azelőtt
moziban voltunk és láttunk egy filmet, amelynek az volt a címe: „Csikágó
Réme”; és így szóltam hozzá: „Azt hiszed úgy lesz valaki nagy ember, ha
kicsinálja a többit?... Látod, mennyire hülye vagy... ezek a nagy emberek
senkit se csináltak ki.” „Hát mit csináltak?” „Mit? Hát könyveket írtak.”
Ezt hallva rosszkedvű lett, mivelhogy analfabéta volt és végülis így szólt:
„Mégis szeretném, ha szobrom lenne ... megmondom őszintén nagyon
szeretném... így mindenki emlékeznék rám.” Ezt mondtam neki: „Hogy te
milyen hülye vagy... igazán szégyenlem, hogy velem vagy, de minek is
beszélek, úgy sem érted, miről van szó.”
Elég annyi, hogy járkáltunk még egy darabig és eljutottunk a Pincic kilátó teraszára. Volt a téren néhány autó; az autósok kiszálltak a kocsiból
és gyönyörködtek Róma látványában. Mi is a párkánynak támaszkodtunk:
látszott egész Róma, olyan volt, mint egy odaégett torta, fehér vonalakkal
keresztezve, és minden fehér vonal egy utca volt Nem sütött a hold, de
világos volt és én megmutattam Lorussonak a Szent Péter bazilika kupoláját, amely fekete volt a csillagos ég alatt. Ezt mondta: „Gondold meg, ha
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én lennék Róma réme... mindenki, aki ott lent él, valamennyi házban, nem
tenne egyeben, mint folyton csak rám gondolna, csak velem, foglalkoznék
és én” – ezt mondva fölemelte kezét, mintegy megfenyegetve Rómát –
„én minden este kimennék és kicsinálnék valakit és senki se tudná, hol a
rejtekhelyem.” Ezt feleltem: „Te csakugyan tökéletlen vagy és sohase
lenne szabad moziba menned... Amerikában van géppisztolyuk, autójuk
és jól meg vannak szervezve... Azok komolyan csinálják... de te kicsoda
vagy? Sajtzabáló kecskepásztor, viharkabátodban egy francia kulccsal.”
Hallgatott, szinte megmerevedve, végülis így szólt: „Nem mondom szép a
kilátás, igazán szép... de, amint látom, ma este semmit se csinálunk és
megyünk haza lefeküdni.” Megkérdeztem: „Hát ez meg mi?” „Az, hogy
nekem nincs kedvem hozzá, te pedig be vagy gyulladva.” Mindig ilyen
volt ő: össze-vissza jártak a gondolatai, mindig más meg máit jutott eszébe és aztán engem okolt, mondván, hogy gyáva vagyok. Ezt feleltem:
„Gyere, te állat... majd megmutatom, hogy ki van begyulladva.”
Egy nagyon sötét útra léptünk, amely a Muro Torto felé vezet. Itt is
voltak padok és párok szép számmal, de látva, hogy vagy ezért vagy azért
lehetetlen dolgozni, intettem Lorussonak, hogy menjünk csak tovább.
Egyszer csak megláttunk egy szerelmes párt egy igen sötét és elhagyott
helyen és én már-már elhatároztam magamat, de ebben a pillanatban-arra
jött két lovas rendőr és a szerelmes pár, attól félve, hogy fölfedezik őket,
tovább állt Így, mindig a mellvéd mentén, a Pincionak ahhoz a részéhez
értünk, ahol a Muro Torto felüljárója van. Errefelé van egy kis kerti ház
is, amely szögesdróttal átfont babér-sövénnyel van bekerítve, de a sövény
egyik oldalában van egy kis ajtó lécből, amely mindig nyitva áll. Ismertem ezt a kerti házat, mert itt aludtam néhány éjszaka, amikor nem volt
annyi pénzem se, hogy fizessek a házmesterek szalmazsákjáért Amolyan
raktárféle ez, kis ablaka a felüljáró felé nyílik; ebben tartják a kertészek
szerszámait, virágvázákat és a javításra szánt márvány szobrokat, amelyeknek orrát vagy fejét a gyerekek leverték A mellvédhez közeledtünk.
Lorusso hetykén cigarettázva felült rá és ebben a pillanatban annyira ellenszenves volt nekem, hogy egy nagy lökéssel egészen komolyan le
akartam lökni őt ötven méternyi mélységbe zuhanva mint egy tojás tört
volna össze lenn a járdán és én gyorsan leszaladtam volna és levettem
volná cipőjét amely annyira tetszett nekem. Elfogott ekkor a düh, mert
rájöttem, hogy egy pillanatig csakugyan ellenszenvesnek találtam
Lorussot, annyira ellenszenvesnek, hogy képes lettem volna megölni; de a
valóságban nem így állt, az igazi ok mindig az átkozott cipő volt és akár
Lorusso, akár valaki más, nekem egyre ment volna, csak cipője legyen.
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Talán csakugyan le is löktem volna, mert már fáradt voltam a járkálásban
és ő is nagyon idegesített, de szerencsére hirtelen két fekete árnyat vettem
észre, szorosan egymás mellett, mintegy összefonódva: egy szerelmes pár
volt. Éppen előttünk haladtak el, a férfi alacsonyabb volt a nőnél, de arcukat a sötétben nem tudtam kivenni. A lécajtó előtt a nő mintha tétovázott
volna és hallottam, amint a férfi ezt mondta halkan: „Gyere be ide.” A nő
így válaszolt: „Nagyon sötét van”. És ő: „Na és?” Szóval a végén a nő
engedett, kinyitották a kis ajtót, beléptek és eltűntek a sövény mögött.
Ekkor Lorusso felé fordultam és így szóltam: „Hát ez az, ami nekünk
való... bementek a raktárba, hogy békében legyenek... Most kiadjuk magunkat detektíveknek... úgy teszünk, mintha megbírságolnék őket és elvesszük pénzüket” Lorusso eldobta a cigarettát, leugrott a mellvédről és
így szólt: „Igen, de a nőt én akarom.” Én megmerevedtem és ezt mondtam: „Mit beszélsz?” ö megismételte: „A nőt én akarom... nem érted? ...
vagyis meg akarom hágni.” Ekkor megértettem és ezt mondtam neki:
„Hát elment az eszed egészen?... igazi detektívek nem szoktak hozzányúlni a nőkhöz.” És ő: „Hát érdekel ez engem?” Különös hangja volt,
mintegy fojtottan jött elő és noha nem láttam arcát, hangjából megértettem, hogy komolyan veszi a dolgot. Elszántan válaszoltam: „Ha így áll a
dolog, nem csinálunk semmit.” „Dehát mért nem?” „Azért nem, mert
nem... ha velem vagy, nem nyúlhatsz nőkhöz.” „És ha én mégis akarom?”
„Hát akkor összetöröm a pofádat, úgy igaz, ahogy Isten van az égben.”
Pörlekedve így álltunk ott, a mellvéd mentén. Ezt mondta: „Gyáva kutya,
vagy.” És én szárazon: „Te pedig hülye.” Ekkor, dühében, hogy nem engedem y vágyait tölteni a nőn, hirtelen így szólt: „Hát jól van, nem nyúlok
a nőhöz... de a férfit azt kicsinálom.” „De miért, te állat, hát miért?” „Hát
csak úgy, vagy a férfit kicsinálom, vagy a nőt akarom.” Közben az idő telt
és én attól tartottam, hogy hasonló alkalom nem akad többé, végül így
szóltam tehát: („Rendben van... ha nem megy másképp... de csak akkor
csináld ki, ha így csinálok”, és végighúztam kezemet a homlokomon. Ki
tudja miért, talán azért, mert valóban hülye állat volt, Lorusso azonnal
beleegyezett, mondván, hogy megértette. Megismételtettem vele ígéretét,
hogy nem mozdul, amíg a jeladást nem látja, aztán az, ajtóhoz mentünk és
mi is beléptünk. A fal mellett volt az a kicsiny vasút, amelyet nappal egy
szamár vontat, a gyermekeket hordozva a Pincio útjain. A sarokban, a
mellvéd és az ajtó között, volt egy lámpa, amely a sövényen és a kis ablakon keresztül egészen a raktár belsejéig vetette fényét. Ott benn látszottak
a nagyság szerint szépen rendbe rakott vázák és a vázák mögött jó néhány
márványszobor, a földre állítva. Nevetséges látvány voltak, mint mozdu116

latlan és fehér személyek, akik a földből nőttek ki, de csak a mellükig.
Egy darabig nem láttam a párt, de aztán rájöttem, hogy ott vannak a raktár
sarkában, kívül a lámpa fényén. Sötét volt ottan, de a, nő testének egy
része még a lámpa fényébe esett: ruhájának sötét foltjában láttam, világítani fehér kezét, amint tehetetlenül lengett a csókolózás közben. Ekkor
belöktem az ajtót és így szóltam: „Ki az? Mit csinálnak maguk itt?” A
férfi elszántan azonnal előjött, miközben a nő a sarokban maradt, talán azt
remélve, hogy nem vesszük észre őt. Alacsony termetű fiatalember volt,
nagy volt a feje, nyaka pedig úgyszólván semmi, arca puffadt, szeme dülledt és vastag a szája. Mindjárt láttam, mennyire magabiztos és azonnal
nagyon ellenszenvesnek találtam. Gépiesen a lába felé tekintettem, megnéztem a cipőjét és láttam, hogy egészen új, éppen az a minőség, amely
nekem tetszik, amerikai szabású, dupla talpú, kézzel varrott. Egyáltalán
nem volt megijedve és ez, nagyon felidegesített, olyannyira, hogy arcom
sokkal inkább rángatódzott, mint rendesen. Azt kérdezte: „És maguk kicsodák?”
„Rendőrség”, válaszoltam, „nem tudják, hogy nyilvános helyeken tilos
csókolózni? Kihágást követtek el, és maga, kisasszony, jöjjön csak maga
is ide... hiába próbál elbújni ott”
A lány engedelmeskedett és odaállt szeretője mellé. Amint mondottam,
magasabb volt nála, karcsú, vékony derekú, harang-szabású fekete szoknyában, amely lába szárának közepéig ért Csinos volt, Madonna-arcú,
hosszú fekete haja volt és nagy fekete szeme és arcán nem volt semmi
festék, nagyon tisztességesnek látszott, olyannyira, hogy ha nem láttam
volna, mit csinált, sohase hittem volna róla azt. „Nem tudja, kisasszony,
hogy tilos csókolózni a nyilvános helyeken?” szóltam hozzá, hogy kellő
komolyságot adjak detektív voltomnak. „Azonkívül szégyelje magát, egy
ilyen jóravaló fiatal lány... csókolózni a sötétben, a ligetben, mint egy
utolsó utcai nő.”
A lány tiltakozni próbált, de barátja leintette és szemtelenül felém fordult: „Ohó, hát így állunk? kihágást követtünk el?... Hát mutassa az igazolványát.” „Miféle igazolványt?” „A személyazonossági igazolványt,
amely igazolja, hogy valóban detektívek.”
Ekkor eszembe jutott, hogy ez talán a rendőrség egyik embere; nem
lepődtem volna meg rajta, tekintve nagy balsorsomat. Mégis nagyon erélyesen így szóltam: „Csak semmi ugrálás... Kihágást követtek el és
fizetniök kell.”
„Fizetni, mit?” mondotta szakértően, mint egy ügyvéd és látszott, hogy
egyáltalán nem fél. „Micsoda detektívek? Detektívek ezzel a pofával? Ez
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ebben a viharkabátban és te azzal a cipővel a lábadon... Hát azt hiszitek,
hogy bolond vagyok én?”
Hallván szavait a cipőmről, amely valóban lukas volt és igazi detektív
nem hordhatta volna, elöntött a méreg. Esőkabátom zsebéből előrántottam
pisztolyomat és nagy lendülettel hasának szegeztem, mondván: „Hát jól
van, nem vagyunk detektívek... de a gubát mindenesetre leadod és nincs
mese, érted?”
Lorusso ezalatt csak állt mellettem szótlanul, tátott szájjal, amilyen hülye volt. De amikor látta, hogy abbahagyom a komédiát, fölocsúdott ő is.
„Érted?” mondotta a férfi orra alá dugva a francia kulcsot. „Elő a pénzzel,
mert ha nem, ezzel verem szét a fejedet.” Közbelépése még inkább fölizgatott, mint a férfi bátor viselkedése. Amikor a lány meglátta a vas szerszámot, gyöngén elsikoltatta magát; és én udvariasan, mert udvarias is
tudok lenni, ha szükséges, így szóltam hozzá: „Kisasszony, ne törődjék
vele... bolond ez... legyen nyugodt, nem esik semmi baja... menjen csak
vissza a sarokba, amíg mi elintézzük dolgunkat... te pedig tedd el azt a
vasat.” Ekkor így szóltam a férfihoz: t,Hát gyerünk a pénzzel.”
Meg kell mondanom, hogy ez a fiatal ember, bárha nagyon ellenszenvesnek találtam, bátor volt; most is, hogy hasának szegeztem pisztolyomat, nem mutatott semmi félelmet,, Egyszerűen a belső zsebébe nyúlt és
kivette pénztárcáját: „Nesze a pénztárca.” Elkaptam és zsebre rakva a
tapintásából megéreztem, hogy pénz abban nem valami sok van. „Most
add ide az órádat”. Lecsatolta karóráját és odaadta: „Nesze az, óra.” Olcsó
karóra volt, acélból. „Most add ide a töltőtolladat.” Kivette zsebéből töltőtollat: „Nesze a töltőtoll.” Szép toll volt: amerikai, aerodinamikus, hegye
be volt ágyazva a szárba. Most már nem volt semmi egyéb, amit elvehettünk volna tőle. Semmi, kivéve a szép új cipőt, amely az első pillanattól
annyira tetszett nekem. Gúnyosan így szólt: „Akarsz még valamit?” És
én, habozás nélkül: „Igen, vesd le a cipődet.”
Ezúttal tiltakozott: „A cipőmet, azt nem.” És ekkor nem tudtam ellenállni. Már jó ideje, már az első pillanattól szerettem volna megpofozni
ellenszenves dagadt képét; azonkívül látni szerettem volna, micsoda hatása lesz a pofonnak rá és rám. Tehát így szóltam: „Vesd le a cipődet, gyerünk... légy eszednél” és szabad kezemmel, visszájáról, hatalmas pofont
kentem le. Először vörös lett, de igazán vörös, aztán fehér és már éreztem,
hogy megjött a pillanat, amikor rámugrik. De szerencsére a lány a sarokból elkiáltotta magát: „Igen, Gino, adj oda mindent, amit csak akarnak” és
ő véresre marva ajkát csak nézett rám mereven, aztán így szólt: „Hát jól
van.” Lehajtotta, fejét, aztán elkezdte kifűzni cipőjét. Egyiket a másik
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után nyomta kezembe, de előbb egy fájdalmas pillantást vetett rájuk: tetszettek neki is. Cipője nélkül valóban kistermetű volt, még Lorussonál is
kisebb és megértettem, hogy miért visel dupla talpú cipőt. Ekkor történt a
tévedés. Ott állt harisnyában és azt kérdezte: „Mit akarsz még?... az ingemet is?” és ón, kezemben a cipővel, éppen felelni akartam, amikor valami súrolta homlokomat.
Egy kis pók volt, amely alászállott a kerti ház gerendájáról, láttam is
azonnal. Kezemet homlokomhoz emeltem, hogy leverjem magamról és
ekkor Lorusso, igazi állat, azt gondolva, hogy megadtam a jelet, azonnal
felemelte a francia kulcsot és egy rettentő nagy ütést mért a férfi tarkójára. Hallottam a tompa és süket ütést, mintha csak téglára vertek volna.
Azonnal rámzuhant, mintha meg akart volna ölelni, mintha részeg lett
volna aztán összecsuklott, feje hátra hanyatlott és szeme kifordult, csak a
fehérje látszott A lány rögtön előjött a sarokból, sikoltozott és nevén szólítva, barátja fölé hajolt, aki elterülve feküdt a földön. Lorusso hülyeségére elég annyit mondani, hogy abban a szörnyű zűrzavarban, ami ott volt a
térdepelő lány feje fölé emelte a francia kulcsot és szeme sarkából egy
pillantást vetve rám mintegy megkérdezte tőlem, hogy megismételjük-e a
tréfát, amiben a lány barátja részesült. Elordítottam magamat: „Megőrültél? Gyerünk innen.” És kereket oldottunk.
Alig voltunk kinn a nagy úton, így szóltam Lorussohoz: „Menjünk
csak lassan, lassan, mintha sétálgatnánk... elég sok marhaságot csináltál
már ma.” Meglassította lépteit és én járás közben esőkabátom zsebébe
raktam a cipőt, mind a két zsebembe egyet.
Amint így mentünk, ezt mondtam Lorussonak: „Fölösleges mondanom, mennyire hülye voltál... mi jutott eszedbe, hogy fejbe üsd?” Rám
nézett és így válaszolt: „Te adtál jelt!” „Micsoda jelt?... Egy pók szállott a
homlokomra.” „Mit tudhattam én... te megadtad a jelt.” Ebben a pillanatban annyira földühödtem, hogy meg tudtam volna fojtani, őrjöngve
mondtam: „Hát hülye vagy... most megölted.” Ö, mint akit ártatlanul vádolnak, tiltakozott: „Dehogyis öltem meg... nem a hegyével ütöttem, csak
a fogójával... Ha meg akartam volna ölni, a hegyével ütöm.” Nem szóltam
semmit, égtem a haragtól és arcom annyira rángatózott hogy kezemmel
próbáltam csillapítani, ö újra kezdte: „Láttad, milyen jó nő volt... már
majdnem azt mondtam neki: gyere, drágám, gyere ... még képes lett volna
jönni... Kár, hogy nem próbáltam meg.” Nagyon meg volt elégedve magával, páváskodva lépkedett és egyre azt hajtogatta, hogy mit csinált volna a lánnyal és hogyan csinálta volna. Végül is ezt mondtam neki: „Ide
hallgass, fogd be azt a ronda pofádat... Különben nem állok jót maga119

mért.” Elhallgatott és csöndesen mentünk a Flaminia–téren, aztán a Tiberis partján; a hídhoz értünk, végül a Szabadság-térre jutottunk. A fák árnyékában itt padok vannak és nem volt senkisem, sötét volt, sőt, a Tiberis
felől köd is terjengett a téren. Ezt mondtam: „üljünk csak le egy kicsit...
lássuk, mit ér a szajré... Azonkívül föl akarom próbálni a cipőt.”
Leültünk egy padra és először is megnéztem a pénztárcát. Csak kétezer
líra volt benne, amit megfeleztünk. Aztán így szóltam Lorussohoz: „Te
semmit sem érdemelnél... de én igazságos vagyok... neked adom a pénztárcát és az órát... Én megtartom a cipőt és a tollat.” Ő azonnal tiltakozott:
„Azt már nem... Micsoda dolog ez? Hol itt a felezés?” És én, dühösen:
„De te hibát követtél el... fizetned kell érte.” Szóval egy darabig vitatkoztunk, mígnem megállapodtunk, hogy én megtartom a cipőt és neki jut a
pénztárca, a toll és az óra.
De azért megmondtam neki: „Mit csinálsz te azzal a tollal... hiszen
még a nevedet sem. tudod leírni.” És ő: „Vedd tudomásul, hogy tudok Írni
és olvasni, kijártam a harmadik elemit... Azonkívül egy ilyen tollat a
Colanna–téren mindig megvesznek.” Én beleegyeztem, mert már alig
vártam, hogy eldobjam lukas cipőmet, aztán meg fáradt voltam veszekedni és az idegességtől valósággal megfájdult a hasam. Tehát levettem régi
cipőmet és felpróbáltam az újat. Nagy fájdalmamra kiderült hogy kicsiny!
és tudvalévő, hogy van orvosság minden ellen, csak a kicsiny cipő ellen
nincs. Ekkor ezt mondtam Lorussonak: „Nézd, a cipő kicsiny... Ellenben
neked éppen jó... Cseréljünk ... add nekem a tiédet amely úgy is nagy neked és én neked adom ezt amely szebb is, jobb is, mint a tied.” Ezúttal
hosszan elfüttyentette magát mintegy megvetésül, és így válaszolt: „Szegénykém... rendben van, hogy hülye vagyok, mint mondod.. de ennyire
hülye mégsem.” „Mit akarsz ezzel mondani?” „Azt hogy ideje már ágyba
menni.” Tetszelegve nézte a fiatalember óráját és hozzátette: „Az én órám
féltizenkettőt mutat... és a tied?” Nem szóltam semmit, visszatettem a
cipőt esőkabátom zsebébe és követtem őt.
Villamosra ültünk és egész idő alatt azon rágódtam, mily igazságtalan
hozzám a sors, és Lorusso mennyire hülye, és hogyan tudnám rábírni őt a
cserére. A mi tájékunkra érve kiszálltunk a villamosból és újra kezdtem a
vitát és végül is látva, hogy érveim nem használnak, könyörögni kezdtem
neki. „Lorusso, ez a cipő nekem annyi, mint az élet.., Cipő nélkül nem
tudok tovább élni... Ha nem teszed meg irántam való szeretetből, tedd
meg Isten szerelmére.” Egy elhagyott utcában voltunk, a San Giovanni
vidékéin. Megállt egy lámpa alatt és hivalkodva ide–oda forgatta lábát,
hogy minél jobban fölingereljen. „Szép cipőm van, mi?... Hát csakugyan
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szeretnéd?... de hiába krenkölöd magad ... úgy sem adom oda.” Aztán
dúdolgatni kezdett: „Ahó, ahó, ahó ... ez nem neked való.” Szóval kibabrált velem. Beleharaptam szájamba és esküszöm, ha a pisztoly meg lett
volna töltve, azonnal belelövök, nemcsak a cipőért, de azért is, mert már
nem tudtam elviselni őt. így érkeztünk a pincéhez, ahol szállásunk volt
Kopogtunk a földszinti ablakon; a házmester, morogva, mint mindig, kinyitotta a kaput. Lementünk a pincébe, öt szalmazsák volt ottan. Az első
hármon aludt a házmester ós két fia, hozzánk hasonló fiatalemberek: a két
utolsón Lorusso és én. A házmester várt, hogy előre fizessünk a szalmazsákért, aztán eloltotta a lámpát, visszafeküdt helyére, mi kitapogattuk
szalmazsákunkat a sötétben és mi is lefeküdtünk. Vékony takarómba burkolózva ismét a, cipőre kezdtem gondolni, végül is elhatároztam magamat
valamire. Lorusso ruhástól aludt, de tudtam, hogy cipőjét levette és oda
tette a két szalmazsák közé. Ügy gondoltam, hogy a sötétben fölkelek,
fölvészem az ő cipőjét és ott hagyom neki az enyémet és aztán kimegyek,
mintha klozetra mennék, amely ott volt a pince bejáratánál. Annál' is jobb
így, gondoltam, mert Lorusso esetleg csakugyan megölte azt az embert a
raktárban, jobb tehát ha nem maradok vele. Lorusso az én vezetéknevemet nem tudta, csak a keresztnevemet és így, ha elfogják, nem tudná
megmondani, ki vagyok. Elég annyi, hogy fölkelek, lábammal súrolom a
kövezetet szép lassan legörbedek és lábamra húzom Lorusso cipőjét Éppen be akarom fűzni, amikor egy rettentő nagy ütést érzek: szerencsére
elmozdultam és az ütés, fülemet súrolva, csak vállamat érte. Lorusso volt,
aki a sötétben rám sújtott azzal az átkozott francia kulccsal. Annyira fájt
az ütés, hogy ezúttal elvesztettem a fejemet, fölugrottam és vaktában feléje boxoltam. ö megragadott mellemnél fogva és ismét ütni akart a francia
kulccsal, és így hengeregtünk a földön. A zajra fölébredt a házmester,
fiaival együtt, és lámpát gyújtottak. Én ordítottam: „Gyilkos;” és még
jobban ordított: „Rabló;” és a. többiek is ordítottak és megpróbáltak szétválasztani minket. Lorusso aztán leadott egy ütést a francia kulccsal a
házmesternek, aki egy rabiátus ember és a legkisebb dolog is azonnal földühíti; mindjárt széket ragadott és azzal akarta fejbe verni Lorussot. Ekkor Lorusso a pince végén, a falnak vetette hátát és a francia kulcsot rázva
kezében ordítani kezdett: „Ide gyertek, ha van mersz bennetek. Kicsinállak, ahányan vagytok ... En vagyok Róma réme,” – éppen úgy mint egy
őrült, vörös arccal, kifordult szemekkel. Ebben a pillanatban egy nagy
hibát követtem el; annyira magamon kívül voltam, hogy így kiáltottam:
„Vigyázat, most ölt meg egy embert... gyilkos!” Szóval miközben próbáltuk megfékezni Lorussot aki őrjöngött mint egy megszállott, a házmester
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egyik fia rendőröket hívott; és egy kicsit tőlem, egy kicsit Lorussotól
megtudták a raktárban történteket és mind a kettőnket letartóztattak.
A kapitányságra vitték, ahol elég volt egy telefonbeszélgetés. Mindjárt
kiderítették, hogy mi voltunk az a kettő, aki a Borghese-ligetben az ügyet
csinálta. Én azt mondtam, hogy Lorusso volt és ő ezúttal, talán azért, mert
jól megruházták, nem tagadott A rendőrtiszt ezt mondta: „Gyönyörűek
vagytok... valóban gyönyörűek... Rablás és emberölési kísérlet” Annak
jellemzésére, hogy Lorusso micsoda állat néhány pillanat múlva, mintegy
föléledve, megkérdezte: „Milyen nap lesz holnap?” Megmondták neki:
.Péntek.” És ekkor ö, kezét dörzsölve: „Nagyszerű, holnap a sitiben bableves.” így tudtam meg, hogy rovottmultú volt, holott folyton esküdözött,
hogy börtönbe még sohase került. Aztán lábamra néztem, láttam, hogy
Lorusso cipője megmaradt nekem és azt gondoltam, annyi baj, legalább
elértem, amit akartam.
Horváth Béla fordítása
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LESZNAI ANNA
Selyemgubó *
Zelenákné megijedt, mikor az urasági fogat hirtelen megállott a háza
előtt. Igaz, már múlt pénteken beszólt hozzá az intéző úr, hogy „szükség
van a kis cselédre a kastélyban, e napokban érte jövünk”, de más az, ha a
lovak horkanása idehallik a szobájukba és az ajtó előtt áll a kocsi, amely
elviszi az ő Ancsurkáját. Alázatosan csókol kezet az intéző úrnak, aki
most rázza le a pitvarban az esőt bőrkabátjáról.
– Fránya idő, no készen van a kislány?
– Csak nem siet így el tőlünk a Nagyságos úr? Egy csésze meleg tejet,
tisztelje meg a szegény házunkat, míg elkészítem a lányt.
Az intéző úr állva hörpinti le a forró tejet. Utálja a csorba bögrét. Ha
legalább kávét adott volna ez a vénasszony, de az nincs nekik persze.
Mialatt nagyanyó az intéző körül topog, Zelenákné felkajtatta Ancsurt
a kert alatt, hol a fiúkkal hancúrozott.
– Hamar, mert mégy már.
A jónövésű, begyes gyereklány most ott áll a kamrában, hidegtől piros
kezecskéit dörgölgeti.
– Siess, siess, segits a batyut összeszedni!
Ancsurka lábára az öreg nagyanyó lyukas csizmája kerül, hisz leszen
már miből venni másikat. Zelenákné könnyes szemét két ujjával törli le és
szemérmesen szárogatja a kezét szoknyája ráncaiba.
– Na és tudsz–e már dolgozni, tudsz–e már seperni, súrolni? – kérdi az
intéző úr.
– Hát hogyne tudna a lelkem! ö tartja rendben a házat, mert én napszámba járok, mindent tud, olyan kenyeret süt...
– Hát te mért nem beszélsz magad, tán kuka vagy? Tudsz–e mosni–
vasalni, ilyen inget vasalni, mint az enyém la! — és az intéző úr széthúzza
a bundát a mellén, hogy csak úgy villámlik alóla az a csudafehér, fényes
vászon. Ancsura rázza a fejét:
– Ilyet még nem mostam, ilyen gyönyörű szép nincs is nálunk a faluban.
Az intéző úr nevet, keztyüs kezével megfogja a kis lány állát, a hideg
esőviz lecsurran az ingválla alá.
– Jaj!
*
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– Ejnye, de csiklandós a lelkem. Na ugorj fel a kocsira, majd a kocsistól kapsz pokrócot.
De Anna még vesztegel kicsit az ablak alatt és visszanéz a szobájukba.
Mégis csak jó szoba, kedves szoba, most, hogy el muszáj menni innét.
Édesanyja háttal áll az ablaknak... az intéző úrnak a keze látszik. Zsebébe
nyúl és kihúz egy csomó pénzt. Istenem, mennyi bankó! Fehér pántlika
van a hasuk köré csavarva, hogy szét ne hulljanak. Hát ennyi tenger pénz
akad az urak zsebében... Ott hever az egész csomó az asztalon, de
Zelenákné rázza a fejét. Az intéző úr most haragszik, kihallik, hogy kiabál.
– Bolond vagy, akad még olyan fehércseléd, mint a te lányod másutt is
és innen meg pusztultok! – Zelenákné rí és tördeli a kezét, akkor az intéző
úr dühösen turkál a zsebében, még egy csengő aranyat dob az asztalra.
Úgy látszik, minden rendben lehet, mert már jönnek is kifelé a házból.
– Édes lányom, csak engedelmeskedj az uraságnak, járj kedvében mindenkor és ne feledkezz meg szegény öreg szülédről...
Milyen finoman gördül a fogat. Ancsura jó meleg pokrócokba burkolva ül a libériás kocsis mellett és gyönyörködik a lovak szép, cifra szerszámában. Ez itt a nagy fasor, mintha futva menekülnének előlük a karcsú, tar jegenyék; ez itt a Bodrog, be jó lesz a nyári melegben benne gázolni a fiukkal. S Anna hirtelen rívásra fakad: idegenbe ... ott, ahol még
sohase járt... Istenem!
A kislány vacog a nyirkos hidegtől, mikor estére ki kell szállnia a kocsiból mert megjöttek. Már jó órája sötétben mentek, el is szunyókált néha közben. Most ébredt föl csak igazában, mikor a kocsis oldalba bökte:
„Ugorj le, itt vónánk!”
Az intéző úr eltűnt a szép nagy házban, akinek annyi ablaka van, mint
odahaza a parókiának, nem, még több. És szép, kövezett tornác, ahol
Ancsura várakozik, fehér pillérek tartják a tetőt felette.
Öreg, feketeruhás asszony vezeti be a tágas konyhába. Óriás tűzhelyben óriás láng lobog, és egész regiment piros fazék meg kék lábas áll a
tüzön... tán lakodalomra készülnek?
– Na vesd le azt a nagykendőt. Fázol. Adjatok neki is egy tányér borlevest.
Anna tétova kézzel kanalazza az idegenizü, forró ételt. Ha kinyílik az
ajtó, hosszú folyosó, egész sor szoba látszik ide a lámpa fényében.
– Na mit csudálkozol? Ez szebben ég, mint a ti rongyos mécsesetek,
mi? Ez újmódi moderateur lámpa – vágja ki büszkén a kulcsárné asszony.
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– Mo–di–ra–tőr – ismétli félhangon Anna, milyen furcsa szó. Megtanulja ezt ő is, meglássák ezek itt, hogy ő se esett a feje lágyára. – „Mo–
di–rá–tőr.”
– Hun fogok lakni itt a kastélyban? – kérdi most a hirtelen melegtől,
bortól kissé szédülten a lányka.
– Ma éjjel még itt, az intéző úrnál, holnap átmegy az urasági kastélyba.
Kisasszony lesz belőled.
A szolgálók kuncognak, de a kulcsárné fenyegetőleg emeli fel a főzőkanalát és feléjük sujt: „Kuss nektek!”
Hát ez nem a kastély? Hát van a világon még ennél is kastélyabb kastély? – álmélkodik Anna, de aztán nagyhamar mély álomba merül, a
konyha sarkában hevenyészett vackon.
Már nagy sürgés–forgás van a konyhán, mire felébred. „Jesszusom!” –
ijedten ül a szalmazsák szélén és kerekre tágult szemmel nézi az idegen
világot.
– No cihelődj már! – A kulcsárné maga áll mellette, mikor kimosdik.
Illatos szappannal csutakolja le magát tetőtől–talpig.
– Ejnye, de feszit a kebled fiam, bezzeg, mire annyit értél meg, mint
én... Hát a fejed tiszta, nem tetves? Mutasd!
Forró a víz, hogy tép ez a fésű... de most a kulcsárné máslit köt szép
rózsás pántlikából a varkocsa végébe. Új ingváll, új szoknya: csak az kár,
hogy csizma helyett posztópapucs kerül a lábára.
– Szebb lenne a csizma, nénémasszony!
– Na persze, hogy felkopogd az uraságot, ha alszik. Meg aztán nem
vagyok nénéd, de tekintetes kulcsárné asszony, érted?
– Igenis, kezét csókolom.
Rózsaszínű kötény, csipkét vartak köréje – selyem pántlikán szorítódik
Ancsur karcsú derekára. A kulcsárné megperdíti, mint az orsót.
– Na jól van, most nézz a tükörbe. – Kis tükröt vesz le a falról, odatartja Ancsur elé, kinek lélegzete is eláll a saját szépségétől.
– Hát ebben az ünneplőben dógozom majd?
– Épen, hogy ebben, amig le nem vetik rólad – dörmögi a kulcsárné és
most valami olyan csuf, irigy pillantást vet a lánykára, hogy annak szive
hangosan ver ijedtében.
– Na kész a frájla, viheted már.
Libériás inas vezeti a hosszu folyosón át, előreengedi Ancsurt és utána
kullogva nagyot csip a farán. Ancsura nyelvet ölt rá. A tornácajtóban ott
áll az intéző úr.
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– Gyere be ide elébb, hadd nézzelek meg, – Ő is perdit egyet Ancsurkán. – Cukorbaba – mondja nevetve – meglássuk mit tudsz. Aztán gyere
csak errébb, mutasd, milyen gyöngyöt kötöttek a nyakadra? – Keze ott
babrál a kislány nyakán, aztán hirtelen mélyebbre siklik az ingből kidomborodó rózsás halmocskák közé. – Gyere csak errébb, hadd lássam.
De Ancsurka visszakapja a fejét, két kezével eltolja az intéző urat és hirtelen biztonsággal mondja oda neki:
– Vigyázzon, nem vagyok én az úr cselédje, de az uraságé. Az intéző
úr zavartan mosolyog.
– Jól van jól, no, eridj csak te kis ördög.
Mikor Ancsurka után becsapódik az ajtó, idegesen tömögeti a pipáját.
– Milyen marha voltam! – Aztán kimegy az udvarra és kiabál a béresekkel.
– Hallod, utánozza a gazdát, ahogy ordit – mondja az inas Ancsurnak,
amint átkiséri az udvaron, – majd meglásd, téged is megvernek ott a
kastélban.
– Engem ugyan nem, mert én kedvébe járok az uraságnak... – De most
szájtátva áll meg a kastély láttára. – Jaj de gyönyörü, de nagy, még tornya
is van, akár a templomunknak. – Ámulva kukkant be az ajtókon. – Hány
szoba? Jesszusom, hát ki minden lakik itt? Csak az uraság önmaga? Mindennap másikba hál tán, hogy ennyi ágy van... és ez mi? Diván? Jaj milyen puha, pompás. – Félénk áhítattal simogatja a selyemhuzatot.
A nagy, színarany keretbe foglalt kép elől el se bírják húzni. Mekkora
szoknya ring a képbeli Szüzmária csipején! Nem törik el a dereka, hogy
olyan karcsu? Huh, mi térdepel előtte, majom vagy gyerek? Ancsura keresztet vet, mert az mindenkor jó.
– Mi ez, csak nem szentkép?
– Nem ám, mert ördög van rajta – nevet az inas – itt ördög van, majd
meglásd!
De Anna nem ijed meg; ahol ennyi a selyem meg a kincs meg a gyönyörség, ott ő nem fél, de nem ám!
– Na gyere dolgodra!
Anna előbb cipőt pucol a konyhán, aztán a tenger ezüstöt rakosgatják
óriás almáriomba ketten az inassal. Estefelé a diszes, nagyúrnak való ruhákat kefélgetik szagos vízzel.
– Hát a Méltóságos Asszony merre van?
– Asszony... te buta... nincs itt asszony a háznál. De a Méltóságos úr
megjön éjjelre.
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Magas, daliás ember a méltóságos úr. Amint kiszáll a hintóból és csak
úgy odadobja bundáját, keztyüjét az inasnak, olyan mint valami mesebeli
királyfi. Be kár, hogy Annát nem engedik be az ebédlő szobába, pedig
biztosan nem ejtené el a tálcát, ügyes ő ... odahaza...
– Ne félj, majd sorra kerülsz te is! – röhögnek az inasok. – Milyen tüzes a kis hörcsög, mi? ...
Meleg vizzel teli a nehéz kanna, azt kell Annának bevinnie a Méltóságos úr hálószobájába. Kihúzza magát, helyrecsapkodja a szoknyáját, úgy
megy be.
Másnap Anna bódultan, sápadtan bolyong a házban. Ha a szolgálók
ránéznek és nevetnek, könnyes lesz a szeme és a fogát vicsorítja.
– Nem mondtam, hogy hörcsög?
De egy hét után, mikor rajtakapja az inast, hogy egy marék szivart csen
ki az uraság dobozából, elébe toppan és rákiált:
– Teszed vissza mindjárt, te tolvaj, ez az én uraságomé! – A kulcsárnét
meg félretolja: – Hagyja csak néni, az én uraságom kabátját én kefélem,
én tudom legjobban, hogyan szereti!
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KISDY TAMÁS
Poldi tengerész lesz *
Megint két gomb hiányzik a ruhádról... Mi lesz belőled, ha ennyire sem
tudsz vigyázni!... Poldi, nézz rám, fiacskám...
Poldi türelmetlenül állt és alig várta, hogy anyja elkészüljön a varrással. Reszket és toporzékol, mint egy paripa... Mindig a labda, a játék ...
amikor a feladatokra kellene gondolnia... Jaj, ham, hiszen tudod, hogy
senki sincs mögötted, senki...
Csak a cím, a cím, amely kísértetként lengett utánuk a szegénységben ...
Poldi bárófiú volt ősei a csatamezőről törtek az udvari életbe, a császár
bebárófényezte őket, de a trónnal minden összeomlott. A nagyszülők beszűkültek a tábornoki lakosztályból egy bécsi bérkaszárnyába, apja pedig
a szabadból valami savanyú kishivatalba, ahol bakák helyett számokat
kellett oszlopba sorakoztatnia.
A fiatal hadnagy nem is bírta ki ezt az életet. A számokra nem lehetett
rárivallni, ha nem húzták ki magukat a papíron. Egyszer dörömbölni hallották az irodában. Magából kikelve állt íróasztala előtt: az iratok táncoltak, reszkettek előtte. Aztán fogta pisztolyát és főbe lőtte magát.
Anyja csipkefüggönyök mögött élt és tovább is folytatni akarta a rég
megszakadt életet Fejébe vette, hogy fiát a változott körülmények között
is igazi bárófiúvá fogja nevelni. – Poldi, megint azokkal vagy együtt! –
mondta szemrehányón, bársony és lüszter–ruhákat adott rá, csokornyakkendővel és tanítgatta a jó illemre.
Ám Poldinak csak egy gondolata volt: a társak. Iskola után a szabadba
rohant, a játéktérre s elnyűtte, kiszakította a körülményeire nem szabott,
finnyás és régimódú ruhát. Nemsokára őt is tiroli zekébe meg bőrnadrágba kellett bújtatni. Anyja sóhajtva nézett a fiúra:
– Most olyan vagy, mint a többi...
Osztályukba járt egy Kinsky–fiú, nyiszlett, agárképű gyerek, kíváncsi,
nagy szemmel. Poldi elevensége átgyujtott reá és összebarátkoztak. Anyja
elragadtatással csapta össze kezét és új reménysége ébredt: egy Kinsky–
fiú! Poldit gyerekzsúrra is meghívták a palotába. Ott volt terítve a hatalmas, faburkolatú ebédlőteremben a sokágú gyertyatartókkal. A kékvérű
gyerekek sorban ücsörögtek a nehéz, családi ezüsttel megrakott táblán s
kukán bámultak a finom, semmibe. Poldi villanyozta fel őket egészséges
*
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jókedvével. De a fiú annyira belefeledkezett lendületébe, hogy egy hirtelen mozdulattal kilötykölte a vakító damasztterítőre a kakaót.
– Jesszus Mária! – szisszent föl a háttérben a kulcscsomós személy.
A hercegné nagymama ép ekkor lépett a terembe. — Egy kis vadóc! —
mosolygott és meglornyózta a hirtelen fiút. Poldi fölállt és hangosan bocsánatot kért. A gyerekeknek tetszett bátor viselkedése. A nagymama is
kedvesen simogatta meg rokonszenves arcát, de gyerekzsúrra nem hívták
meg többé.
Poldi aztán év végén megbukott az osztályvizsgán s ez az egyetlen kapocs is megszakadt.
Az igazgató zavartan tördelte kezét a báróné előtt: — Remek tornász
és lelkes, jószívű pajtás, de semmi absztraháló képessége sincsen...
A kávéra összegyűlt tanuk rémüldöztek: – Az a gézengúz most egy
évet veszít... De Poldi úgy érezte, hogy nem veszít semmit Neki nem kellettek a Kinskyék meg az elavult életformák. Egy Hahsa–hirdetésen meglátta a tengert, ez szabad volt s azt mondta, tengerész lesz.
– Matróz! Matróz! – ájuldozott az anyja, de Lujdzsi bácsi biztatta:
Brávó! Matróz! A Messze Császárjának katonája...!
S a romantikus hangzású név végül a csipkefüggönyök mögött hervadó
dámát is meggyőzte: – A Messze Császárjának katonája... S így lett Poldi
tengerész.
Hamburgban a jelentkezők mindenkit maguk közé szorítottak az irodák előtt kígyózó sorokban.
Poldi megcsodálta az északnémet várost. A szúrótornyú dóm meg a
téglákból rakott házak ridegen sorakoztak egymás mellé nem; úgy, mint
Bécsben a hajbókolóan duzzadó meleg barokk paloták. Csak a sorakozó
helyiségben volt más a levegő.
Itten, mint Signoreili freskóin az örökévalóság elé idézettek, anyaszült
meztelenül álltak föl az izgága, nyers suhancok. Világos tágas, linóleummal padlózott terem fogadta, őket s pár fehérkabátos fiatalember. Magasság, mellbőség, az izmok térfogata meg az, hogy ki mennyit nyomott és
emelt: az számított csak itten.
A fehérkabátos Poldinak is bejegyezte a nevét, aztán cédulát nyomott a
kezébe.
Poldi egy pillanatig szinte szomorúan nézte a mérce alá álló jelölteket,
a karjukra, mellükre tekerőző acélszalagokkal, ö is vállas gyerek volt,
kitornázott, de karcsú, keskeny lábú, mit keresett itt ezek közt a nehézmancsú, széttaposott lábú, erős lurkók között?
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A fehérkabátos megérintette, a manométerhez vitte és azt mondta, fújjon bele a gumilabdába. Poldi megtöltötte tüdejét és a csőbe trombitált. A
mutató rögtön fölszaladt.
– Jól van! – olvasta le a fehérkabátos a számot
Aztán a mérce alá állították és rábocsátották a fasúlykot.
– Parádés csikó! – vihogott le rá a másik fehérkabátos, majd a mellbőségét mérte le. A hosszával összevetve ez is jó arányszám volt és Poldi
újra mosolygott.
A mérések után egy kerékben függő bőrüléshez szijjazták, megforgatták, a mennyezetig vitték és közben szorzási műveleteket végeztettek vele. Poldi furcsa, kiferdült helyzetében is kifogástalanul szorzott és osztott.
így került végre a szomszéd szobába, ahol fehér kabátban egy komoly
doktorbácsi fogadta. Készüléket szerelt a karjára. Poldi hirtelen rúgni,
rúgkapálni érezte benne a szívét, mint egy pányvába fogott csikót. A bátor
szív szinte megszemélyesedett előttük. – Látod? Látod? – nevetett a
doktorbácsi. — Ágaskodik, a hátára akar venni...
Aztán egy puhakezű mackó tette rá a kezét. Hűvös műszert nyomott a
mellének és kopogtatni kezdte.. Könnyű, akusztikus mozdulatokkal kopogtatta, mint egy zeneládát. Poldi most zörejtelenül működő tüdfi–
számyainak hallotta ütemes csapdosását. — A lélek madara ...– magyarázta a mackó, majd lefektette a műtőasztalra, vért csapolt karjából és
hasát kezdte tapogatni. – Fáj? – kérdezte – Fáj? – De akárhogy is nyomkodták, nem fájt.
Mikor á mackóval is megvolt, neszfogó, dupla ajtón egy sötét terembe
tolták. Fehérkabátosok helyén itt már félelmetes, álarcban rejtekező alakok fogadták, nehéz ólomköpennyel. A gépek, közül egy keztyüs kéz
kinyúlt, megfogta, védtelen karját, ráhúzta egy hűvös fémlapra s Poldi
talpán keresztül gerincéig érezte a hideget Aztán mozogni kezdett valami
gépezet, előbb puhán ide–oda szaladt, majd szorosan rá csukódott. A sötétből azt parancsolták, hogy simuljon az acéllaphoz. Kattogás, zúgás támadt s a gépen keresztüli sercegve–sisteregve kísértette sugarak döfődtek
belé. Poldi mellkasa átlátszóvá vált s a fémlapra vetődött, ép olyan csupaszon, mint téli napon fa rajzolata a ház falára: tüdejének gallyai között
rögtön meglelték, volna a betegség rakta legkisebb fészket.
Poldi érezte, hogy a kíváncsi eszközök lassan minden szervét kinyitogatják s a fehérkabátosok mindenét pontosan átvizsgálják. De ahogy ide–
oda hajlítgatták a hűvös lapok között, nevető önbizalom támadt benne.
Egyszerre tudta, hogy nézhetik már a tudósok, semmi rosszat nem lelnek
benne.
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A folyosón aztán egy pillanatig káprázva és megvakultan állott az ablakon áteső fényben, majd futni, rohanni kezdett, vissza az öltözőbe.
Büszkén, izgatottan kiáltott, akárha a ruháiba avadt Bécsben is meghallhatnák:
– Mama, mama, képzeld, egészen meztelenek voltunk! A folyosó kövei csengtek, zengtek talpai alatt, mint egy billentyű–sor...
Aztán nyugodtan, öntudattal vette át az írást, melyen, jövője állott,
hogy fölvették tengerésznek. A hajó egy nyári délelőttön indult.
Elavult vitorláshajó volt, repedezett, bordázott fa–törzzsel és három irdatlan nagy árboccal. Viharvert volt és kopott, a festék máladozott róla
A növendék csomag nélkül lépett a hidra. Mindenét a hajón találta. A
jelentkező pipát kapott a neve mellé s ezzel jogilag a hajóhoz tartozott.
Délfelé, mikor teljes volt a létszám, meglazították a cölöpökre hurkolt
köteleket és fölszedték a horgonyt. Lassan, nesztelenül távolodlak a szárazföldtől.
A parton zsebkendők bomoltak ki s a növendékek a fedélzetre gyűltek.
Sapkáikkal integettek, pántlikás, kék, kerek matrózsapkáikkal, melyeken
a hajó tíz aranybetűje, mint messze országok napjának tüze égett.
Mikor a kikötő várossá szélesedett rengeteg toronnyal, tetővel, majd
minden összehúzódott, kicsi lett és teljesen elszakadt tőlük, a fiúk elfordultak a parttól s az altisztek közé, a hajó orrába gyűltek. Valaki rögtön a
vitorlakezelést kezdte magyarázni: a tengerésznek a víz a földje, a vitorla
meg az élete szárnya... – s a fiúk először másztak föl a vitorlákhoz.
Poldi hamar beleszokott a tengerészeiét nyers egyszerűségébe.
A fiúk keltősípra ébredtek, meztéláb, dolognadrágban mosták a fedélzetet, tornáztak, tanultak, gyakorlatoztak, este lezuhanyoztak, éjjel pedig
egyszerű, durva vászoningekben aludtak függőágyaikban.
A napirend vitte, forgatta őket, mint szélben, napfényben villogó szerkezet. Acédkarjai között egyre mélyebben szálltak a tengerész életbe s a
matrózkötelességbe. Kicserzödtek és lebarnultak s egyformán ránduló
izmokat, mozdulatokat kaptak comb és mellkasukba. Lassan már csak ez
az új közösség lebegett előttük: a hajó. A kormány, vitorla, szél, bordázat,
hidak... Mozgásuk ösztönné épült ki... Éjjel álmukból fölriasztva is rögtön
a hajó értelmében cselekedtek...
Eltűnt közülük a szűcsfiú, a „kicsapott” diák, a bukott bankár csemetéje és a báró: a hajón csak matrózok álltak, gyönyörű, jellegzetes, egyformán összeszokott mozdulatokkal, vidám tengerész csapat. Így lett Poldi a
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többiekkel a Messze Császárjának katonája. Ám a bársonykelme egyszer
még Poldira vetette árnyát.
Már valahol az egyenlítő táján hajóztak. Poldi kötelekkel motozgatott a
fedélzeten. Dolognadrág volt rajta és semmi egyéb. Hirtelen egy szeplős,
vöröshajú társa jött közelébe és elmeresztette a szemét.
– Úgy, hát te vagy a báró?
Poldi fölnézett és meghőkölt Már egész tengerész volt a megijedt ettől
a gyermekkori rémtől.
– Tudtam, hogy van köztünk egy báró ... – nézte a csúf süvölvény és
kishijja, hogy le nem pörkölte a bőrét. Poldi hebegve védekezett, mintha
bűnt sütöttek volna reá. A vörös vigyorgott és szemtelenül megfricskázta
az arcát:
– Elszóltad magad: zavarba jöttél...
Poldi hirtelen visszaemlékezett: a felvételi igazoláskor valaki mellé furakodott és folyton oldalról nézte. Akkor is maga mellett érezte, mikor az
anyakönyvi kivonat felmutatásakor odabökött a neve előtti „báró”–ra s
kérte, hogy ezt szíveskedjenek kihagyni. Igen, az a zsivány fölpipiskedett,
az iratokba lesett és mindent meglátott. Tekintete a terem másik sarkából
is úgy tapadt reá, mint nyáron borjúra a bögöly. Ez volt az a tekintet.
Poldi nevetni próbált: – Én? Báró? – de a vörös már lángolt is felfedezésével a többiek közé:
– Hé! Hé! Idehallgassatok: egy bá ... Poldi torkon ragadta, és a szájába
öklelt.
A vörös kirántotta magát, Poldi utána vetődött s néhány ugrással beérte. A szeplős tehetetlenül szorult izmai közé, mint vasedénybe a tűzláng.
Aztán mind a ketten rángatózó izomgomolyagban zuhantak a földre. A
vörös rúgott, harapott, de aztán belátta, hogy ő a gyengébb. Hirtelen
hanyat zuhant és sunyi–zöld szemével a báróra sandított: – Örökké nem
ülhetsz, rajtam... Poldi belé taposott. A másik ekkor alkudozni kezdett: –
Mit ígérsz, ha hallgatok?
– Mi kell? – A vörös pimaszul hunyorgott: – Az első zsoldod... Poldi
elképedt a zsaroláson. De a róka nekibátorodott
– Ha nem akarod, úgy is jól van. Hiába morzsolsz most össze, megmaradok, ne félj... Tyhü, micsoda zrí lesz, ha megtudják, hogy egy.
Poldi belefojtotta hangot, de aztán meggondolta. Megtudják, hogy kicsoda és gúnynévként rajta marad a báró, mint bőrébe tetovált teknősbéka
... Rövid habozás után odaígérte a vörösnek az első zsoldját.
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Poldi csak akkor látta meg újra vöröshajú társát, mikor első partraszállásuk előtt zsoldkiosztáshoz kellett felsorakozniuk. A vörös állta szavát és
hallgatott
– Gyere, – mondta neki. Egy sarokba vonta és leszámolta a pénzt. A
vörös éhesen kapott a kincs után, mintha nem is a zsoldját, hanem zsoldjának mélyen felszakadó értelmét szedné magához: azt hogy Poldi izzadt
miatta. Poldi leforrázva és értelmetlenül nézett reá.
Aztán föltűnt a szárazföld. A finom aranyködből karcsú bambuszházak
bontakoztak ki, magos cölöpökön, majd pálmák, mangófák és malájok,
óriási, könnyűkerekű kordélyokkal. Az egész olyan volt, mint egy enyhe,
délies álom.
A fiúk fehér matrózruhákban, lebarnult képpel lestek az új földrészt.
A háromárbocos hajó lassan becsukta szárnyát és lehorgonyzott.
Mindnyájan kiözönlöttek a pálmákkal integető partra.
A kapitány kimenőt adott: estig mindenki tehetett, amit akart. Csak a
szeszital élvezetét tiltotta meg nekik, no meg az egyediül való csavargást.
A fiúk honvágyas gyönyörűséggel lelték fel mindenütt, az épületek és
fák lidérces változataiban az otthonról megőrzött fogalmak mását Ez hát a
messze, gondolta Poldi: másképen találni meg ugyanazt És megértette,
hogyan leszünk a Messze Császárjának katonái.
Maga is indulni akart egy csoporttal, amikor hirtelen belényilalt, hogy
nincsen pénze. Ekkor valaki odalépett mellé. A vörös volt – Akarod látni
a bajadérokat? – kérdezte.
– Micsodát? – tátotta el Poldi a száját
– A bajadéreket... Tán azt se tudod, mi az? Poldi ijedten nézett reá.
– Hát: nők! – pukkadt ki a sátán és csípőiben sokatmondón illesztgette
magát. Poldi buta zavarral bámult
– Tán félsz tőlük? – rivallt rá a vörös.
Poldi intett, hogy nem fél s bár nem igen tudta, hogy miről van szó,
dacosan vele maradt
A mandulaszemű isten a pagoda közepén trónolt Hunyorgó két szeméhez hasadt köldöke harmadik szemként társult Ez volt a csípő alá szorított
látás. Bolond és ledér ezüst csengettyűi ezt vitték szét a pagoda a szélben.
Úgy hordták szerte, mint barázdákba temetett magból tavasz a virágbóbitákat.
A pagoda alatt a vöröshajú cikornyás aranybetűs füzetet vásárolt: „A
szerelem száz változata.”
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A fényreklámmal jelzett faépülethez értek, ahol tömjén illat és dobkíséretű sípzene közepett a bajadérek tanyáztak. A két tengerész fölemelte
a gyékényt és belépett.
A fojtó, keleti légkör rögtön befogta őket minden érzékükkel.
A tér közepén, nyaklánccal és karpereccel, tánc hullámzott: csupa titokzatosan rezgő, csörgő ritmus és bilincs. Melltartók csillámlottak a vöröstéglás fényben, a sárga tüllbugyogókban pedig, hasadtan és puhán,
mint a hindu istené, nagy puha köldökök: a csípő alá szorított látás. A
keleti sípzene mohó lángokban csapdosta őket körül. A fátylak alól lassan
előkerültek az arcok.
Ezek hát a nők, ezek a bajadérek! – Poldit le kellett húzni a székre,
annyira elámult Az asztalnál reszketve itta ki a dzsines, fűszeres zöld–
színű mérget, melyet társa sunyi pillantással, kajánul tolt elé a magasszárú pohárban.
A negyedik itce után már csak vörös téglákat látott hívó, hunyorgó, hasadt húst és bő tüllbugyogókat
A vörös röhögve rakta be egy nagy amerikai gépbe. – Nesze a zsoldod!
– csapta rá vihogva az ajtót Kifizette a kocsit; aztán egy arrafelé lődörgő
lármás matrózcsoporthoz csatlakozott.
A kikötőben társai szedték ki a kocsiból Poldit Vízbe mártották a fejét
és lezuhanyozták. De sorakozásnál a fiú bárgyún ki tántorgott a sorból,
majd, mintha tudná mit tesz, a matrózok röhögése közben odanyújtotta a
kapitánynak a cifra feliratú, hosszú füzetet a szerelem száz változatáról.
A hajó még aznap fölszedte a horgonyt. Mire megpirkad, mélyen az
óceánon jártak. De a levegő tovább is párás maradt, fullasztó, nehéz, mint
a bennszülöttek közt, a partok közelében.
Másnap a fedélzeten a fehérruhás növendék–csapat a fregatta hadnagy
előtt arcvonalat képezett A hadnagy egy nevet kiáltott.
Poldi kiugrott a sorból és vigyázzba kapta magát De a vitorlák rendetlenül tépődtek, a vízen ide–oda dűlt a hajó.
– Hogy állsz? – förmedt rá a hadnagy a növendékre s egy darabig
csend volt. Majd újra vezényelt: – Alávetni magad! Poldit ruhái nélkül
kötözték a nyujtópadra.
A szijjkorbács a fiúk kemény életéhez tartozott A büntetés katonás
módja és pattogó rövidsége egészséges volt és józan. A növendék jött s
kiporzott belőle minden. A vessző elverte, mint eső a tájat és újra fölemelte benne az életet. Poldi előtt azonban ma kifordult és kiferdült a
világ. Kígyózó mozdulataival még élt benne a bajadér és romlasztotta.
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Feje leszakadt róla s a nap korongjává lett a felhők közti háta a lecsapó
korbácscsíkkal csak egy tébolyult tudatban fájt és sajdult. Lassan aztán
minden párába fúlt vele.
Mire ismét magához tért, egyedül volt a padon. A fehérruhás csapat elvonult, de a vihar még jobban összehúzódott fölötte. A felhők mélyen
csüngtek, mint egy kifordult bútor bele és villámok szakadtak onnét. A
fény szemébe vakított A hajó félrebillent, majd fölegyenesedett és a másik oldalra dűlt át Aztán megint villámlott Úgy szúrt mellé a fény, mintha
valaki lándzsájával keresné.
– A Messze Császárja! – rémült Poldi s üvöltve tépett kötelein, hogy
szabaduljon. De a császár bilincse húsába vágott és nem engedte ki szorításából. Megint fény és égzengető dörgés.
Poldin ekkor kiütött a páni félelem. A Messze Császárja! – Ez zavarta
föl alatta a vizet ez kötöztette ide a lócára, ez csapta mellé a villámokat,
ez fordított ki mindent, úgy hogy a víz veszetten dűlt ide–oda s az egyetlen pántozott, biztos valami, a hajó szennyes rongyokkal jajgatott és recsegett fölötte.
Hirtelen vacogni kezdett: mellét és karját a hideg izzadtság verte ki jeges gyöngyökkel. Hátán és ülepe dombjain a tapasztalat vércsíkos lepedője égett.
Ágyát látta bécsi gyerekszobában, a nyugodtan álló ágyát. Aztán megcsuklott Sírni, könyörögni, kiabálni kezdett: — Mama, mama, mama! —
Könnyei patakokban csurogtak végig arcán. Valaki ekkor vadmacska
mozdulatokkal ereszkedett le a hágcsón.
– Báró! – rohant hozzá izgatottan, majd diadalmasan mérte végig: –
Pucér vagy, báró és bőgsz! – és maga felé fordította az arcát.
Poldi, könnyei között, rémülten nézett reá. A vöröshajú volt.
– Te – suttogta a vörös – Prágában kapusgyerek voltam. Egy palotában. Az úrfiak kínoztak, mint egy kutyát... Az egyik ép olyan volt, mint
te, csak sokkal gőgösebb nálad... Úgy hívott: Csúf Béka. Én pedig meghunyászkodtam előtte. Nem félelemből, hanem azért, mert muszáj volt...
Csak egyetlen, egyszer hittem, hogy fölébe kerültem, de az is puszta hiedelem maradt... Kilúgozták a rózsatöveket s én meglestem őket Mentem
árulkodni... De ő rámvetette magát és letiport Most is érzem a szorítását
De nem hagytam magam, bárhogy rúgott és tiport Most én voltam erősebb, tudtam, és nem engedtem. Megtiport testemről hosszú képekkel
húzódtak vissza a grófok... Aztán valami mégis visszatartott. Nem árulkodtam, sőt mikor a kertész a kárra rájött, alázatosan magamra vettem a
136

tettet... Titokban azt reméltem, hogy ezentúl megbecsül, mert megmutattam, ki vagyok valójában. De ő azután is vert és püfölt mert szolgalelkű
voltam... Most hát rajtad állok bosszút... Érted már, hogy miért kellett a
pénzed?... Te ép olyan vagy, csak gyöngébb... Jó volt a korbács? Ízlett a
bajadér? ... De megállj! A megvetésemet is a szemedbe hányom!... Aztán
gyűlölettel szemen köpte.
– Aljas! – hördült fel Poldi és rándult De a vörös hajába kapaszkodott
és nem engedte. A cikázó fényben másodszor is leköpte. Végül harmadszor, negyedszer is veszetten, beteg gerjedelemmel oly közelről köpdöste,
hogy már arcuk is összeért, akárha csókolóztak volna.
Poldi irtózva, undorodva hördült és rándult, de hiába. Teste megkötözve feküdt a lócán.
A vörös csak akkor engedte el, amikor megszólalt a vészkürt s a hágcsók és lépcsők megteltek előrohanó matrózokkal. – Vihar! Vihar! –
Poldi meztelenül föltápászkodott. A nyujtópad, a bajadér és a
vöröshajú egyetlen óriási batyuvá nőtt meg. Poldi nem bírta többé cipelni.
Árokba zuhant vele.
Hat napig heveny láz rázta. De a láz karmaival ránőtt fölrepesztette a
batyut s vörös nyelvével fölnyalta a kicsurgó gennyet A nyolcadik napon
soványan, legyöngülve, de megszabadultan mászott ki újra a partra.
Levegőre vágyott Szürke vitorlaingében megindult és fölment az éj
hűvösébe, a fedélzetre.
Az eget tartó gyémántszegek felhők közt csillogtak az ég boltozatában.
A szél hajába borzolt és arcába simította a szabad messzeséget Néha a
hold sarlója is megcsillant.
Poldi a korláthoz ment, hogy kihajoljon, de ahogy pár lépést tett, nekiütődött valaminek.
– Te – hallotta s a hold fényében megismerte.
– Te – suttogott hunyászva a másik – Tudtam, hogy feljössz... Itt vagyok, most összetörhetsz...
– Eredj! – tolta el magától Poldi.
Érezte: minden odaégett a lázban. De a vörös beléje csimpaszkodott:
– Báró, nem igaz, hogy gyűlöllek... Amíg beteg voltál, minden nap lementem hozzád... Lázadban, mint égő csűrből a búza, Bécs fénylett ki a
szemeden... Valami palotáról beszéltél, ahol kilöttyentetted a kakaót...
Kápráztam... Báró, te most is az a kékvérű csuda vagy nekem... — Aljas
voltam, aljas... Most összetörhetsz, ha akarsz, de ne hidd, hogy gyűlöllek... Poldi ismét eltolta magától, de a vörös könyörgött: – Törjél össze,
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törjél össze... – és nem engedte el. Poldi hirtelen belerúgott, aztán hamar
lebotlott a lépcsőn.
Másnap néhány összegyűrt bankó volt Poldi zubbonyában. Nem tudta,
hogyan került oda.
Megszámolta a pénzt és látta: az első zsoldja volt. Elgondolkozva
gyűrte zsebre az összeget.
Aztán újra partot értek.
Poldi ezúttal két másik társával maradt és nem szédült be semilyen lebujba.
Kavargó, lármás, piszkos, kínai városban voltak. Az utcán nyilvánosan, óriási fagallérral, kalodába zárt rabok ülték le büntetésüket a nép
közt. A fiúk kábult fejjel tértek meg a zsivalygón szennyes élet hullámaiból. A hídon hozzá fúródott a vörös. Valami csillogott kezében. – Ezt
Neked hoztam – suttogta – Arany, igazi arany... Poldi türelmetlenül tolta
el magától.
A rőthajú megtorpant, vissza tántorgott. Csúf szeplői kifakultak arcán
...
Ez volt utolsó találkozásuk.
Ettől kezdve a vöröshajúnak nyoma veszett.
Már két napja hajóztak, mikor a rendőrhatóság kábele megérkezett.
Egy ópiumbarlangban akadtak rá.
A vörös a következő szörnyű vallomást tette:
Partraszálláskor elcsábította egy európai dáma. Ö vele ment, majd leszúrta s a tengerbe dobta. Mikor minden eltűnt az árban, megindult, viszsza a város felé. Pirkadatkor már mélyen a házak között sétált A hajót
még elérhette volna. Zsebe tele volt pénzzel, ékszerrel. De levertség fogta
el, hogy úgyis minden hiába és beszédült az ópiumkocsmába... – Mi lett
volna hiába? – kérdezték, de a vöröshajú nem vallott tovább.
Csak Poldi sejtette a mondat értelmét. Borzongott, hogy valakit
bőrtönbe juttatott a címe, ugyanakkor örült, hogy levált róla az avadt ruha
utolsó cafata.
Elszakadt az ámuló csoporttól és a hajó orrába indult. Derekát pikkelyező izmai szépek, combjai erősek voltak, bőrét az óceáni sója meg a
passzát szelek cserzették páncéllá. Most már valóban nem volt egyéb,
mint tengerész.

138

LÁTÓHATÁR
1956. ÉVFOLYAM

139

LESZNAI ANNA *
Liszkó és a kert
Legelébb volt a kert. Nagyon nagy volt, sohasem lehetett végire érni.
Legfeljebb, ha a piros pavillonig jut fel Liszkó a dadával, oda, hol leteszik
az uzsonnakosarat az asztalra. A fák nagyon magasak, sokkalta magasabbak, mint Liszkó. Minden fűnek, virágnak – a gyümölcsről nem is szólva
– más–más íze van. A kavicsot jó nyalni, de ki kell köpni azután. A csirke
lenyeli. Öreg Ilka szerint ez tisztítja a csirke gyomrát. Liszkó is nyel kavicsot, de nem tisztul tőle a gyomra, nem történik semmi. Egyáltalán nem
Liszkóval esnek csudák, hanem a kerttel. A zsálya olyan pici volt, rá kellett hajolni, hogy kibújt-e már: és mindjárt aztán olyan magas, mint
Liszkó, alá lehet mászni. Piros a zsálya, piros a rózsa, piros az eper. Az
oroszlánfű sárga de bele lehet némi – a napba ·nem lehet, csak este, mikor
piros Mikor sárga, nem lehet. „Megvakul a rossz gyerek, ha a napba néz.”
Liszkó nagyon fél, mert belenézett a napba.. Este, mikor kioltják a lámpát
megijed: hátha most haragszik meg a fekete·mumus, vagy a jó Isten ...
vagy a jó mumus és a fekete ... De a mama kinyitja a világos ajtót és látni
lehet, hogy Liszkó nem vakult meg,. csak a lámpát oltották ki.
És hirtelen reggel van. Ezt. az ablak virító függönye mutatja, amely
bekandikál a !kis ágy letakart rácsa felett és akkor máris kinn van a reggel
az ablak alatt a kertben. Liszkó kertje most az ablak alatt van. Ott ül a
dada, ölhetett kézzel a padon és lenéz a falura. A falu a fal alatt van, amikor Liszkó lenéz rá„ Ott minden más. A gyerekek mezétláb járnak: parasztgyerekek, nem úri gyerekek. Nem is ebédelnek, amiikor Liszkó ebédel. Talán nem igaziak, csak úgy odajönnek a fal alá bámészkodni. A
kertben sok a bogár. A cserebogár csúnya, mert megeszi a kertet; ha öszszeseprik és rálépnek, ropog. A rózsabogár szép, minden szín rajt van a
hátán. De ha a hátára fektetik, csúnya. Olyan, mint a cserebogár. Liszkó
szép – a Rózi néni is mondta – szép a bőre mert rózsaszínű, ezért nem
engedik a napra. Ha kimenne a napra, olyan lenne, mint a pulykatojás. A
nap sárga és hatalmas, de Liszkó bőre rózsaszínű és szép. Mikor mosdatják, mindig megnézi, mit csinálnak a kis piros golyók, amik. a mellén
nőnek. Ujját végig· húzza rajtuk ... furcsát érez, szomjas lesz. Szeretné
megkóstolni őket, de nem ér addig a szájával. Csak a karját szopja, este
elalvás előtt.
*
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Ősz van, a nádszékeket kihordták a kertbe, mert a kőpad hideg. Liszkó
lekuporodik és benyomja ujjacskáit a nádfonat likacsaiba. Attól gyönyörű
apró rózsaszín kupacok bújnak ki a likakból: elébb sötét rózsaszínűek,
aztán elhalványulnak.
– Nézd csak, dada, dada, dadus ...
De dadus nem felel, eltűnt, hiába keresi Liszkó, hiába kiált. Liszkó
most ordítani fog dühében, mint Apa, ha megharagszik; de egyszerre csak
eláll a szava. Feje felett az öreg juharfa megváltozott: Nem zöld, nem
szép zöld ... de sárga, olyan ragyogó sárga, mint a nap. Sárga, idegen,
hatalmas. Szél fúj s a levelek leesnek a földre, a föld is sárga Liszkó körül. Félelmes és borzasztó, hogy a fák megváltoztak. Hiába meséli el a
visszatért dada, hogy a fák tavaly is megsárgultak ősszel. Maradjon minden úgy, ahogy van ... különben Liszkó fél. Félni nem jó. A mama adjon
sok csókot és ne menjen ki a szobából. A dada nem elég hatalmas, ha a
fák megváltoznak!
Kezdetben a kert volt, a gyönyörű ízek és színek – és a félelem.
Télen diót eszik a gyerek és karácsonykor mindenki bejön nézni, hogy
örül. Ez kényelmetlen és szorítja a gyerek gyomrát. Épen ezért nagyon
kell örülni; hangosan topogva ugrálni és kiabálni. Nem jó nagyon örülni.
Jó elbújni a sarokban a Treff-kutyával és belenézni a fülébe: szép rózsaszín belül a füle, a hasa is rózsaszínű és apró gombok vannak rajta. A
Liszkó hasa közepén egy gödröcske van, beleteheti az ujját, ha akarja.
De télen sokat van este és a kályhában táncol a tűz: piros de néha sárga
és hosszú kék árnyékot ereszt ki magából és táncol és kapkod. El kell
bújni a Treffel a trümó mögé, hogy ne jöjjön oda a tűz árnyéka. Odakinn
is kék van: a hó nappal fehér de este kék és szép és szomorú. De ha az
ember vacsorázik, már nem szomorú; ilyenkor különben is beteszik a spalettát.
A Jancsi nem fontos, mert ·nem ül a földön. Könyvet tart a kezében és
fel–alá jár, szavakat mond, amik olyanok, mint a nóták: ez a vizsgára kell.
Fontos az Eduard és az Etelka, mert azokkal a kertben lehet hólapdázni,
de nekik nem szabad erősen dobni a Liszkóra. A Liszkónak szabad: mert
ő a Nagyságos Úr leánya.
A Nagyságos Úr elutazott Pestre és akkor a mama tejben grízt eszik
Liszkóval a gyerekszobában, és aztán megint tavasz van. A vörös szalettli
után idén már a fenyves következik. A gombák nagy kalapot viselnek és
amelyik piros, az mérges. Mint a pulyka. A fenyők nagyon nagyok – magasabbak, mint Apa – pedig alig idősebbek, mint Liszkó. De a fák magasabbak, mint a. gyerekek, jóba kell lenni velük. Ha az ember meglök egy
141

fát, bocsánatot kell kérni. Mert a dadus mondja: .,aki nem kér bocsánatot,
azt megbünteti a jó Isten.” Liszkónak semmi baja sem történhetik, ha
megharapja a Rózi nénit, mert bocsánatot kér mindjárt utána. A Treffet
megverik, ha harap, mert nem tud bocsánatot kérni.
A kert nagyon nagy, de el lehet jutni a végire. csak kijutni nem lehet
belőle. Mert a kerten túl minden egészen más, ott minden megváltozik.
Ott nagy mező van, parasztok dolgoznak rajta. Ökör is jár ott, de urak
nem. A kert fala csak a rózsakertig ér, azontúl nincs még sövény sem, de
azért se ki. se be. A parasztgyerekek is megállnak a kert szélén: bebámészkodnak, de nem tudnak bejönni. Ez így van. Ilyen a kert.
Apa kilovagol a kertből: de ő a Nagyságos úr, ő mindent tehet. A ló se
meri ledobni. Jancsi is kilovagol, neki szabad, mert fiú. Liszkó még vár
egy kicsit: aztán fiú lesz. Fiú, vagy liba, mert a liba fel tud repülni. Nem
nagyon magasra, mint a fecske, csak úgy alacsonyra, mert a liba kövér.
Liszkó is kövér. Addig sír, míg a Rózi néni két libaszárnyat hoz neki a
konyhából: rákötik a hátára és felugrik. Ma még nem tud repülni, de magasra ugrott. Holnap már jobban fog menni. A libának tojása is van.
Liszkó addig sír, míg a Rózi tojást hoz neki a szakajtóban. A liba ráül a
tojásra, Liszkó is ráül a szakajtóra. De akárhogy vigyáz, eltörik a tojás és
csúf nedves lesz a hátsója. A mama összevész a Rózival, hogy nem kell
mindent megengedni. A Rózi néni azt mondja, hogy úri gyereket nem
szabad szekírozni, ő ezt jobban tudja, mert az Apa családja nagy urak.
Este bejön a mama, ölébe veszi Liszkót.
– Kis Liszkóm, az Istenke azért teremtett kis lánynak mert úgy a legjobb . . . nem lehetsz lánykó is, meg libuska is egyszerre. Meg kell elégedned azzal, ami vagy. Nem kell butaságokat akarni ...
Liszkó rázza az öklét és kiabál.
– Mikor én így rosszalkodtam, mint te a sarokba állítottak és nem kaptam vacsorát ...
– De a Rózi néni azt mondja, hogy mi nagyobb urak vagyunk, mint te
voltál!
– Nem kell a Rózinak mindent elhinni, mert ... mert már nagyon öreg.
– De ha nem tudok repülni, lovagolni akarok, mint a Jancsi!
– A Jancsi fiú, te meg kislány vagy, a kislány legyen jó és szelíd.
– Mindig lány leszek?
– Mindig.
Liszkónak sírásra áll a szája.
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De megszólal az estharang, akkor az angyalok imádkoznak és nem
szabad hangosan beszélni, se:– sírni, különben baj van. Vacsorára csokoládé–kóch van habbal, ez a Liszkó kedvenc étele.
Liszkó mégse lesz fiú, inkább lány marad, semmint hogy ágyba kelljen
feküdnie és a büdösszagú doktor bácsi járjék hozzá. Jeget visznek be a
Jancsi szobájába és véres vedret hordanak ki: mert a ló ledobta Jancsit és
agy rázkódása van. Ha kinyílik az ajtó, látszik, hogy sötét a szobája. Ijesztő, hogy mindenütt arany tócsákat csurgat a nap, de az az egy szoba sötét.
Rózi néni azt mondja, hogy Jancsi öt napja nem evett semmit. Ez borzasztó. Liszkó olyan nagy darab csirkehúst nyel le egyszerre, hogy cigányútra
kerül a falat és majd megfullad a köhögéstől. De a mama nem szalad be
hozzá, a mama ki se kerül a Jancsi szobájából csak a Jancsit szereti most.
A Rózi néni se kapja ölébe Liszkót, lehajtja a fejét és sírdogál. Azt mondja, ha ő volna benn a Jancsinál, akkor már rég meggyógyult volna. Mert ő
tudja csak, hogy bánt a nagyapa a betegeivel ... mit tudnak ezek az ordináré falusi doktorok és a mama –· szegény mama – hol is tanulta volna, hiszen ő nem volt a nagyapa gazdasszonya. De a mama ez egyszer nem
enged bezárja Rózi elől az ajtót. Ő akarja ápolni a fiát, ő fogja megmenteni, az Isten után csak ő, a szeretetével. Rózi azt mondja a szakácsnőnek:
,,Meg fogják ölni az én egyetlenemet, ,az én aranypávámat, a fiút! Fiú
nélkül magva vész ennek a nagy famíliának. Itt maradnak ezzel a lánygyerekkel ... ”
Úgy látszik, a fiú a fő ... a lány, az csak éppen, hogy van. De Liszkó
mégse akar már fiú lenni, mert szaladgálni jó és csirkehúst enni jó – és
jeges borogatással, árnika szagban feküdni, rosszabb mindennél. Liszkó
tompán érzi, hogy jelentéktelennek, céltalannak lenni: biztonságosabb.
Nem kell hozzá bátorság sem. Kurjongatva szalad ki a kertbe. Beleütközik Apába, aki szemére húzott kalappal jár fel–alá, fel–alá a tornácon...
– Mit engeditek lármázni ezt a kölyköt! – szól rá Apa Rozira, aki szigorúan vezeti el Liszkót.
Az öreg szakácsnő három mesét tud. Az egyiket a zöld disznóról, a
másikat tündér Ilonáról, a harmadikat a törpe királyról és a lányról, akit
egész picivé varázsolt magának – de ennek nincs vége. Elfelejtette, mert a
sok konyharecepttel tele a feje, de egyszer tán eszébe fog jutni.
– Nem ma nem ma nem tudlak mulattatni, – utasítja el Liszkó unszolását – ma nem is szabad mulatni, mikor az édes testvéred nagy beteg. Ma
szomorkodni kell …
Liszkó nem tud szomorkodni. Végigtapogatja a testét: nem fáj semmije. De azért este, mikor meglátja a folyosón sápadtan átsiető mamát: meg143

ijed. Hátha azért beteg még a Jancsi, mert ő nem tud szomorkodni. Hirtelen olyan szomorú lesz a lelkiösmereti furdalástól, hogy – elalszik.
Másnap, hála a jó Istennek, Jancsi jobban van. Olyan jól, hogy beengedik hozzá Liszkót egy percre. A szobában minden bútor másutt áll mint
máskor. A szoba megváltozott. Jancsi hanyatt fekszik az ágyon mozdulatlan és fehér. Liszkó felkuporodik ágya mellé a nádszékre, lába nem ér
földig. A szék úszik a szobaidegen félhomályában. Liszkó rettenetesen.
egyedül van . . . mért nem jött be vele Rózi néni, .mért ment ki a mama. A
betegek csúnyák. Igaz, hogy Liszkó kislány, de mi történne, ha ő is beteg
lenne, hátha már fáj is a torka . . . Egy percre eresztettek be Jancsihoz –
egy perc rettenetesen hosszú.
– Liszkó – szólal meg egyszerre Jancsi – kis húg, Liszkó, szép, hogy
bejöttél. Ne félj tőlem, nem fáj már ...
János hangja vékony és gyenge, mintha cérnán. Húznák ki belőle. Ez
rossz; de jó, hogy azt mondja: – Ha megint bejössz, kis húg, hozz nekem
egy körtét, tudod, azokból a sárga nyakasokból a melegágy mellől ... amelyeket legjobban szeretünk ..
És most lassan kihúzza bebugyolált kezét a paplan alól, ráteszi Liszkó
karjára. – Kis húg, jöjj be ismét, mielőbb ... hozzál körtét mert mire felkelek, egy se marad a fán …
Liszkó könnyei megerednek. Olyan nagy lesz a szíve, a gyomrában érzi már, milyen nehéz és most tudja csak, milyen szomorú a Jancsi betegsége miatt! Hisz szegény Jancsi idén nem is evett a nyakaskörtéből. Pedig
ez az ő közös fájuk, az ő közös kertjükben. Liszkó tisztán látja maga előtt
a gircses törzsű fát, itt van a szobában, az ágaival zsúfolt a szoba, az ő
kettejük fájával. Felzokog.
Jó, hogy épen most telt el a perc ... a mama bejön érte, felkapja, úgy
viszi ki a szobából.
– Szegény kis lánykám, puhaszívű, lánykám ne sírj, hiszen már hála Istennek, jobban van a Jancsi…
Liszkó nem akar többé fiú lenni ... Csak körtét akar hozni a Jancsinak,
titokban, hogy meg ne lássák. Ki akarja nyitni a Jancsi szobájában a spalettát is, hogy a Jancsi kinézhessen. A büdösszagú orvos bácsi becsukatta,
hogy ne mehessen ki az árnika szag. „Piha! nyisd ki Liszkó, ugye, mi ezt
jobban tudjuk.” Naponta bekéredzkedik Jancsihoz, órákig ül nála, csendesen a sarokban, ha Jancsi alszik, vagy pihen.
Mikor Jancsi először kel fel, Liszkó hozza a papucsot ágyához; sír,
hogy nem ő vezetheti ki Jancsit a tornácra.
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Három hét múlva Jancsi ismét kilovagol. Mama ragyogó szemmel nézi
a fiát, milyen szép egyenes megint, mint ,a szálfa, mint az apja. Hála a jó
Istennek ...
Este most megint Liszkó szobájában ül, őt babusgatja, együtt imádkoznak: – Add, hogy mindig jó kislány legyek ...
– :És az Amanda ló is jó legyen – teszi hozzá halkan Liszkó. Másnap
Liszkó cukrot visz Jancsi lovának, hogy megengesztelje és soha többé ne
vesse le az: ő bátyját.
Jancsi ismét a vizsgára tanul. Ha Liszkó benyit a szobájába, rákiált:
– Kotródj innen, ne zavarj, mikor dolgozom!
Liszkó áhitattal surran ki. Jancsi fiú, nem szabad, hogy a kislányok zavarják a fiúkat! A fiúk tanulnak és leesnek a lóról – a kislányok meg csak
nyakas körtét hoznak le nekik a kertből, mert sosincs semmi bajuk és
egész nap ehetnek, amit akarnak. Nincs árnika szag sem a szobájukban.
Nem fontosak, de boldogok!
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BÁN GYÖRGYI
Az ördöngös halála*
Hatod napja halódik már öreg Bucu Jon. Csak nem bír elmúlni.
Nagy szégyen, gyalázat! Emiatt szaladgál a ház népe és próbál mindent;
javasasszonyt, pópát, holdfényén meggyújtott kakukfű– keresztet, tömjént, meg szentvíznek csöppjét az ágy fejére. Nem azért, hogy életben
tartsák, nem. Azt a vén átkozott maga se kívánná, hanem azért csupán,
hogy végre békével eltávozzon. De semmi. Hiába.
A bába már únja s a templomi ember. A család meg sír–rí.
Iszonyúan hörög az aggastyán. Bíborszín szemhéja minduntalan fölpattan s rémes pillantása a szobán végigver, mint valami garabonciásé.
Aszott teste, meg a széjjelfeküdt, bűzhödt, keshedt szalmazsák alatt az
ágy szinte megindul, már majdhogynem táncra pördül négy rozoga csülkén; dühödt döngölősre s a szurtos párnáról tető alá fújtató lihegés szanaszerte szórja a mindenszenteknek könnyű nádcsillagát. A bűvös alkotmány a levegőben ing–leng. Ments Isten, hogy egészen széthulljon! Mert
akkor föllebbezhetetlenül bebizonyosodik, amit a havason úgyis mindenki
suttog: öreg Bucu Jon boszorkánymester, az ősi, nagy titkok feszítik és
nem hagyják nyugodtan elpusztulni.
Hiszen lenne, ami segíthetné; a hegyi faluban ismerik mindennek a
maga patikáját. De nem szólna róla a világért se senki. Régi babona az s
bizony, ha csinálják, még csak sugdosni se merhetnek róla. Merthogy
borzalmas szerről is van szó, olyanról, aminek a tudományára maga a
Dráku viszi rá az embert, végső szükségben. Ördögtan. Szörnyűség!
A pópa rettentően el· is átkozna érte akárkit. Hiába engesztelnék a hátramaradtak, kakassal, gidával, sőt bikaborjúval, – semmibe se venné.
Márpedig a pópa a mennyország őrzője és hivatala, hogy oda bebocsássa
azt, akivel jól áll. Olyan hatalmas személyiség, – csak az ördöngősök esetében szűnik meg nem csupán jószándéka., de ereje is elhagyja olyankor,
– nagy szigorúsággal éppen ezt a fogyatékosságát palástolja!
Mért van az úgy, mért nem, hogy az éggel egyaránt győzhetetlen az a
másik, fekete túlország? Ki mondhatná azt meg?
De, ha nincsen is jól, el kell tűrni. S ha lehet, egy kicsit urává lenni a
helyzetnek. Mert rossz hírbe sodorhatná még a tizedik nemzedéket is, ha a
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halálos, legvégső órán sötét szálak ágboga lenne láthatóvá és mutatná,
hová is húzott a távozó, jóllehet teljes, bűnös éltében?
Valami nagyon egyszerű, de mégis, épp egyszerűségében iszonytató
szerre lenne szükség. Alkalmatosságra., hogy magára vegye az induló
Bucut. Mert messze útra mén, akár lefelé, akár fölfelé hívják. Tudják,
hogy mi kéne, de nevét ki nem ejtik. Hogyha kiejtenék, azt is elárulnák,
hogy csak a lenti út jöhet számításba, fölül semmi keresnivalója a vén
csontnak. A boszorkánymesternek! Mert az volt; bizonyos. Zavarosan, de
emlékeznek sok tettire, mikkel a Drákunak szolgált, s hogy úgy gyakorolta hivatalát, mint valami örökletes tisztet. Hisz apja se volt jobb, se nagyapja És sunyin hunyorgatnak az imádkozók, mert mintha kecskéknek mekegése hallatszana be az őszi, késő éjszakából.
Lehet, hogy azt hallja a haldokló is. Nincsen békessége. Kimered, azután eltekeredik újra, újra, egyre rémesebb vonaglással, hogy mellette
még az az egy szál gyertya is majdnem kialszik. Ingét elszaggatta és lehányta magáról. Csak úgy süti a láz. Két szemgolyója, akár a pecsenye,
vöröslik és forró pára száll lecsenevészedett teste minden ráncából. Keserűen, mint az alvilág kénkő–lihegése. Még ha nyugodtan fekszik is időnként, elszédülve a tömjénszagtól, az imahangtól kábán, amint duruzsolnak, sipákolnak, dongnak füle körül a rokon, meg szomszéd asszonyságok, – a férfiak hallgatnak jelentősen –, még akkor is kaszál csonttá szikkadt karja s kalimpálva titkos jegyeket ír a zsíros falakon, kísértetes árnyékkal. Többnyire pedig ráng is, ugrál is; iszonytató vackán gurul, görög
s valami érthetetlen szitok–özön omlik fogatlan, barnaüregű szájából,
mind vadabbul és mind vészesebben, hogy az egész kalyiba reng belé!
Vonyít, mint a kutyák, búg, mint a bivalyok, üvöltöz a farkas rekedtségével, a sörtevad kitartásával, a kuvik útálatos lidérchangján.
Egyformán telnek a nehéz órák. Az imának, a ráolvasásnak, semmi foganatja. A gyertyát is hiába újjítják meg – már elégettek vagy tizenkét
szálat –, csak nincs haszon· belőle. Nincs bizony: ahelyett, hogy üdvösségét erőszakolnák, lelke menését a pokolba kéne megkönnyíteniük, mert
hát világos, hogy oda óhajt. A Drákuhoz óhajt. Csak meg ne tudja senki
idegen!
A pópától van legkevésbé nyugtuk. A lelkiismeret üldözi őket, mi lesz,
ha gubbaszkodó árnyékaik között egyszerre csak megjelenik a föveges
szentember? Hosszúbotos kettőskereszttel kezében. Irgalmatlanul suhogtatva a fölséges jelvényt. Ágaskodva föléjük, elérhetetlenül, mint maga a
mennyország és rájukolvasva, dörgedelmes átkok közepette, hogy Bucu
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Jónnal tartottak, istápolták. Cinkosai voltak sötét működésében s maguk
is megértek lelki pusztulásra, akár a vén ördöngős.
Pillognak egymásra tétován, dagadt szemmel: így tanultuk, csak ez
lesz a vége, – gondolja mindenik. :És szakállaikból a rémület izzadtságcsöppjei hullanak, a fejkendők alól pedig harag, kétség és pokoli félelem
könnyei csorognak, piszkos patakokban. – Zavarhatjuk–é az egyház dolgát? Tehetjük–é, ·amit jónak látunk?
Kintről, válasz helyett, egyre erősebben, a förtelmes mekegés hallatszik, bent, az ágyon pedig forog, pörög a halállal táncát aprózó test, ágaskodik, aztán meg lerokkan, vele táncolnak a füstös gerendák, ropja körüle
a megrepedt agyagföld, csörömpölnek hozzá a cserépedények a kemence
padkáján. A szentelt nádcsillag szökdös az ismeretlen, átkozó igékre. A
jámbor tákolmány, amit holtak napján függesztenek az ágyak fölé. Hogy
tartana vissza minden gonoszt. S hát csak megindul az is és széjjelhull,
hogy is bírhatna el· több átalkodottságot, ágai röpülnek, mint a fürge
nyílvesszők. Bucu Jon pedig ordít, mintha parázs hullna fejére, süvölt,
hogy meg iszonyúbban sohasem hallották!
Gúnyosan reszket az egész ház erre a jelre. Megtántorodik és ketté is
roppanna, hiszen csak úgy dübörög, ing, ugrál, – míg, elragadva a hörgés
s a vonaglás őrült ütemétől, a sátáni akarat erősségétől, – egyszerre csak
valaki fölpattan, föltépi az ajtót s a pitvarba száguld. Vásott, hatalmas
cirokseprűvel tér be. Odaállítja, fújtatva, az ágy mellé, a többiek pedig,
rémülten is, megkönnyebbülten is, fogadják el a pokoli jegyesség kézzelfogható szimbólumát.
Többé mit se titkolnak, csak szinte homlokukkal vagdossák a Földet,
mikor elrebegik: – indulj, Bucu Jon. Magukban gondolják: – van már,
mivel menjél!
És mintha csuda történnék. Sötét, pokoli, de való csuda.
Bucu Jon mintha azt a seprűt várta volna egyes–egyedül.
Ránéz üveges, vérrel kerített, sárga szemével és lihegése lassul, csontos ujja beléhorgolódik a takaró szélébe, mintha a seprű nyelét igazítaná
két tüzes tenyere közé és az izzadtság arcára reáfagy. Rémes, szőrös pofája elkékül s habár irtóztató, ördögi fintorral, de mégis utolsót bőg, azután
elhallgat, verejték–itatta haja pedig, úgy, ahogy illendő, miként a sátánszarv, fölmered homlokáról.
A várakozástelien rápislogó gyásznép látja is menten, hogy vége. Vége! Hála a –, de azért nem mondják hangosan, hogy kinek köszönnek.
Csak indulnak ki gyorsan a seprűvel, melyen, semmi kétség, szépen átpördült a túlsó világba öreg Bucu Jon.
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A pópa jöhet már. Új gyertyát gyújtanak. Utolsót és most már nem is
sajnálják.
Újra áhítatos szavak röpdösnek a poshadt levegőben, mint a fáradt varjak, részvét nélkül, riadalom nélkül, megszokott ritmusban.
A titkos kecskék meg, a hajnali szürkeségben, egészen elhallgatnak.
Nagyon távol járnak már.
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TÁBORI PÁL
Érettségi bankett *
Felnőtté lenni nekem annyi volt, hogy kinőttem gyerekkorom biztonságából és ismerős félelmeiből egy új, sötét és csodálatos világba. És elmaradtak a piros kötésű Verne és May Károly kötetek, a bélyeggyüjtemények és
építő–kövek..
Az érettségi bankett éjszakáján fedeztem ezt fel igazán, talá egy évvel
azelőtt, hogy anyám meghalt. Az érettségi bankett az „érés” utolsó állomása! Szerte az országban, minden városban, a fiatal emberek kínosan új
ruhában és nem iskolai sapkával, hanem kalappal, az első sétabottal, leültek a fehér asztal mellé volt tanáraik társaságában. Búcsúbeszédek hangzottak el, sok vicc és emlékidézés. Bőven folyt az ital is. Az idősebb tanárok vagy azok, akiknek otthon az asszony parancsolt, lassanként eltűntek
és ekkor komolyan megkezdődött az ivás. Ez aztán mindig ugyanúgy
végződött: egy bordélyházban, ahol a fiatalemberek kipróbálták „érettségüket”. Másnap reggel zákányosan ébredtek és azt hitték, hogy most már
igazi világfiak., akiket semmiféle új tapasztalat nem lephet meg. ,
Valójában igen jól megszervezett ipar volt az érettségi lakoma. Minden
év júniusában vagy ezer étterem és kocsma nagyjából egyazon ételt szolgálta fel egyazon áron. A fotografusok is jól kerestek az érettségi felvételekkel, amelyek az osztályt és a tanárokat megörökítették. Ezeknek meglehetősen szomorú gyűjteményük lehetett a fényképekből, amelyek megmutatták, miként öregszenek évről évre. A szabók és kalaposok, a virágárusok és cigányok is mind jól jártak. Jóravaló apa nem tagadhatta meg
fiától a pénzt ez alkalommal. Végre is, neki is megvolt a maga érettségi
bankettje, a szabadság első részegítő éjszakája, amikor szemébe mondhatta a latin tanárnak, hogy vén szamár és a tanár úr mosolyogva szellemességnek fogta fel a dolgot. Így ment ez, nemzedékről nemzedékre, mindig
ugyanazokkal a beszédekkel, magasztos érzelmekkel a haza iránt, a honpolgári kötelesség teljes tudatában. Mindig ugyanazok a rekedten kornyikáló hangok, ugyanaz a düledező menet a bordélyházba. A lányok, persze, változtak. De még ők is tudták, hogy minden június végén felvirágzik
az üzlet.
A mi bankettűnket egy étterem kerthelyiségében tartottuk. Itt kövér
adófizetők tömték magukba a pecsenyét meg az idei libát. Zsíros újjakkal
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forgatták a csontokat. szamócát mártogattak porcukorba. Asztalunk egy
kis lugasban állott. A vendégek részben irigykedve, részben mosolyogva
figyeltek.
Legjobb és legrégibb barátom, Pista mellett ültem. Életében először
kemény gallért viselt és ez a dicsőség csaknem megérte a kemény gallér
kínjait. Szemközt Mikulics ült, a földrajztanár, aki rendszerint átaludta az
egész órát. Most poharába mártotta dagadt vörös orrát. Sárgásfehér bajsza
úgy lógott a pohárba, mint a sirály szárnya. Itt is, ott is egy tanár ült közöttünk hogy bizonyítsák baráti jóakaratukat és a bankett közvetlenségét.
Amikor a pincérek felhordták a fogásokat, mindegyiket taps köszöntötte.
Alig volt köztünk, aki többet ivott volna egy félpohár bornál amikor ivásra került a sor s bár ez könnyű, kissé savanykás szamorodni volt, hamarosan megoldotta nyelvünket. Az igazgató úr beszédébe, amely tele volt
zengzetes közhelyekkel, néha-néha disznó szavakat szúrtunk. Aztán
Libert Tibor, a jeles diák felelt a beszédre, ugyancsak jól válogatott közhelyekben. Egyéb beszédek is voltak, mert ezt mindenki soha vissza nem
térő alkalomnak érezte. Én is felálltam.. Pista csak. bámult rám. Soha életemben nem voltam szónok, még az önképzőköri vitákon is befogtam a
számat. De már egy liter bor volt bennem. Azonkívül undorodtam a kellemes hazugságoktól, amelyek elhangzottak.
– Uraim – mondtam és egy széles mozdulattal összefogtam a tanárokat
és diákokat – igyunk a boldog képmutatásra! Gondoljunk a tényekre és
véleményekre, amelyeket fejünkbe vertek, a csaták és koronázások dátumaira, a görög igeragozásra és Horácius prozódiájára. Emlékezzünk
mindarra, amit oly boldogan fogunk. elfelejteni, minél előbb, annál jobb.
Legyünk hálásak hogy tudjuk kezelni a logaritmus táblát: nagyon hasznos
lesz, ha majd száz meg száz számoszlopot adunk össze mint nyomorgó
könyvelők. Legyünk boldogok, hogy a kengurut meg tudjuk különböztetni a wallabytól! Enélkül soha nem lehetnénk gyári munkások. És ha hálásak vagyunk a tényekért és a számokért, mennyivel inkább hálásaknak
kell lennünk az erkölcsi oktatásért, amelyben részesültünk. Minden héten,
kivéve a vakációt hat napon át tisztelt tanáraink figyelték modorunkat és
illedelmes beszédünket, reggel nyolctól déli egyig. Megtanítottak arra,
hogy spiclik és talpnyalók, hipokriták és hazugok, szadisták és ...
Pista meghúzta a kabátomat.
– Vigyázat, Ádám! – mormolta – még nem elég részegek!
– Egyszóval – folytattam – remekül felszereltek az élet küzdelmére! A
ravaszoké a jövő! A törtetőké a mennyek országa! Köszönjük, uraim, szívünk mélyéből!
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Kiittam boromat és leültem. Egy kis csend támadt. De nyilvánvaló
volt, hogy kivéve Pistát és Mikulicsot, aki elszörnyedve bámult rám, senkise hallgatott a beszédre. Már .abban az állapotban voltunk, hogy az emberi hangot csak mint a rovarok zümmögését hallottuk, mint egy zsongást, amelynek értelme nincsen. Ekkor rájöttem, hogy butaság volt beszélnem. Mi értelme volt keserű haragomnak? A maguk felfogása szerint
tanáraink mindent megtettek értünk. Ha az igazán lényeges dolgokat, az
új eszméket és szenvedélyeket dohos könyvtárakban, önkéntes remeteségünkben tanultuk meg, ha az élet alapvető tényeit külvárosi mellékutcákban ismertük meg, az ő hibájuk volt-e? Mi elhagytuk őket, de ők folytatták mindennapi dolgukat. Ugyanazokat a hagyományos vicceket, ugyanazokat a dühkitöréseket, ha valakinek ostobasága vagy rosszakarata túlvetette őket önuralmuk korlátain. Rájuknéztem. Mikulics vörös orrára,
Gestern csiptetőjére, Radnai szánalmas piperkőc hajtókájára és hirtelen
szégyent és szánalmat éreztem.
Éjfél után az idősebb tanárok felkászálódtak. Először a jezsuita páter, a
luteránus pap és a zsidó rabbi. Mindegyikük egy kissé zavartan és erőltetetten viccelődve arra intett, hogy viselkedjünk rendesen. Lassankint valamennyi tanár eltűnt, kivéve az öreg Mikulicsot, aki minden öt percben
frissen töltött poharába bámult. Tenyerét mentegetőzve szája elé tartva
szakadatlanul csuklott.
– Velünk jössz? – kérdezte Pista.
– Hova?
– Ne marháskodj, úgyis tudod. Balázs Gyurka már mindent elintézett.
Balázs Gyurka volt a legrosszabb tanuló az osztályban. Csak nagy kínnal csúszott át az érettségin. Papája magas állást töltött be a kultuszminisztériumban. Egy–két évvel idősebb volt nálunk, lóversenyre járt és
rendkívüli fensőbbséggel beszélt szerelmi sikereiről. Félig elhittük, félig
nevettük hazudozásait. De nyilván ő volt a legjobb vezető az ilyen éjszakán.
A bor, persze, arra biztatott, hogy menjek. Bizonytalan tántorgó utunk.
a félvároson át vezetett. Villamos már nem járt. Sokkal romantikusabb is
volt karöltve menetelni, megkerülni a lámpákat és járdaszigeteket, végighúzni botjainkat a·bolti redőnyökön és hangosan bömbölni egy nótát,
amit meglehetősen ledérnek gondoltunk, noha már nagyapáink sem ütköztek meg rajta.
A görbe utca sötét volt. A ház kihaltnak látszott. De Gyurka. mint egy
törzsvendég, megdöngette a kaput. Még el sem halt a visszhang, máris
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egy félig meztelen szolgáló jött elő. Elvette kabátunkat, kalapunkat. Vonakodva adtuk oda sétapálcánkat, mintha lovagi fegyverzetünktől váltunk
volna meg.
A nagy szobában talán egy tucat lány táncolt vékony, rikító alsó ruhában. Magas sarkuk koppant a parketten, arcuk kifejezéstelen volt. Egy
idősebb asszony, puritán fekete ruhában, fehér piké gallérral, ott állt a
rádiógramofon mellett. Amint végetért egy lemez, másikat tett föl. Itt a
zenének sohasem volt szabad elhallgatnia.
A lányoknak körbe–körbe kellett forogniok, mignem a szakszervezeti
munkaidőt ledolgozták. De érkezésünk megszakította a táncot. Illedelmes
mohósággal párt választottak maguknak a lányok. Néhány asztal is volt a
szobában és mi italt rendeltünk.
Én Mimit szemeltem ki. Száját néztem – nem volt valami ügyesen kifestve. A túlságosan nagyra festett száj alatt láttam halvány, keskeny
szájaszélét. Vörös sörényének gyökere fekete volt. Pupillái tágak, de üresek és fénytelenek. Keze kicsi volt, laposak újjai. Vékony, kislányos hangon cigarettát kért, aztán italt. Pezsgőt rendeltem. Két poharat hoztak.
– Az enyém limonádé, – mondotta Mimi. – Nem bírnék annyi italt. Vigyáznom kell a gyomromra.
Hasa tájára nézett, hogy én is oda pillantsak. De nem néztem oda. Lassan kóstolgattam a pezsgőt, miközben Mimi, mintha tudná, hogy mit várok tőle, elmondta élete történetét. Persze, volt benne huszárkapitány (ez
mindig huszárkapitány volt, alacsonyabb rang a tekintélynek ártott volna),
aki tizenhat éves korában elcsábította.
– Igyál, kicsi, – mondta. – Tetszel nekem. Szeretem a nagyorrú fiúkat
Ez férfiasabb, nem gondolod?
A fiúk táncoltak. A fekete ruhás asszony fáradhatatlanul cserélte a lemezeket. Mimi bocsánatot kért:
– Borzasztóan fáj a lábam, mindig egy számmal kisebb cipőt viselek,
puszta hiúság, de mit tehetek?
Aztán azt javasolta, hogy beszéljek „Madame”–mal és vonuljunk viszsza az emeletre. Nedves kezét a kezemre tette és ekkor megborzongtam.
Nem az érintéstől, hanem attól, amire célzott. Hirtelen lehetetlennek láttam, hogy bármi dolgom legyen Mimivel – vagy akárhogy is hívják. Nem
azért, mert ennyi meg ennyi volt az ára, hanem azért, mert nem ismertem.
Az olcsó parfőm, a hennázott haj, a kiborotvált hónalj, az egész olcsó
szépség oly idegen és ijesztő volt! Talán, gondoltam gúnyosan, sohase
tudnék ágyba menni egy nővel, akinek nem mutattak be a társadalmi szabályzatok szerint.
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Balázs Gyurka egy gömbölyded szőkét forgatott, aki folyton vihogott.
Pista éppen most ment az emeletre, egy nagyon sovány feketehajú lánynyal. Volt osztálytársaim hirtelen idegenek lettek, mintha egészen más
nyelvet beszéltek volna. Ha hirtelen eljárják a zuluk fegyvertáncát vagy
halzsírt kezdenek nyelni, mint az eszkimók, nem találtam volna meglepőnek.
– Most mennem kell, – mondtam udvariasan Miminek. – Bocsánatot
kérek.
Száját eltátotta, amint rám bámult.
– De ... hát mi a baj? nem tetszem?
– Dehogynem – igazán bájos – nyugtattam meg komolyan és felálltam.
Köröskörül csupa tükör volt a szoba. Láttam végtelen tükörképeimet.
Nyakkendőm félrecsúszva, fejem búbján felállt a hajam.
– Legalább adhatnál valamit – biggyesztette el ajakát. Nem színlelt
csalódást. Ez is a napi munkához tartozott.
Egy bankjegyet csúsztattam izzadt kezébe. Azt gondoltam, így tapintatosabb, mintha az asztalra tenném.
– Igazi úriember vagy, kicsi – suttogta. – Ha erre jársz, akármikor ...
– Hogyne, – hazudtam – tálán a jövő héten ...
Indulás közben Gyurka megpróbált elcsípni. Valamit kiabált, de nem
értettem egy szavát se. Egy perc múlva megint kint voltam a sötét, hűvös
utcán. Nem régen futó zápor eshetett, mert még most is feketén és tisztán
csillogott a járda. Nem éreztem magamat nagyon erényesnek, csupán
örültem, hogy egyedül vagyok. Tíz év múlva majd találkozunk megint, az
egész osztály. De én nem hittem, hogy ott leszek azon a találkozón.
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CS. SZABÓ LASZLÓ
Bújdosó Mária *
ÚJHOLD volt, aznap éjjel nem kellett tartani az égtől. A víz volt Heródes
bűnsegédje a sötétben. Engedett a hó a szántásokon, jeges patakok álltak
keresztbe, keresték a pallót s a palló elszökött, megtalálták a kötélhidat,
de a kötelet elvágta valaki. ahol a fenyvesnek kellett volna feküdni, nádas
ingovány villogott a jelző lövések fényénél. Egy kutya ugatott.
– Nem a holdra ugat – morogta József, az ács.
Mária pár lépéssel bukdácsolt mögötte. Kötött kendője alatt szunnyadt
a kisded; egy soproni orvostól kapták az altatóját. Ilyen az altatódal a mai
világban, gondolta József, porban adják be, hogy sírás nélkül kezdődjék a
bujdosás.
– Legalább a szamár megvolna – fakadt ki, amikor másodszor botlott
meg az asszony. Ámbár vele is csak baj lenne, rémüldözne a bokroktól,
megvetné a lábát a pataknál, világgá szaladna a rakétáktól.
Lövöldözés hallszott jobb felől. Válasz nélküli sorozatok voltak, mintha hisztériás rohama lenne a fegyvernek egy gyáva kézben. Heródes katonái félnek az árnyaktól, géppisztolyukkal kettészelik a szamárkóró arcát, homlokon találják a göröngyöt, lábon lövik a nádat. Néha egymást is
eltalálják. Mária megtántorodott.
– Jól megyünk, József?
– Persze, hogy jól.
Hiszen, ha tudná! Ha tudná, hogy csakugyan toronyirányt mennek,
ahogy a faluban eligazították. De hátha folyton körbe keringenek vagy ki–
bejárnak két ország közt abban a hurokban, amit egyszer kirajzoltak országhatárnak? Mi az ördögnek olyan csavaros egy határ? A parasztlány
egy fenyvesről beszélt mikor útnak eresztette őket. Előbb jön a patak a
pallóval, aztán egy órányira a pataktól a fenyves domb. Két oldalt, a tanyákon már Heródes katonái ülnek, oda ne merészkedjenek be, az erdő
azonban tiszta, túlsó lábánál van az írtás s az írtás mögött a menedék földje. De a palló eltűnt, a vizek pedig megsokasodtak, mintha Isten éppen
aznap éjszaka kezdte volna visszafelé csinálni a teremtést, magtalan, jeges
patakokká változtatva a hajdani meleg rögöket.
– József, én leülnék egy kicsit.

*

Megjelent a Látóhatár 1956. évfolyam 6. számában.
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S már ott is hevert az asszony a vastag sárban, száraz zihálással,
féloldalra terülve, maga fölé tartva a kisdedet, mintha kimerült melléről,
zsibbadt karjából át akarná adni valamelyik csillagnak, hogy tartsa tovább
helyette.
Az ács hátraugrott. El akarta kapni a gyereket, mielőtt Mária egészen
végigterül. De abban a pillanatban olyan fájdalom nyilallt a lábába, hogy
felkiáltott.
– Ne kiálts – lihegte Mária. – Nem hallod, milyen közel szólnak a puskák?
Meg akart támaszkodni. hogy föltápászkodjék, de könyökig szaladt a
karja a fekete kásába s már ajkán érezte a mocsaras föld undorító
lehelletét. József átvette a gyereket, leguggolt s másik karjával derekánál
fogva talpra segítette az asszonyt.
– Gyöngyöm, virágom, nem tart már sokáig. Érzem az erdő szagát.
Szedd össze magadat, édes. Itt a határ egy ugrásra.
Az asszony visszavette a gyereket.
– Te nézd az utat. Neked az ösvényt kell nézni – mondta s megint becsavarta a gyereket a kendőbe.
Miféle utat? Miféle ösvényt? – gondolta József, félig süketen a szívverésétől. Már nem Heródes katonáitól félt igazán, hanem magamagától.
Omladozott az akarata, leszakadt a világtalan semmibe, mint a puha part a
feneketlen tóba. Hiába minden, a sors sem akarja, hogy megszabaduljanak. Verje meg az Isten, nekisétál az első tanyának, besétál a fegyverek
közé, megadja magát családostul. Hat órája gyalogoltak. S mi volt az a
szörnyű nyilallás a lábában? Egy pillanatig tartott, elmúlt, amíg Máriát
fölsegítette, most megint kezd fájni, tompán.
– Legalább a szamár megvolna! – szólt mögötte az asszony.
– Dehogy volna jó! A kutyák még messzibbről megszimatolnának.
Világító lövés röppent föl. De sokkal hátrább, határozottan sokkal hátrább, mint az előző lövések, talán két–háromszáz méterrel is hátrább,
gondolta József s elöntötte a düh maga ellen. Dehogy adod meg magadat,
te gyáva disznó, dehogy szerzel örömet a dögöknek. Most már itt lesz
valahol a domb, a föld is szárazabb valamivel s mintha emelkedne ... Itt
kell lenni az erdőnek is!
– Érzem a fenyőszagot – mondta Mária váratlanul s nagyon vidáman.
József megfordult, hogy még jobban biztassa s vidámítsa. Akkor látta,
bog tántorog az asszony, mint a berugott ember. Talán már nincs is magánál szegényke, havas, szikrázó fenyvesben léptet a szamarán, csillagok
keringenek a szakállas ágak közt, csengve összekoccannak, a kisded ki156

dugja fejét a kendőből, egy óriás lép ki a fák mögül s arany cukrot dug a
szájába ... Efféléket láthat szegényke.
– Vigyázz, József – szólt rá az asszony. – Kezdesz tántorogni.
Hogyne tántorogna, mikor úgy fáj a lába! S minek szól rá Mária, minek zavarja ki a tündéri erdőből, ahol csillagok kergetőznek s összekoccannak a fák közt s egy óriás arany cukorral eteti az ő fiát!
– Ugye te is érzed a fenyőerdő szagát? – kérdezte Máriától súlytalanul.
– Nincs erre egy fia fenyő se – felelt vissza Mária nevetve. Rá akart kiáltani, hogy hiszen az imént éppen az asszony állította, hogy érzi a szagot,
most meg azt mondja, hogy ...
József hirtelen megállt.
Az a hang nem mögüle jött, Mária felől. hanem szemből! Szemből s
egészen közelről s férfi hang volt, nem a felesége szava.
– Hé, van itt valaki?
Mária utolérte, ott álltak egymás mellett, lihegve s megfeszült arccal.
– Persze, hogy van – felelte az iménti hang s egy férfi lépett ki egy bokor mögül.
A gyerek fölébredt, kikandikált a kendőből s mosolyogva nézett a közelítő óriásra. Egyenruhában volt, vállán jámbor szándékkal függött az
átvetett puska.
– Isten hozott, kis barátom! – mondta, előkotort egy cukorkát a zsebéből, kihámozta az aranypapírból s bedugta a kisded szájába.
– Hol vagyunk? – kérdezte Mária, mert az ma még mindig összeszorított szájjal méregette az egyenruhás idegent.
– Ahová igyekeztetek – felelte a férfi elkomolyodva. – Gáspár vagyok,
a határőr. Jertek utánam, tíz perc ide a falu.
Eldobta az aranypapírt, átvette a kisdedet Mária karjából s a fejét oldalra vetve, szótlanul mutatta, hogy merre forduljanak.
József egy darab idő múlva visszanézett. Hátha még egyszer megpillant valamit a hazából a világító pisztolyok fényénél, az embervadász
kutyák csaholása mögött? De csak fényes csillámlás látszott mögöttük a
földön, mintha egy marék arany ömlött volna arra a helyre, ahol Gáspárral
találkoztak.
EGY parasztházba vezette őket a határőr. A gazda az ajtó előtt strázsált, sportsapkában, rövid bundában s gumicsizmában.
– Ma éjjel ő a soros – mondta Gáspár. ő fogadja be a menekülőket.
Holnap, holnapután tovább kerültök az elosztóhelyre.
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Öten feküdtek a homályos szobában, újságpapírba csavart lámpa világánál. Kettő az ágyban, hárman a földön, szalmazsákon. Egy cigaretta
parázslott valakinek a szájában. A szoba tele volt fuldokló lélekzéssel.
Vérebekkel viaskodtak az alvók, beleejtették gyereküket a jégbe, elszakadtak egymástól, egy vigyorgó katona igazolványokat tömött a szájukba, cigarettát nyomott el a mellbimbójukon.
– Nem akarunk zavarni – súgta József a gazdának, – jó nekünk az istállóban is.
– Ott a családom van ma éjszaka – felelte a paraszt s szelíden tovább
tolta őket a parázsló cigaretta felé. – A sarokban még akad egy zsák az
asszonynak. S magának is jut egy kis szalma a padlón. Csak takaróm
nincs már. De rögtön hozok át a szomszédból.
Mária, aki a küszöbön visszavette Gáspártól a kisdedet, leült a szalmazsákra, kioldozta állán a fejkendőt s a gyermek arcához hajolt. Úgy maradtak összetapadva, csóktalanul, mosolyogva. Elaludt ültő helyében. Az
ács óvatosan végigfektette a zsákon, megszabadította a kővé vált cipőtől s
a gyereket a fejéhez tette. Hozzászokott már a félhomályhoz, látta, hogy
nyakigérő, fehér pulloverben fekszik mellettük a cigarettázó ember, inkább gyerekember, mint férfi.
– Pestről? – szólt oda, mert zavarba ejtette a fiatalember furcsa, állhatatos nézése.
– Csepelről – helyesbítette a pullóveres nyomatékkal. – Elfogyott a
municiónk.
– Maguk felé nagy meleg volt.
– Felénk nagy. Befűtöttünk Heródeséknek, amíg bírtunk. S maga hol
volt?
– A Práter utcában, – mondta József. – Meg az Akácfa utcában. Tudja,
a mozinál. Nem tudom már a nevét.
– Ott sebesült meg? – s a csepeli fiú József lábára mutatott.
Az ács lenézett. Most értette meg a legényke állhatatos pillantását.
Meg a nyilalló fájdalmat futás közben. Végig a nadrágszára meg volt feketedve a vértől.
– Orvos kell magának – mondta a csepeli, ledobta a takaróját s fölkelt.
– Várjon, előkerítem az angol diákot. Engem is ő kötözött be.
Csak most látta József, hogy be van pólyálva a fiú jobb keze. Amíg feküdt, a pokróc alá dugta.
– Útközben kapta?
– Nem, ez még csepeli.
Akkor lépett be a paraszt, két takaróval.
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– Nemcsak takaró kell ide, koma, hanem doktor is – mondta neki a fiatalember s az ács lábára mutatott. – Költse föl Menyhértet. Aztán maga
meg feküdjék a helyemre. :Én már jól ki· aludtam magamat múlt éjjel az
erdőben.
József olyan gyenge volt, hogy elfogadta a másik sebesültajánlatát. S
mire közös ügyeskedéssel, pisszenés nélkül lehámozták a sebbe tapadt
nadrágot, megjött Menyhért, az angol diák, egy kis műszeres táskával.
Magas báránybőr kucsma volt hátratolva a fején. Látszott, hogy talán abban is hál, úgy szereti.
– Barát, barát! – Kezet rázott Józseffel s letérdelt a zsákhoz.
– Nem fáj, nem fáj.
– Csak ennyit tud szegény magyarul – mondta a csepeli. – De azért jó
fiú. Rábízhatja magát nyugodtan.
– Bizony derék fiú – erősítette meg a gazda s leguggolt, hogy lássa s ha
lehet eltanulja a sebkezelés tudományát. – Egy hete járja itt éjjel–nappal a
falvakat. No, nem veszélyes a seb, látom. Ugye nem veszélyes? – fordult
a diákhoz.
Az meg csak mosolygott a kucsmája alatt s bólintgatott. Olyan volt,
mint egy megfiatalodott Mikulás.
– Barát, barát. Nem fáj, nem fáj.
– Nem fáj – hagyta rá József verejtékezve.
– Fáradt golyó volt – magyarázta a paraszt szakértelemmel.
– Holnap akár tovább is sántikálhat. S tíz nap múlva kutyabaja.
A diák fölállt, két tablettát adott Józsefnek s mutatta, hogy vegye be.
– Köszönöm, Menyhért – s víz nélkül, szárazon lenyelte az orvosságot.
– Olyan jólesett, mintha mirhával dörzsölgettél volna.
Az angol búcsúra nyújtotta a kezét. Mária álmában nyögve megmozdult a szomszéd zsákon, a diák odanézett s tenyerében József tenyerével
kérdőn felhúzta a szemöldökét. József elégedetten az alvókra mosolygott.
– A feleségem, meg a kisfiam.
– Hiába mondja neki magyarul, nem érti – mondta a csepeli egy kicsit
keserűn.
De Menyhért balkezével a kucsmája után nyúlt.
– Királ, királ. Jó királ – s meghajtotta magát az alvóknak.
– No, Isten segítségével mégis csak ragad rá a magyar szó – örvendezett a csepeli fiú s előkotort egy új cigarettát.
MÁSNAP arra ébredt József, hogy az asszony egy tányér gulyáslevessel költögeti.
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– Szeressed, édes, most főzte neked frissen a páter.
Egy fiatal ferences barát állt a szalmazsák előtt, foltos szakácsköténynyel a csuháján.
– Hány óra? – ocsúdozott az ács. A szoba üres volt. Átnézett a szomszéd zsákra. Hanyatt feküdt rajta a kisded s óriási bogárszeme a mennyezeten kalandozott olyan figyelemmel, mint a csillagászok.
– Mindjárt dél van, lelkem. Most jött meg a páter mozgókonyhája. No,
üljön már fel.
József engedelmeskedett, szeméből kitörölte s hajából kitúrta az álom
maradékát s a leves után nyúlt.
– Ha megetted, fiam – mondta a magyar szerzetes, aki öccse lehetett
volna, – próbáld meg, hogy tudsz-e járni? Ha nem tudsz, felviszünk a
klastromba egy–két napra. Csak aztán mentek az elosztóba.
– Tudok – felelte eltökélten József, a levesét kanalazva. Szeretnék még
ma bejutni Bécsbe, rokonokhoz.
Mária a paphoz fordult:
– Tetszik tudni, rokonokhoz megyünk. A nénikémhez, Erzsébethez s
az urához, Zakariáshoz.
– Muszáj annak ma lenni?
– Nagyon szeretnénk.
A barát elgondolkozott. Aztán felderült az arca.
– Ha elfogom Boldizsárt, megkérem, vigyen föl titeket visszafelé. Ne
ijedj meg tőle, lányom, egy kicsit fekete.
Boldizsár nemsokára csakugyan berobogott a faluba. Leszerelt néger
katona volt, aki egy döblingi lány kedvéért beállt fuvarosnak egy sörgyárba. A szerzetes leszólította a kocsma előtt.
– Egy sebesültet kéne bevinni Bécsbe, Boldizsár. A feleségével s a kisfiával. Fölveszed?
– Föl hát, csak előbb megtöltöm egy kis tömjénnel a gépet – vigyorogta a fekete sofőr s a kimerült benzintartályra mutatott.
A paraszt átment a szomszéd faluba, Józsefék a feleségének köszönték
meg az éjjeli szállást, egy vékony kicsi asszonynak, aki mosolyokkal,
bíccentgetéssel és simogatással felelt, mert hát szegény nem tudott magyarul, mint az ura.
Vigasztalan decemberi esőben, szél ellen hajtottak a patakzó úton. Altató kattogással járt a törlő az üvegen, a víz innen is, onnan is becsurgott s
tócsába állt a lábuknál, a fülke megtelt émelyítő benzingőzzel.
– Azért nekem mégis olyan, mintha tömjént szagolnék – szólalt meg
József a gondolatait fűzve s fáradtan az asszonyra mosolygott.
160

– Fáj a sebed, szívem? , , .
– Nem, nem fáj. – Hirtelen elkacagta magát. – Nem fáj, nem fáj. Királ,
királ. Jó királ.
A gyerekhez hajolt s megcsókolta. Mária csak nézte, miket beszél öszsze az ura, talán meghabarodott? A gyerek azonban nem törődött a csókkal, mert Boldizsár úrban gyönyörködött. Nagy volt a barátság köztük, a
sofőr forgatta a szemét, villogtatta a foga fehérét s a kisded majd kisiklott
az anyja öléből, úgy mulatott. Annál bosszúsabb volt Mária.
– Ez a szerecseny is jobban vigyázhatna, hogy hajt a síkos úton. Folyton a gyereket nézi. Még megbabonázza.
– Királyt nem lehet megbabonázni – intette le bölcsen József.
Sötétedés előtt értek be Bécsbe.
Zakariásék egy kültelki bérház utolsó emeletén laktak. Még nem tértek
haza, csak a fiuk volt otthon, János, egy életrevaló legényke, aki pár szóból megértette, hogy kiket üdvözölhet, bevezette őket az utcai szobába,
tejet s kávét melegített a konyhán és tüzet rakott a fürdőszobában. Régimódi ház volt, örült, hogy áll még a lábán, fával kellett begyújtani a víz
alá. S János ahhoz is ragaszkodott, hogy segítsen a kisded fürösztésénél.
De Máriának most a másik gyerekére volt sürgősebb gondja. Az öregebbikre.
– A bátyádnak segíts előbb – mondta. – Előbb őt kell ágyba tenni.
S gyöngéden megcsókolta az ura nyirkos homlokát.
József egy széken ült s egész testében rázta a hideg. Most tört ki rajta a
sebláz. Vagy talán más is, sok minden egyéb? Az út a falu végétől a határőrig, világtalan földeken át, ahol megsokasodtak a vizek, jeges sárrá
gonoszodott a szántás és folyton tovább siklott az erdő? Hagyta, hogy
Mária s a kis János egyen· ként lefejtsék róla a ruhát. Milyen hitvány fából faragtak, gondolta elkeseredve, más ember föl se venné ezt a vacak
sebet. Odaszólt Máriának a kocogó fogai közt:
– Most aztán szégyellheti az urát. Leveri a lábáról egy fáradt golyói
Mária nagy, szürke szeme megállt Józsefen. Nézte a vacogó gyermekét
azzal a szürkülő halántékkal.
– S az elmúlt tizenegy esztendő? Azt elfelejti?
Betámogatta az urát Zakariás ágyába s csak aztán kezdett foglalkozni a
fürdőszobában a másik gyermekével, a karonülővel.
József magára maradt. Az asszony égve hagyott egy olvasólámpát s a
fény a terítős asztalról egy képre esett a falon. József nem látta eleinte,
csillapuló reszketéssel a színtelen, alacsony eget bámulta a takaró alól.
Kisüt-e még egyszer a nap? Lesz-e még valaha jártányi ereje? Tud-e még
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keresni az asszonyra s a kisdedre? A királra, a jó királra? Elmosolyodott.
Gáspár, Menyhért, Boldizsár. már megsegítette. Hárman már segítették.
Hárman? Sokkal többen! A csepeli fiú, a paraszt s a ferences barát. S a
kicsi János is. Vajon merre jár most a csepeli? A fürdőszobában csobogni
kezdett a víz s áthallszott János és Mária kacagása. Azok már jó pajtások,
értik egymást.
A lámpa pedig állhatatosan sütött a képre. Egy fiatal asszony ült pipacsos rét közepén, piros ruhában, kék köpenyben, kendőbe kötött arany
hajkoszorúval, mezítláb s két pufók, csoré gyermek játszott a térde körül.
József felkönyökölt. Szép olajnyomat volt a kép, talán nászajándékba
kapta Erzsébet és Zakariás.
– Szakasztott a feleségem – csudálkozott az ács. – :Éppen így ült egy
padon, amikor először megláttam. Így hajtotta le a fejét, éppen így nézte
az előtte játszó gyermekeket, a mások gyerekeit.
Már nem vacogott, átszállt beléje a kép kristály nyugalma. S az a felséges nyugalom oldozni kezdte a könnyeit s a könnyek lassan kezdték
kimosni szeméből a megkövesedett gyűlöletet. Visszafeküdt a párnára,
hallgatózott. A víz már nem folyt a fürdőszobában. Egy ébresztő óra ketyegett valami bútor tetején. S a könnyek, József tisztító könnyei áztatták
a párnát, mint tavaszi éjszakán a jó eső a jó földeket.
1956 december 1
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HORVÁTH BÉLA
Turini történet *
Mindig a szabadban hálni nem olyan egyszerű dolog ám, mint egy vagy
más kevésbé járatos alak gondolná, aki csak képzelegni meg hősködni
tud. Nagy tudomány a szabadban berendezkedni, sok tapasztalat és körültekintés szükséges ahhoz. Könnyen mondják az urak, hogy mehetek, ahová tetszik, nem úgy van ám az! Fiatal koromban például éjféltájban elkezdtem járkálni a városban amilyen buta voltam, aztán reggel felé, amikor már nem volt annyira hideg, megpróbáltam aludni a pályaudvaron
vagy a parkokban. De hamarosan rájöttem nagy tévedésemre. Először is,
vannak különösen hideg utcák, és ha ilyen tájra tévedsz, keresheted aztán
a barátságosabb utcákat. De ha meg is találod, menet közben megfájdul a
talpad, mivel csupa seb az izzadságtól, aztán meg tántorogni kezdett, mint
a részeg, mert fáradt is vagy meg fázol is. Nincsen más menekvés hát,
állandó lakhelyet kell választani, vagyis állandó lukat, ahol nyugodtan
lehet aludni. Ezt azonban jól meg kell fontolni. Amikor az urak lakást
választanak vagy építtetnek, nagy feneket kerítenek a dolognak, megnézik
a tervrajzokat, dirigálják az építőmestert a berendezőt a szállítókat, megnézik, hová süt a nap, hová nem, zajognak–e a vízcsövek a falban, van–e
meleg víz, ropog–e a lépcső. Ám ez mind semmi ahhoz, amit a csövesnek
kell tudnia. Először is tisztába kell jönni a rendőrséggel. Mert a rendőrség nem olyan rossz ám, mint egyesek mondják: békében hagyja az embert ha nem csinál skandalumot. Olyan helyet kell választani hát ahol a
jobb népeket nem háborítjuk. Akkor a rendőrség is szemet húny. Jobb is
ez így, mert mi lenne, ha minden éjjel be kellene kísérniök, hova tennének
minket, erre nem gondoltatok? Elég annyi, hogy nekem mindig jó helyem
volt, mert értettem a választáshoz. Nem is volt soha semmi bajom a rendőrökkel. Másodszor meg az a fontos, hogy legyen megfelelő társunk, akivel ki lehet jönni. Együtt aludni egy jó haverral sokkal biztonságosabb,
ezt elhihetitek. Nekem volt egy igen jó barátom, Brizio, együtt dolgoztunk a Porta Palazzon a vásártéren, mint rakodók. Békés természetű ember volt ez a Brizio, nem sokat beszélt, csak hümmögött meg dörmögött
jóságosan. Nekem sohasem mondta, de úgy hallottam, hogy állítólag volt
felesége is meg egy fia. Ám azt, hogy mi lett belőlük, nem tudta senki, az
öreg sohasem beszélt erről. Egyesek szerint a fiút megölték vagy elesett
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éppen a háború végén, amikor már úgy látszott, hogy minden rendbe jön.
Dehát amint tudjátok, a dolgok mindig úgy jönnek rendbe, hogy sohase
jön rendbe semmi. Elég annyi, hogy Brizíoval jól kijöttem, talán azért,
mert igen öreg volt már. Az ember öreg korára mindent megtanul, rájön
arra, hogy jobb ha nem sokat ugrálunk. Nem is ugrált ő, csak nézett szürke kis szemével, amely mindig tele volt könnyel, de nem azért mert sírt,
csak az öregségtől vagy a hidegtől vagy fáradtságtól. De különben is, az
öreg emberek szeme mindig könnyes egy kicsit. Gyér haja piszkos fehér
volt, szája vékony és beesett, mivel nem voltak fogai. Talán azért is beszélt olyan keveset, mert fogatlan volt. Köztudott dolog, hogy akinek nincsen foga, az csak motyog. Mindig attól rettegett, hogy meghűl, ezért volt
nyakában mindig egy nagy sál, amely már egészen kemény volt a piszoktól, de szépen keresztbe volt rakva, akár az igazi uraknak. Vele dolgoztam
a piacon, hordtuk a kosarakat meg zsákokat. Nem könnyű munka a rakodás, de mi értettük a módját és ha nem is volt mindig szerencsénk, megéltünk. Megvoltunk valahogy. Munka után mindjárt a Fernando kocsmájába
mentünk. Fernando is szegény ember volt, noha fogadós. De mire ment az
olyan vendégekkel, mint mi? Csak a rakodók látogatták kocsmáját, akik
ott dolgoztak a Porta Palazzo piacán. Fernando valamikor pénzügyőr volt
a régi szép időkben, amikor még volt fekete piac és ő rengeteg amerikai
cigarettát foglalt. le, de volt esze és nem az államnak, hanem magának és
ebből szerezte a kocsmát. Mindig mondogatta, hogy bár ne tette volna,
mert a pénzügyőrségen mégis egészen más, ott mindig akad valami mellékjövedelem, ha az ember kiismeri magát, de most már késő. Mindig
sápadt volt, egészen olyan, mint a föltámadt naimi ifjú, akinek képét a
Santa Maria Vergine templomában láttam még gyerek koromban, amikor
az árvaházból minden vasárnap templomba vittek minket. De jó ember
volt Fernando, szeretett minket, nem bánta, hogy hitvány hontalan emberek vagyunk, megengedte, hogy ott együk meg ami ennivalónk éppen
akadt. Kipakoltuk a maradékot, amit a jobbra való kofaasszonyoktól kaptunk: salátát, hagymát, mi egyebet, amint már gondolhatjátok. Ha megfonnyadt a saláta vagy kicsírázott a hagyma, megkaptuk azt mi. Ittunk egy
fél liter bort, néha kártyáztunk is egy darabig, aztán hazafelé indultunk.
Nincs azon semmi nevetni való, ha azt mondom, hogy hazafelé. Az ilyen
nyomorúságos embernek is van hazája, mint én vagyok. Ti talán csodálkoztok ezen, de ami engem illet, én szerettem azt a hálóhelyet, amely igazi hazám volt.
Ismeritek Turint? Nahát akkor ismeritek a Dora folyó hídjait is. A
Mosca híddal egyirányban, a Julius Caesar körúton van a vasuti híd és
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attól nem messze egy harmadik kicsiny és szűk és alacsony hidacska,
amely összeköti a Nápoly körútat az Agrigento körúttal,. Hát ennek a hídnak az egyik pillérében igazán jó kis mélyedés van, aféle luk és ez volt a
mi kis lakásunk. Jó lakás volt, mert ide senkisem jött. Kicsiny volt ugyan
a hely, de mi megfértünk benne. Fejünket befelé fektettük, lábunk tehát
egy kissé a víz fölé lógott, mert a mélyedés rövidebb volt, mint a testünk.
De megszoktuk ezt is. Békességben birtokoltuk a lukat, nem volt semmi
panaszunk. De nem azért szegény az ember, hogy minden rendben menjen. Valami bajnak mindig lennie kell. Ez már így van megírva, ez ellen
nem lehet tenni semmit. Ami engem illet, én mindig akkor félek igazán,
amikor jól megy a sorom, mert tudom, hogy nemsokára valami nagy bajnak kell történnie. Most is úgy esett. Azon a télen olyan hideg volt, hogy
még Turinban is ritkaság. Brizio egy szép napon úgy délután két óra tájban egyszer csak azt mondja nekem: ,,Te, Fiore, én azt hiszem, hogy
meghűltem. Nagyon rosszul vagyok”. Ezt mondtam: „Hát akkor gyere,
igyunk egy kortyot vagy vegyél be egy aszpirint, az mindig segít.” De ő
azt mondta, hogy inkább pihenni akar és hazamegy, vagyis a híd alá. Később aztán majd találkozunk. Jól van, ebben maradtunk és elbúcsúztunk:
Én visszamentem a piacra, egy darabig még lődörögtem ott, de semmi
jóra nem akadtam. Aztán, mint minden este, elmentem a kocsmába
Fernandohoz, megittam a fél liter bort és nyugodtan hazamentem.
Megyek a lépcsőn lefelé a folyópartra és kitapogatom kezemmel a helyemet. Már éppen le akarok feküdni, amikor azon kezdtem gondolkodni,
hogy miért nem beszél Brizio? Szólítom őt, de nem felel. Ekkor meglököm, hát egyszeribe futni kezdenek róla a patkányok. De ezen nem lepődtem meg, hiszen minden éjjel ott visítottak és ugrándoztak, megszoktuk
már őket. Jó is volt, hogy itt patkányok tanyáznak, mert különben sohase
foglalhattuk volna el ezt a remek helyet. Már mások is szemet vetettek
volna rá. De amint jobban megrázom barátomat, hát érzem, hogy nem
mozdul és merev és hideg. Egész délután és este itt feküdt a kövön és
megfagyott a nagy hidegben. Ekkor szörnyen megijedtem. Meggyújtottam egy újságpapirost és láttam ám, hogy Briziot már egészen összerágták
azok az átkozott patkányok. A füle alatt tele volt fehér lukakkal a feje. Ott
kezdték rágni először, a füle alatt. Rájöttem, hogy a patkányok is éppen
olyan okosak, mint a tábornokok. Mert úgy volt ez egészen, mint valamikor katonáéknál. Emlékszem, hogy amikor katona koromban megkaptuk
a menázsit a mezőn, ahol éppen voltunk, azt is parancsba tették, hogy
azonnal a húst kell megennünk, nem a levét. A urak ugyanis levest esznek
előbb, mert ez a szokásuk és azután húst De mi katonák voltunk és a húst
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ettük először, ha volt, mivel, a tábornokok tudták, hogy esetleg jön az
ellenség, hirtelen menekülnünk kell vagy harcolnunk és minek otthagyni
a húst az ellenségnek, hagyjuk ott inkább a levét. Így aztán, ha egyszer
már megettük a húst, az a hasunkban van és holnap talán több lesz az
erőnk és azonkívül megspóroljuk a hús árát az államnak A patkányok
ugyan nem tanultak hadvezetést, de ugyanígy dolgoznak. A patkányok is
azonnal a koponyát kezdték rágni, az agyvelőt ették, nem a lábát, nem a
kezet, vagy az orrját, a test kissebb értékű részeit, hanem az, agyvelőt,
mert ők is tudták, hogy esetleg jön az ellenség, mint ahogy jött is, vagyis
jöttem én és nekik menekülniük kellett, de csak a lábat meg a kezet hagyták ott, az agyvelőt, született hadvezérek, már fölzabálták. Ebből is látható, hogy az Isten szereti a világot, mert ellátja elég taktikai érzékkel a patkányokat is meg a tábornokokat is.
Elég annyi, hogy rémülten fölmentem a Julius Caesar körútra. Találtam ott egy rendőrt, aki mindjárt telefonált a kapitányságra. Azonnal jött
egy riadóautó egy brigadérossal meg egy másik rendőrrel. Engem is magukkal vittek a folyópartra. Amikor a lépcsőn lefelé mentünk, a brigadéros, akinek kevés tapasztalata volt az ilyen dolgokban, megcsúszott a fagyos kövezeten és jól beverte a fejét. Még egy autót kellett hívni, hogy őt
is elszállítsák. Azt mondanom se kell, hogy mennyi nép gyűlt ott össze.
Világítottak felülről a fényszórók, jöttek–mentek a rendőrök meg a kórházi emberek a. hordágyakkal. Még fényképészek. is voltak, lefényképezték a·hidat, másnap benne is volt az újságban. Annyi volt ott a kiváncsi
nép, mintha maga Coppi érkezett volna célba a Giro d' Italian. De aztán
lassanként eloszlottak. Már későre járt az idő és egyre hidegebb lett. Én
magamra maradtam és lefeküdtem a kőre, most már egészen egyedül.
Betakaróztam kabátommal és arra gondoltam, hogy ezentúl csak az
enyém, egyedül az enyém ez a luk. A patkányokkal nem igen törődtem,
hiszen tudvalévő hogy félnek az élő embertől. Nem bántják az élő embert
még akkor sem, ha alszik. Csak akkor rágnak az agyvelejébe, ha már
meghalt.

167

MARTON LASZLÓ
»Eine kleine nachtmusik« *
Dr. Franciska Elemér reggelire rendszerint szacharinos teát ivott, néhány
zsályalevéllel. A délelőtti rendelésen a fúró nyomán képződő por és az
amalgántömések szaga ellepi a szájpadlását, ezért kell a zsálya. Szerette
volna nyugodtan végigkortyolni, de az előszobaajtó üvegén egy ember
kaparászott. Az ember ballonkabátot viselt ing nélkül, földigroggyant
nadrágszárai könyökcsőhöz hasonlítottak, mert a cipője külső kérgén állt.
Ahogy az ajtó kitárult, szótlanul meredt Franciska doktorra, mintha arra várna, hogy hátulról megtaszítsák.
– Csináljon valamit doktor úr ... Nagyon fájok mindenütt!
A férfi hátán a vállizületektől a farcsontig kékesszürke hegycsúcsok
vonultak s a közöttük húzódó mélységből úgy derengtek fel a csigolyák,
mint megkövült hullámok egy végkép kiapadt folyó medréből.
– Mit tegyek veled gyermekem? – kérdezte a doktor. – Hívom a mentőket.
A férfi eltorzult arccal fordult hátra:
– Ne, doktor úr, nagyon kérem! Adjon csak egy injekciót.
– Nem vagy már gyerek, gyerekem. Vagy kórház, vagy hullaház. Hol
voltál? a határőrségen, vagy az AVÓ-n?
Kocsmában vertek meg ...
– Gumibottal mi?
A műtőasztalon heverő test nem válaszolt, csak a tarkó remegése árulta
el, hogy eszméleténél van.
– ... én nem csináltam tulajdonképpen semmit ... – nyögte végül – ha
megtudják, hogy orvosnál jártam, visszavisznek.
Amíg Franciska doktor telefonált, a férfi kabátját a vállára kapva kisompolygott. A lépcsőházban esett össze. Mire megérkeztek a mentők,
magához tért. Hasrafektetve vitték az autóig, a lépcsőn hat cigarettacsikket számolt meg. Kettőn rúzsfoltok voltak.
Franciska doktor szeretett volna bonyodalmak nélkül túlesni a délutáni
rendelésen. Este hatra várta a csütörtöki vonósnégyes tagjait. A háború
vége óta játszottak együtt, célok, ambíciók, kötöttségeik nélkül, a saját
gyönyörűségükre. Ma az „Eine kleine Nachtmusik”-ot kezdik próbálni. A
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hegedűk, a brácsa és a cselló feleselő s ölelkező dallampárjai már most
megtöltötték a szobát.
Franciska a háború előtt fogászattal foglalkozott, de Auschwitzból –
ahová mind a négy orvost deportálták – egyedül tért vissza, ő is felesége,
lányai, húga és egyben asszisztensnője nélkül. A lágerben sokáig úgy
érezte, nem lesz képes újra gyógyítani azokat, akik a Fő-utcán sorakozva
végigbámulták elhurcoltatását. A városka 1945 őszén közönyösen fogadta, de az orvosnélküli időkben megszaporodott betegek már másnap elöntötték a rendelőjét.
Néhány évvel későibb a megyei pártbizottság titkára egy értekezleten
őt említette meg mint az új rendben is felhasználható régi értelmiség mintaképét, – ugyanis fájdalom nélkül távolított el a szájából néhány fogcsonkot. Ettől kezdve hozzá jártak azok a megyei funkcionáriusok is, akik
addig minden apróságért a Kútvölgyi útra vitették magukat.
Amikor délután kinézett a várószobába, a régebben érkezettek ülve
maradtak, egy sarokasztaltól Seres elvtárs emelkedett fel. Seres Jenő államvédelmi főhadnagy rendszerint vasalatlan sportruhában járt, vállait
előregörbítette, mint a nyugdíjas esztergályosok.
– Húzás lesz doktor! – vetette magát a székbe.
Ahogy a doktor a szája föllé hajolt borzongató friss szag ütötte meg, a
nyári utcán ontanak ilyen hűvösséget a kapualjak. A főhadnagy
mentholos-tablettákat használt. Húzásra egyébként nem volt szükség. A
reklám-fehér fogsoron egyetlen szürke pontocskát kellett csak betömni.
Seres főhadnagy arra kérte a doktort, hogy küldje ki az asszisztensnőjét.
– Járt itt az a fiatalember?
·– Járt.
– Mi baja van?
– Amit önnek kell tudnia.
– Elmondta?
– Nem volt rá szükség.
– Tudja doktor úr, mi nem szeretjük ha beleavatkoznak a dolgainkba.
Nem kellett volna törődni vele ...
– Orvos vagyok.
– Nézze doktor úr, nekünk nagyon kellemetlen formalitásaink vannak.
Esetleg kénytelen lennék kihallgatni, jegyzőkönyv, miegymás. Ugye
megért?
– Kíván még valamilyen orvosi segítséget a főhadnagy elvtárs?
– Azt kívánom, hogy hagyjuk békibe egymást, tetszik érteni?
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Ezzel fejébe nyomta kalapját és a tenyere élével egyenest húzott a kalap csúcsa és az orra hegye között: vizsgálván: egyenesen áll-e?
Az iskolaigazgató és a városi ügyész – a prímhegedűs és a csellista – a
lépcsőházban találkoztak. A csengő előtt sokáig vártak, mindketten szerették volna, ha a másik nyomja meg. A nappaliban már négy szembeállított szék és négy kottaállvány várta őket. Az ablakokat függöny híján
khakiszínű pokróc takarta. Az iskolaigazgató fehér zsebkendőt gyömöszölt·az álla alá, közben figyelt arra, hogy csokornyakkendőjének. elszabadult szárnya össze ne gyűrődjék.
– Vágó még nem jelentkezett? – kérdezte.
Vágó, a másodhegedűs, a Csemegekereskedelmi Vállalat boltvezetője
volt.
– Miért, mi van vele? – kapta fel, a fejét a mélyhegedűjét hangoló
Franciska doktor.
– Semmi, éppenséggel semmi, csak ő olyan jólértesült. Szeretném tudni, hogy tud-e valamit?
– De hát miről kellene tudnia, mi történt?
– Mondom: semmi. Az emberek mindig beszélnek ...
Franciska doktor észrevette, hogy a városi ügyész kínos gonddal reszelgeti vonóját a gyanta közepén: mintha abból akarna zenét csiholni.
– Máskor otthon gyantáznak – gondolta.
– Azt mondják, Bécsben újfajta lemezeket kapni – szólalt meg újból az
iskolaigazgató egy lemezre ráfér egy egész szimfónia.
– Igen, de másfajta gép kell hozzá, – válaszolt az ügyész. – ki győzi
majd a:z átalakítást?
– Mondjátok, mi van Vágóval? – állt fel Franciska doktor – megyek,
telefonálok..
– Ne, hagyd el! – kapta álla alá hegedűjét az iskolaigazgató – valami
közbejöhetett.
– Ne főzzek előbb egy feketét?
– Ne fáradj, kezdjünk!
Belevágtak.
Az első. szaggatott ritmusok fel-alá pattogtak az álmatagon fénylő parketta és a gipszcirádás mennyezet között. Úgy érezték az invokáció kicsit
hangosra sikerült, de aztán belebrummogott a cselló nyugtató szelídséggel. Mindhárman előredőltek. Tekintetük a hangjegyeken túli világba révedt. A tintával rajzolt kottafejek már a tudat közvetítése nélkül oldódtak
muzsikává.
Doktor Franciska hirtelen a térdére eresztette hegedűjét.
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– Rendkívül bánt ez a Vágó ... Idefigyelj – fordult az ügyészhez, aki
kelletlenül az ölébe húzta csellóját – reggel járt nálam egy fiatalember ...
kegyetlenül összeverték a hátát, szerintem a nemzőképesség elvesztésével
járhat a dolog. Mondd, szükség van erre?
– Szükség? Fene tudja ... Küldd be hozzám, majd megnyugtatom ...
– Nem szeretem az ilyesmit, sohase szerettem ...
– Kilenctől háromig fogadok – felelt az ügyész és vonóját a következő
tétel első hangjegyére helyezte.
– Nem értelek, – nézett Franciska doktor az ügyész szarkalábakkal keretezett szemébe – olyan fáradtnak látszol mostanában. Fásult vagy ...
tényleg nem tehetsz semmit?
– Hát idefigyelj: mondhatnám, hogy gyerekeim vannak, azért nem! De
nem ezért. Nem szólok bele, mert legalábbis nem tanácsos. Kinek lesz
jobb attól, ha egy napfényes reggelen én se megyek be a hivatalba ...
– Hja kérem! ,,Fiat justitia – pereat mundus" – sóhajtott az iskolaigazgató.
– Igen? Ezt miért nem akkor mondtad, amikor a tankerület utasított,
hogy az osztályharc az elemi iskolában is éleződik, teremts olyan hangulatot, hogy a kulákgyerekeket az ablakon hajítsák ki.
Az igazgató álla alól kiesett a fehér kendő s látni lehetett, hogy a nyakába tódul a vér. Az ügyész vastag, gondosan ·kefélt szemöldökei vakmerő táncba kezdtek.
– Nyertél. Én se vagyok bátrabb hóhér mint te! Mindannyian nagyon
gyáva hóhérok vagyunk ...
– Sohasem mondtam, hogy hóhér vagy kérlek!
Franciska doktor pengetni kezdte a cselló legmélyebb húrját.
Azok ketten elhallgattak.
– Nem viszel tejkonzervet a gyerekeknek? Megint jött egy csomag –
fordult az ügyészhez.
– Köszönöm kedvességedet, most nem kell ... Hiába, nem rossz az, ha
valakinek hitsorsosai vannak.
– Nem akarja elfogadni tőlem, pedig szüksége van rá, gondolta a doktor. Ekkor csengettek.
– Biztos a Vágó! Játsszatok!
Seres főhadnagy lépett be. Ezúttal egyenruhát hordott antantszíjjal. A
frissenhasított borjúbőr fanyar illata hirtelen megtöltötte a szobát. Az
ügyész, két méterrel hátrébb lökte a székét, mintha mostanáig is csak távolról szemlélődött volna.
– Szabadság, főhadnagy elvtárs! – Seres jóestéttel válaszolt.
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Az ügyész lábait hidegség öntötte el. – ... mire gondolhat ez?
– Zenélgetünk? – kérdezte a főhadnagy nemhivatalosan és leült a negyedik székre, az üres kottaállvány elé.
– Mit tetszenek játszani?
– Egy kis éji zene ... Mozart a tizennyolcadik századból – válaszolt az
iskolaigazgató és megmutatta a kottát.
– Ez németül van?
– Igen. Német volt, illetve osztrák ...
– Főhadnagy elvtárs szintén ... szokott zenélni? – kockáztatta meg az
ügyész.
– A gyerekkoromban szájharmonikáztam, de már nem tudok. Néha
Pesten elmegyek az Operába .... tetszett látni a Pillangókisasszonyt?
Az ügyész kapkodva gyömöszölte csellóját a vászontokba. A zippzár
egy·helyen elszakadt és teljesen szétnyílt. Legszívesebben kettétépte volna.
– Már menni tetszik? – kérdezte Seres főhadnagy.
– Csak egy percre ugrottam fel. A feleségem ugyanis otthon éppen befőz ...
– Megzavarodott a marha – gondolta az iskolaigazgató. Befőzés februárban.
– Azt hittem játszik még nekünk valamit ...
– Gondolja főhadnagy elvtárs?
Kicibálta csellóját a vászontokból és az igazgatónak bólintva játszani
kezdte az „Éji Zene” első taktusait. Franciska doktor még mindig az előszoba ajtajánál állt.
– Tudja, szép ez, – szólt a főhadnagy az első ütemek után. – de nem a
magamfajtának való. Én inkább a jó népi zenét szeretem, „hideg szobor
vagy, meg sem értenéd” ...
– Én azt nem tudom – közölte az iskolaigazgató és visszavonhatatlanul
bekattintotta hegedűtokját.
– Éppen megpróbálhatjuk – verejtékezett az ügyész.
Seres főhadnagy vékony, de nem kellemetlen hangján énekelni kezdett, az ügyész merev felsőtesttel a szék sarkára húzódva brummogott
valamit.
– ,,Mint valami cigány – gondolta – hogy megalázkodom, csak azért
mert elkapott itt... a végén még képes borravalót adni ...”
– Tudja, nem játszik maga rosszul – nyugtázta a teljesítményt Seres
főhadnagy – csak nincs benne elég élet. A Torma Tóni az Arany Bikában,
az ritmusosabban csinálja ...
172

Az iskolaigazgató az előszobából kabátban tért vissza.
– Késő van. Nem jössz? – kérdezte az ügyésztől.
Az várta, hogy Seres elvtárs felkel és kezet fog vele. A főhadnagy ülve
maradt, ezért egy félszeg meghajlás közben elmormogott „Szabadság”
után kihátrált a szobából.
– Maradjatok most! Még egy kicsit maradjatok – lihegte Franciska
doktor.
– Nem akarunk zavarni – felelte az ügyész.
Az iskolaigazgató megsimogatta Franciska doktor könyökét.
– Majd felhívlak ...
A doktor az előszobaajtó kilincsére támaszkodott. A koponyájában hirtelen milliónyi ebihal kezdett nyüzsögni. Mind kifelé igyekezett.
– Semmi, semmi – ismételgette magában – migrén. Szegényes az agy
vérellátása ... Át kéne menni a szomszéd szobába, teát csinálni neki . . .
végeredményben otthon vagyok ... Mire benyitott, Seres elvtárs már kényelembe helyezte magát. A kovácsoltvas állólámpa alá a szoba egyetlen
foteljébe telepedett s ahogy süvegét a térdén táncoltatta, a viaszosvászon
ellenzőről Franciska doktor szemébe lövell egy-egy fénynyaláb.
– Na idefigyeljen öregúr: rövid leszek. Úgy látszik az a délelőtti buli
nem volt egészen véletlen... maguk mindig csinálnak valamit ...
– Hogy érti; maguk?
– Hogy értem? Hát maguk, izraeliták. ... Moszkvában is most bukott le
egy csomó. Meg akarták ölni Sztálin elvtársat ... Mondja csak édesapám,
volt magának valami kapcsolata a Jointtal?
– Mi történne, ha szájon vágnám? – kérdezte magától Franciska, de
hangosan csak annyit mondott: – Volt. Gyógyszereket kaptam tőlük·a
város részére.
– Mást nem?
– 1945-ben ruhát is.
– Megnézhetem a szekrényét?
Ismerte a járást, egyenesen az akasztós szekrényhez tartott s vizsgálni
kezdte egy kopottas, szürke zakó bélését.
– Ez is angol, mi? Mi az, hogy „száz százalék cotton”?
– Vásznat jelent.
– Caufmann meg Co. ... Ez is Joint mi?
– Ez is.
Seres elvtárs egészen közel lépett a doktorhoz, egyenes és kifejezéstelen orrát szinte az arcába nyomta.
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– Na figyeljen ide édesapám. Valutát nem keresek, pedig biztos akadna., sőt még azt sem mondom, hogy megfigyelés alá helyezem, mi így is
mindent megtudunk ... De maradjon csendben, értem? Egészen csendben
... Ugye maga tudja mi az a láger?
– Tudom.
– Hát röhögni fog, maga nem tudja! Nálunk, igaz, nincs gázkamra, de
aki egyszer bekerül, az nehezebben mászik ki mint bárhonnét, mert mi
vigyázunk az ellenségeinkre, amíg tőből ... na de tudja maga ezt ... szóval
csendben, értem?
Meg sem várta amíg a doktor kiengedi, maga fordította el a Wertheim
zárat s a lépcsőházból visszaszólt:
– És ha egy hajnalban csizmacsattogást hall, hát nem kell beszarni, értem, azok csak mi leszünk!
Olyan lépésekkel sietett le mint egy sztepptáncos, aki únja a ráadásokat.
Franciska doktor leült a lámpa elé. Cigarettára gyújtott, de nem érezte
az ízét, annyi fáradtságot sem vett, hogy a füstöt kifújja, hagyta, hogy
orrán-száján szivárogjon. ,,Ötéves Tervet” szívott s máskor ügyelt arra,
hogy pontosan az ötös felső csúcsáig égjen, most csak akkor rezdült meg,
amikor már a körmén parázslott.
Tiszta pizsamát vett elő és lefeküdt. Oldalra fordulva nézte az állólámpát. Az ernyőből most tódult ki a füst: mérges gomba, amely fojtógázt
lövell.
– El kellene oltani – gondolta.
Mielőtt visszabujt az ágyba, felhúzta a redőnyt s kitárta az ablakot.
Minusz valahány volt odakint, a fagy arculcsapta s el is zsibbasztotta
mindjárt.
– Így legalább mindent hallani. ..
Aludni szeretett volna, de érezte, hogy álmatlanul fog heverni hajnalig.
Egy verssor dörömbölt a fejében, úgy hogy hangosan kellett ismételnie:
„ ... s ki néma volt netán s csak lelkesedni rest,
már azt is gyűlölték, akár a pestisest ...”
Töprengett, hogy ki írhatta, de se a szerző, sem a vers címe nem jutott
eszébe, csak arra emlékezett, hogy 44-ben írták. Később – bár menekült a
látvány elől – megpillantotta a lágert. Háromszoros drót vette körül s közötte extra drótgombolyagok. Betondarabok voltak zöldremázolt esőcsatornákkal – abból ittak. A kerítés mentén a dráma szabályai szerint őrtor174

nyok, fekete ruhák, szájnélküli emberek, csillag van a homlokukon. A
kórházban csepegőtestű betegek, a fővárosnak mélykék szeme van és
glasszékesztyüt visel. Mintha egy tengeralatti búvárhajó üvegorrában ülne: közeledett a tábor felé s lassan elúszott felette ...
Ekkor az utca végéről csizmakopogás hallatszott. Valaki teljes talppal
trappogott a macskaköveken. A kertajtó olajozottan nyílt, csak azt lehetett
hallani, ahogy a téglakerítéshez csapódik, majd a betonösvényen csapkodtak a jancsiszöges csizmák. A házkapu még nyitva volt, az se nyikordult,
majd puha csend. Most a lábtörlőt tapodja. Aztán, mintha egy zongoravirtuóz ujjai haladnának oktávnyi közökben a legmagasabb hang felé, sírtak
és csikorogtak a csizmák és megállapodtak az ajtó előtt.
– Ilyen sürgős? – kérdezte magában Franciska doktor. A csengetést
meg sem várta. Beidegzett mozdulattal az: éjjeli szekrénybe nyúlt, most
már úgy érezte, hogy egész életében erre a mozdulatra készült. 1944 óta
tartott ott egy injekciós tűt. Felszívta a mellette lévő ampulla tartalmát és
a sötétben tapintva ki az ütőeret, magába döfte. A rendelőben egy kis
üvegtál volt, eszébe jutott, hogy a használt ampullákat abba kellene dobni
...
Az ajtó előtt egy tűzoltó őrvezető toporgott. Demalgonért jött, mert rettentően sajgott a bal felső zápfoga.
(1955)
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CS. SZABÓ LÁSZLÓ
Pótvizsga *
(Történik Rómában, 1949–ben)
Goldflake az órájára nézett. Két órája penészedett a tanár az előszobában.
Ennyi elég, eleget váratta. Tomacelli bíboros a pártfogója, nem lehet szó
nélkül, végképp kirugni. Hiszen csak lenne a kegyelmes úr káplán valahol lenn a rongyos Kalabriában! De a bíboros dolgozószobája a szent Péter bazilikára néz s azon is pont a névadó szobrára, egyszer talán még ő
kerül az örökébe. Tomacelli nem káplán, Chrysleren hajtat be naponta a
Vatikán udvarára. Ő csak tudja, ő adta el. tavaly a kocsit a szentegyháznak.
– Szólítsa be azt a trógert – mordult a titkárnőre.
– A tanár urat?
– Őt, őt a kollegáját.
Kedvelte maga körül a diplomás bujdosókat. Megbízható, eszes munkaerők és sose mernek fizetésemelést kémi. Rajta van az elfehérült képükön, mikor nekirugaszkodnak a nagy szónak, ő csak rájukförmed: „mondja dráágáám, maga mit. csinál egész nap? az orrát túrja? pálcával álljak a
hátuk mögött?” – s máris lenyelik a kérést, látszik, ahogy pár ezer líra
visszacsúszik a nyeldeklőn. Ezt hívja Goldflake preventív
dorgatoriumnak.
Egyetemen dolgozott valamikor a titkárnője is, a budapesti egyetemen.
Gyárigazgató lánya, az ostrom után egyszer kirepült az apja előszobájából. Akkor még Gálnak hívták s vagontételben feketézett csabai krumplival a szétlőtt Nagycsarnok mögött. Gyakran eszébejut ez a kis összetűzés
a papával s véletlenül mindig a lánya előtt. „Mondtam-e már,
professzoressza, hogy engem kihajított egyszer az apja? No, ne vágjon
olyan ijedt képet, nem kapom be! Föl se vettem, nem haragszom! Jó ember az öregúr, csak egy kicsit régimódi. Él még, van még állása? Leveleznek?” A titkárnő ilyenkor megkönnyebbülten sóhajt. Még mindig jobb,
mintha az ő lábát dicsérné. De Goldflakenek elvei vannak: Rómában nem
flörtöl az alkalmazottakkal. Ahány ország, annyi szokás. New Yorkban
úgy kell diktálni, hogy közben az ember vonalzóval legyezi a kisasszony
szoknyáját.

*

Megjelent az Új Látóhatár 1957. évfolyam 3. számában.
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Tomacelli védence azonban más eset. Azt a diplomást ki nem állhatja.
Azzal az ördög cimborál; bajt hoz az emberre. „Iettatore”–nak hívják az
olaszok s két ujjal, a mutatóval, meg a kisujjal megdöfködik a levegőt az
efféle vészmadár után. Goldflake beigazította a kezét, hogy megpróbálja
az ördögűző mozdulatot. Akkor vette észre, hogy a tanár már bent. áll a
szobában, az ajtónál.
– A hátam mögött csinálja. Csak úgy van foganatja.
Előrejött az asztalhoz:
– Megjegyzem, már az etruszkoknál is szokás volt. Lefestették a sírkamrákban. Úgy látszik, ókori babona.
– Mint minden vallás – dörmögte Goldflake. Rettentő dühös volt a bíborosra. De eszébejutott a szenteltvíz export és összeszedte magát.
– Csak tréfáltam – mondta más hangon s nagyobb bizonyság kedvéért
elvigyorodott.
– Tudom – felelte a tanár. – Vízbe esne a Szentév, ha nem segítene
olyan buzgón a Vatikánnak.
Goldflake görbén nézett rá. Nem lehet olvasni abból az ártatlan pofájából. Fél most a büdös vagy szemtelen? Viccel vagy komolyan mondja?
Igaz, ami igaz: négy nagy irodát szervezett a szentévi üzleteknek. Most
készül az ötödikre, a bombára. A „vonat”–ra, ahogy az okos pestiek
mondták. Nem juthat el minden zarándok Rómába, milliók fognak érkezni s még több millió otthon marad, mért ne jussanak jelképesen azok is a
kútforráshoz, egy kis lelki örömhöz.? Ő majd csináltat pár százezer aranyozott kulcsot, megtölteti hiteles szenteltvízzel, lepecsételi s szétküldi öt
kontinensre, a plébániáknak. Három példányban is megvolt a jegyzékük,
a mintakartoték! Ki gondozza a texasi indiánok lelkét? Ki a püspök
Mindanaoban? Ki a kedven: gyóntató Fezben? Tessék csak tőle megkérdezni. Ismerte a püspökségek súlyát, tudta a plébániák fizetőképességét az
Andoktól a Fülöp–szigetekig. Úgy kalkulált, hogy legalább félmillió kulcsot lehet piacra dobni. S a kulcs nyelére rányomják egy régi zarándokének kezdősorát: Ó Roma nobilis, orbis et domina ... Itt a sor egy cédulán
a tintatartón, felírták egy cédulára, mert neki már kihagy. a latin memóriája. (Vagy nem is tanult latinul? Ki emlékszik az ilyesmire annyi év után!)
Tegnap kapta az ötletet egy amerikai fogadáson, kitől is kapta? ki mondta? fene tudja, de nem rossz ötlet.
Csak az a baj, hogy Tomacelli bíborostól függ a terv sorsa. S a bíboros
kemény ember, nehéz ember. Nincs üzleti érzeke. Máig se tudja például,
hogy miféle márkájú kocsin jár? Minek teszik az ilyen embert a Vatikánba? Rakják föl aszkétának egy bencés kolostorba a Himalája tetejére.
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Igaz:! .... ott nincsenek. bencések Goldflake már betéve tudta a földgömb
vallásföldrajzát. Egy szó·mint száz, a tervről még nem mert, szólni a bíborosnak, a bíboros viszont pártolja a tanárt, a tanár most itt van, tehát.
nem lelhet csak úgy kidobni. De abba már Tomacelli se szólhat bele,
hogy meddig várassa odakinn.
– Üljön le.
Mintha egy hinta–palintán lengenének, ő meg azon nyomban felállt.
Egy darabig szótlanul járkált a szobában. Két napja kúszott Róma utcáin
az alattomos déli szél, hájogos volt az ég, nyirkos a kilincs, Goldflakenek
fájt a feje, pattanások virítottak a kiborotvált álla körül.
– Beszéljünk nyíltan, tanár úr. Félek magától. Értse, meg, félek. Maga
tanár, a felhőkben él, nem tudja, milyen buta es ijedős a publikum, pláne
akinek pénze van. Megüt a guta egy pasast egy óriási szállodában s egy
félév múlva becsukhat az egész istenverte üzem. Arra senkise gondol,
hogy félezer vendég príma ágyban, príma temperaturában horkolt, míg az
a marha ötszázadik kiadta a lelkét. Pont csak az az egy ragad az emlékükben! Kényes az üzleti hírnév, tanár úr. Nemcsak az, etruszkjai voltak babonásak, a mai ember is az. Már pedig magával gyalázatosan megjártam.
Igaz vagy nem igaz?
Meg volt elégedve a bevezetéssel. A legtöbb intellektus olyan gyáva,
hogy nem is kell folytatni ilyenkor. Feláll, veszi a kalapját s elkotródik.
De Tomacelli védence gyanútlan, derűs ábrázattal nézett rá. Mintha nem
is róla beszélnének. Nem értette meg a hülye az elriasztási manővert.
– Kétszer is kiírták a nevemet abban a sötét ügyben – folytatta
Goldflake emelkedő indulattal.·– Együtt ragyogtunk a sajtóban, tanár úr.
A tanár fölvetette a fejét. Nézd csak, milyen kemény a tekintete!
Goldflake alig hitt a szemének. Repülnél is, gondolta, ha nem félnék,
hogy veled repül félmillió kis kulcs a szenteltvízzel!
– Akar valamit mondani?
– A lapok csak azt írták, hogy semmi közünk a dologhoz.
– Azt, azt – dohogta Goldflake, – de mégis csak maga volt az utolsó,
aki élve látta miss Curtist. Értse meg, senkinek sincs ínyére az olyan utazási iroda, amely luxuslokál helyett a halálba küldi a klienseit. Nekem se
volna. S maga is szívesebben táncol, az Orsoban, mint hulla a Forumon.
A tanár félbeszakította:
– Mi az az Orso?
Goldflake két kézzel kapott a homlokához:
– Egy étterem, ember, egy étterem! Helyreállított középkor, festői boltívek, remek konyha, azt mondják, Dante is írt róla, nézzen utána, ha ráér,
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maga jobban tudja, hol kell. S maga akar amerikaiakat vezetni! Tanulja
meg már végre, hogy Bulgaria legnagyobb ékszerész, a Basilica Ulpia
étteremben van a helyreállított ókor s az. Orsoban a helyreállított középkor. Bánom is én, ha az asztalnál telebeszéli a fejüket császárokkal és
pápákkal, csak odataláljon! Nekünk nem a tömegutas kell, hanem a pénzes muki. S gazdag ember jobban tűri a fejtágítást elegáns pincérek közt,
mintha gyalog lohol maga után az olasz; kánikulában. De kár a dumáért,
úgyse bízok magára több vezetést.
Szólt a telefon, a római rádió jelentkezett a vonalon. Goldflake körülbelül két hete felajánlott egy csevegést a Szentév amerikai előkészületeiről. Németül folyt a beszéd, mert csak ezt a nyelvet bírta nagy vonalaiban,
hajdúsági tájszólással és Oktogon–téri zsargonban. „Ájne Moment, bitte,
ájne Moment warten!” – szólt közbe hirtelen s tenyerével elfödte a kagylót.
– Műsorra tűzött a rádió – súgta ragyogva az asztalon keresztül. Pillantása a tintatartóra esett. – Mondja csak gyorsan, ismer valami zarándokéneket, amely így kezdődik …?
S a tanár orra elé tolta a cédulát.
– Hogyne, a dallamát is tudom.
Goldflake még jobban sugárzott.
– Remek. Most figyeljen!
Levette a kezét a kagylóról s azt javasolta a rádiónak, hogy toldják
meg a csevegést egy zarándokénekkel. Lemezre is fölvehetik s a rádió
máskor is játszhatja, husvétkor, pünkösdkor s a többi egyházi ünnepeken.
Vagy már meg is van? Csak föl kell tenni a lemezt a csevegés után? ...
Biztatóan végződött a beszélgetés. Ha lejátsszák az éneket az előadás
után, megvan a szenteltvizes kulcs zenés rádióreklámja! S ráadásul ingyen! Megenyhülve fordult a tanárhoz ...
– Hol hagytuk abba? Ja, igen! Szóval mondhat amit akar, kedves tanár
úr, mégis nekem van igazam. Huszonhárom késszúrás gyalázatos reklám
egy utazási irodának. Ha megtudják az amerikaiak, hogy maga vezette
halálba miss Curtist, egy szál klienset se kapok tengerentúlról. S gondolja
meg, hogy a Szentév küszöbén állunk, a Szentév turistaforgalmára készülünk!
– Megváltoztatom a nevemet – ajánlotta a tanár.
– Látja, azt nem bánnám.
A rádióreklámon járt az esze s önfeledten mosolygott. Üsse kő, csinál
még egy próbát a tanárral.
– Maga csakugyan tudja a dallamot vagy csak úgy mondja?
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– Hogyne tudnám. Ha akarja, eldúdolom. Ro–ma no–bi–lis or–bis ...
– Elég, elég, elhiszem! Legközelebb összekötözöm magukat a titkárnőmmel, annak is tele van a feje haszontalan tudománnyal.
A tanár felállt:
– Hát akkor ....
Goldflake felhúzott szemöldökkel nézte.
– Hát akkor ... Ha nincs remény ...
– Ki mondta, hogy nincs? – kiáltotta Goldflake kedélyesen. – Addig él
az ember, amíg remél. Jövő héten adok magának egy széplelket Nebraskából. Egye fene, vezesse.
A tanár biccentett, megfordult s elindult kifelé. Hogy is csinálják az
olaszok azt az ördögűző mozdulatot? – gondolta megint Goldflake. Két
kinyújtott ujjal megvillázzák a levegőt a peches ember mögött. Nem árt,
ha most is megcsinálja. Pár nap múlva kerül a kiviteli terv Tomacelli bíboros elé. A kulcsocskák! Fölemelte a jobb kezét s ujjait beigazította a
varázsjelre. Most, most kell csinálni, mikor az ajtóhoz éri Abban a pillanatban megfordult a tanár.
– Mit akar? – rivallt rá Goldflake elvörösödve. Másodszor éri tetten a
disznó.
De a tanár ezúttal úgy tett, mintha nem látna semmit.
– Még azt akartam megkérdezni, hogy hol van Rómában kutyafürdő?
– Kutyafürdő? Hát az minek magának?
– Szegény boldogult miss Curtis is kérdezte s én nem tudtam. Hátha
más kliens is megkérdi?
Goldflake elvigyorodott.
– Látja, látja, mégis csak jó az a műveletlen Goldflake a háznál.
– Kérem, én a világért sem ...
– Jó, jó, tudom, a világért se mondta. De azt is tudom, hogy mit gondolnak a hátam mögött a kollegájával. Csakhogy a világ nem áll etruszk
sírokból, kedves tanár úr, meg zarándokdalokból.
Elharapta a szót. Ez már mégis szemtelenség, gondolta. Kisegít a zarándokénekben s még csúfolódom vele.
– A kutyafürdő a via Paisiellon van – mondta kegyesen. – Az úri negyedben, a Pariolin. Megjegyzi? Via Paisiello. – Hogyne jegyezném.
Paisiello jó muzsikus volt.
Goldflake összehúzta a szemöldökét.
– Azt én nem tudom. Az. már a maguk dolga.
Hirtelen méregbe jött.
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– Különben mért nem tudom? Mindent csak maguk tudnak, maguk
ketten s a kutya se ellenőrzi magukat. Esküszik, hogy muzsikus volt?
– Úgy görbüljek meg.
– Miket írt?
– Operákat.
– No látja, megfogtam! Én ismerem az összes olasz operát. Imádom az
operákat. Trubadur. Rigoletto, Bajazzók, Bohémélet ... Egyiket se ő írta.
Kinek volt a barátja, Verdinek vagy Puccininek?
– Egyiknek se,. Korábban élt, a tizennyolcadik században.
Goldflake lelohadt.
– Az más. Nem tudtam, hogy már akkor is írtak operákat. Az ócskaság
a maguk dolga. Az én dolgom az élet! Ismét ragyogott
– Az ócskaságról jut eszembe a zarándokdal. Nézzen ám alaposan utána, nehogy felsüljünk. Cserébe kihalászok magának egy kövér halat az
Excelsior hotelből. Akár kettőt is, ne féljen. S tanulja meg végre, hogy a
kutyafürdő a via Paissielloban van, Bulgari a legnagyobb ékszerész, a
Basilica Ulpia a helyreállított ókor, az Orso a helyreállított középkor s
mind a kettőnek pompás a konyhája. Érti, etruszk?
Nem is olyan rossz fiú, gondolta; én pedig határtalanul jó vagyok.
A tanár kiment. Goldflake hátratett kézzel elmélázott az ablaknál.
Mennyi ember nyüzsög az utcán, mind olaszul vartyog, alig lehet érteni a
szavukat. Ők vannak itthon s mégis ők szedik fel a csikket a járdáról. Lusta, jámbor, igénytelen fajta! Az, az igénytelen, megérdemli a sorsát. A
csikket s a népkonyhát.
Itt van például ez a hontalan tanár. Öt nyelven beszél, kisujjában van
Róma s bíborosi ajánlással könyörög egy amerikai turistáért. S tőle könyörög alkalmi munkát, pont tőle, akinek másfél nyelv is elég a
Studebaker kocsijához. No nem baj, majd segít rajta egy kicsit.
Buta véletlen keverte a tanár nevét a gyilkosságba. Délelőtt kiment
miss Curtisszial a Forumra, tizenegykor megmutatta a Palatinust, délben a
miss visszamaradt a Forumon, s délután az őr holtan találta egy bozótban.
Két–három órája ölhették meg az orvos szerint. Huszonhárom szúrás érte,
de csak egy volt halálos.
Végigfutott hátán a lúdbőr. Megfordult s becsöngette a titkárnőt.
– Mondja, professzoressza, mit mondott maga múltkor a Curtis gyilkosságról?
– Azt kérem, hogy így ölték meg Julius Caesart is.
2.
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Goldflake szürke arccal, összeroskadva könyökölt az asztalra. A kifutófiú a harmadik dupla feketével loholt fel a szemközti bárból. A konyakot a titkárnő kezelte. Szemmelláthatón jólesett neki a főnök cudar állapota.
– Töltsön magának is – nyögte Goldflake.
Vizespohárral itták, mert nem volt más kéznél. Jobban is esett ezzel a
mértékkel. Mit tett, mit tett, hogy így elpártolt tőle a szerencse!
Remekül kezdődött a hét. Tomacelli vasárnap hirtelen ágynak esett, az
a hír, hogy súlyosan beteg, mit súlyosan! a halálán van, csak titkolják. S a
helyettesének vagy utódjának szelídebb a híre, talán érti az okos szót.
Hétfőn előkerült a zarándokdal lemeze, kedden két személykocsit s egy
teherautót adott el a Vatikánnak, New Yorkból átrepült a cégtársa, (nála
van a több pénz), betette a Flora hotelbe, fölhajtott neki egy földönfutó
magyar grófnőt, a pofa el van ragadtatva, filmet akar csinálni a tyúkkal, a
tanár megkapta a turistáját, miss Schremsert s a miss nem halt bele a művelt sétákba, ellenkezőleg! mindjárt. első este az Orsoban ettek, (egész
tanulékony fickó!) szerdán lemásztak valami dohos katakombába, csütörtökön .... Ó, csak az a csütörtök hullt volna ki a naptárból!
Beszólt az egyik gépírónő, hogy megjött a tanár. Goldflake három gépírónőt tartott, fehérorosz hercegnő volt az egyík, szerb testőrtiszt özvegye
a másik, lengyel kémikusnő a harmadik. Német–magyar nyelven parancsolt nekik, amelyet maga teremtett a római vállalatok számára. Újabban
áttért az olasz alapformákra is. Venire quattro! Jönni négykor! Azt már
süssék ki az olaszok, hogy melyik menjen a másikhoz; elég leleményesek.
Goldflake megpróbált kiegyenesedni.
– Azonnal jöjjön be.
Azt remélte, hogy fejébe szalad a vér, ha meglátja. Felugrik s összeveri. De úgy le volt törve, hogy verés helyett csak mordult egyet a belépőre.
S időbe telt, amíg meg tudott szólalni. Sötét, önkínzó elégtétellel.
– Most aztán első oldalon állunk a lapokban. Örül neki? A múltkor
még beértük a harmadikkal.
– Most az elsőn. De most viszont csak én.
Goldflake elhúzta a száját.
– Örülök, hogy olyan szabatos.
A tanár elhárító mozdulatot tett.
– A mesterségem. Pedagógus vagyok.
Nézték egymást, a tanár kicsit fáradtan, de nyugodtan, Goldflake utálattal. Odaszólt a titkárnőnek.
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– Hagyjon magunkra.
Négyszemközt majd csak felforr a mérge s kitekeri a nyakát ennek a
dögnek.
– Iszik egy konyakot? Nincs több poharam, igyék a kollegája után.
– Köszönöm nem szoktam. Elfojtja a torkomat.
– Én iszom.
Hála Isten, már kavarog a gyomrában a düh. A tanár közben leült az
asztal túlsó oldalára. Ki engedte meg? Eh, különben mindegy! úgyis utoljára látja ebben a büdös életben. Megint sirokkó van odakünn, ilyenkor a
konyak se használ, csak lotyog az ember fejében.
– Mi volt a rendőrségen? Látom, kiengedték.
– Persze, hogy kiengedtek. Elmondtam mindent, amit tudtam szegény
miss Schremserről. Azt hiszem, egyelőre nem is hívnak be. Megkérdezték, hogy Rómában, maradok-e, de nem mondták, hogy itt kell maradnom.
– Maga pedig azt felelte, hogy marad, hogyne maradna, hiszen van itt
Rómában egy tökkelütött Goldflake, aki holnap újabb áldozatot bíz magára.
– Ezt nem mondtam.
– De gondolta! – üvöltötte Goldflake. – Azt hiszi, hogy holnap újabb
nőt vetek maga elé? Sakál!
Végre megjött a mérge.
– Mondjon mindjárt gyilkosnak – felelte szomorú méltósággal a tanár.
– Úgy látszik, maga okosabb, mint a rendőrség.
– Mondom is. Nem is mondom, hanem ordítom, hogy az utcán is hallják. Gyilkos, gyilkos! Tönkreteszi az életemet.
A tanár sóhajtott.
– Hosszú kezem lehet, ha a piazza di Spagnától a Forumig ér. Én a
piazza di Spagnan hagytam. a misst, ott váltunk el a patika előtt. S hol
találták meg? A Forumon.
Goldflake megint letört.
– Halálmadár – morogta. – Rögtön megszagoltam magán. Rögtön,
amikor először láttam. S többet adok az orromra, mint a maga penészes
agyára, érti?
– Azt jól is teszi. Többet keres vele.
Goldflake vérbeborult szemmel bámult rá s felböffentette, a félüveg
konyakot. Szemtelen koldus! De jó volna büntetlenül szétverni a fejét egy
levélnyomóval. – Ide is kiszáll a rendőrség? Engem is kihallgatnak?
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Megmondták, hogy mit akarnak? Van valami nyom, van valami gyanújuk? Beszéljen már, a fene egye meg.
A tanár elcsodálkozott.
– Ide mért jönnének? Teljesen elfogadták az alibit. Ujjlenyomatot vettek, de nagyon kedvesek és udvariasak voltak. – Peeersze udvariasabbak,
mint én. Úgyis tudom, hogy ezt akarja mondani. Tudja mit, nekik hagyom
a jómodort. Nekik nincs féltenivaló négy vállalatuk, amit a verítékükkel
csináltak a lusta olaszok közt. Elsején megkapják a fizetésüket, minek
izguljanak, mi? Jól van, elhiszem, nem ölte meg a misst. Nem is nézi ki
magából senki. De átkot hoz, ahová lép. Ezt kell idejében kiszagolni. S én
kiszagoltam, de mit tehettem a büdös. nagy egyházi protektora ellen?
Most már megmondhatom, hogy ha nincs maga mögött Tomacelli bíboros
....
A telefon belevágott a szavába. Goldflake meghagyta, hogy csak fontos ügyben kapcsolják be a vonalat. Püspököt, bíborost, püspöki hivatalt s
a Vatikánt mindig.
Kétszer is elváltozott a színe amíg beszélt. Időnként a tanárra pislantott, belebókolt a kagylóba s vigyorogva bökdösött a készülékre, mintha
mind azt mondaná: ráismer a kedves hangra, tanár úr? ,,Jávol, Eccselencá,
jávol! Frájdet hören Stimme von Eccselencá.”
Főpappal beszélt, nyilvánvalón.
– Tomacelli volt a vonalon – mondta, mikor lassan visszatette a kagylót. – Maga Tomacelli. Vaklárma volt a betegsége, múló rosszullét. Igazán örülök neki. Jaj de örülök. Egy darabig szótlanul nézték egymást.
Megszólalt a déli sziréna s négyfelől kondultak rá az öreg harangok. Kár
itt tovább kertelni, gondolta Goldflake. Ha a bíboros egy pillanattal hamarább telefonál, nem szaladt volna ki száján az a marhaság. – Régóta ismeri a kegyelmes urat? – Itt ismertem meg Olaszországban. Adatokat kerestem a bizánci stílű pápaképekhez ....
Goldflake felhorkant.
– Hagyja már az ördögbe a tudományát! Arra feleljen, amit kérdek.
– ... szóval adatokat kerestem egy tanulmányhoz.·S hozzá igazítottak.
Vatikáni beosztása előtt kitűnő Bizánc–kutató volt.
Goldflake a fiókon függő kulcsokkal játszott.
– Én más oldaláról ismerem. Kitűnő adminisztrátor. S azt hallom, nagyon tiszta ember. Hozzáférhetetlen.
– Az. Nagyon szigorú szerzetben élt azelőtt.
– Öröm hallani. Ritkulnak a szigorú papok.
– Tomacelli még az.
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Goldflake felkelt s szokása szerint a francia ablakhoz állt, háttal a tanárnak. Rugás, verés nélkül kell szabadulni ettől az embertől. Tomacelli
meggyógyult s keddre hívatja a kulcsügyben. S a védencére is kitért. Nagyon örül, mondta a·telefonba, hogy a nyomozás tisztázta a szerencsétlent. Nem elég, mondta a bíboros, hogy nincs se katedrája, se családja, se
hazája, a sors még a morzsát is irigyli tőle. Nyilván a tanár ma felrohant
hozzá s lerágta a fülét, hogy lépjen közbe. Csöndben kell kitenni a szűrét
a disznónak.
– Igazán beláthatja tanár úr, hogy nem bízhatok magára több turistát –
szólt hátra a szobába,. (Legalább a képét ne lássa.)
Ablaka alatt egy márvány teknősbéka egy márvány delfin farkáról köpte a vizet egy bronz kisasszony ölébe. Mekkora marhaságokat faragtak a
régiek! Együgyű gyerekek voltak, de nagyigényűek, márványból kellett
nekik játékszer. A pápáik se voltak különbek, azoknak se jött meg az
eszük, együtt játszottak a népükkel. S még hagyján ez a bolond kút az
ablak alatt, van bolondabb is, van olyan is, amelyen egész ménes fújja a
vizet. Termelőeszközök helyett kőbe verték a pénzüket, aztán csodálkoztak, hogy koldusbotra jutott az ország. Bíborosokra volt bízva a közpénz,
úgy is kezelték! Pogány istenekkel nyergelték meg a kutakat, angyalcsokrokkal bélelték ki a kupolákat, sziklákból faragtatták ki szent Pétert, folyton a tőkéből éltek. Mennyi elpocsékolt pénz csupa szamárságra! Ismét
hátraszólt.
– Beláthatja, hogy nem bízhatok magára vezetést. Félek magától.
A tanár meg se moccant.
– Akar még valamit? – kérdezte Goldflake nyersen. Megint rángott a
gyomrában a düh, de most már fékezni kellett. Tomacelli meggyógyult.
– Ön babonás – hallatszott a háta mögött a tanár nyugodt hangja. – S a
babonások néha jó álomfejtők. Fejtse meg az álmomat, elmondom.
Goldflake megfordult s bambán ránézett.
– Pont nekem s pont most?
A tanár bólintott. Esze ágában se volt mozdulni a helyéről.·
– Különben ·tessék, mondja el. De figyelmeztetem, hogy öt perc múlva
értem jön a kocsi. .
– Elmondom azalatt. Rövid és furcsa álom volt. Azt álmodtam, hogy
éjjel rámzárták a szent Péter bazilikát. Ismeri belülről?
– De kérem – húzta ki magát Goldflake méltatlankodva.
– Rettenetes érzés volt. Egy sötét erdőben se rosszabb eltévedni. Az a
templom maga is erdő, akkorák az oszlopai, mint a százados nyárfák.
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Nappal is szédülök bele, borsódzik a tarkóm s fejemen érzem a boltozatát.
Hát még éjjel s álmomban, mikor álmában úgyis mindenki gyáva.
– Szóval nem szereti a szent Péter bazilikát?
Goldflake hangja fenyegető volt. Mik sülnek ki lassan–lassan erről a
vezetőről! Nem szereti Róma legszebb, leghíresebb és legnagyobb emlékét. Pedig kétszer belefér a párisi Notre–Dame, másfélszer a kölni dóm s
még a londoni szent Pál székesegyháznál is nagyobb. Ezt még ő is tudja,
ez kell az amerikai klienseknek. S a tanár úr szédül benne! Miket mondhat a turistáknak?
– Szeretem, hogyne szeretném, de jobban tetszik például ....
Goldflake közbevágott.
– Maradjunk az álomnál. Ismerem már. magukat: magát s a
professzoresszát. Mindig mást szeretnek, mint a többi ember. Dehogy kell
a más gusztusa! Derogál. Szép, szép a szent Péter bazilika, de ezt nézze
meg aranyos miss, ezt a csodaszép freskót a föld alatt! S mutatnak valami
elázott kaparást egy dohos pincében. Van neki füüüle, van neki szeeeme,
van neki orra, az az öt maszat a keze. S hason kell érte becsúszni egy
lyukba, az a ráadás. Egyszer én is beugrottam a kollégájának. Elvitt Rómát nézni. Éppen így kezdte, elvitt a ... elvitt egy templomba a föld alá, a
fene tudja a nevét, ott lapul a Colosseum mögött. No, kioktatta egy kicsit.
Ennyivel is könnyebb a lelke.
– Figyelmeztetem, hogy két perc múlva itt a kocsim. Az idő pénz, maguk nem tudják, milyen igaz a mondás. Menjen át Amerikába, ott megtanulja.
– Az volt a hangjában: úgy nézz rám, hogy két. év alatt lettem nagy fiú
Amerikában. Kiszálltam, megtanultam tárcsázni a newyorki telefonon s
egy félév múlva vettem magamnak egy kocsit s egy szeretőt.
– Eddig csak maga beszélt – mondta nyugodtan a tanár. – De én két
perc alatt is megleszek. Az elején hagytam el, ott, hogy éjjel rámzárták a
templomot. Egyik oszloptól a másikig kúsztam, de az oszlopok folyton
szaporodtak s úgy futottak felém, mint egy fasor a reflektorfényben. Valahol a templom közepén tartottam, mikor hirtelen kigyúlt a szent Péter
szobor. Ismeri?
– Hogyne – felelte Goldflake bizonytalanul.
– Az az ülő szobor, jobbkézt az utolsó oszlopnál. Nyugodt, felséges
alak, emelt fővel, egyenesen ül, császári tartásban, római tóga van a karjára csavarva s baljában egy kulcsot szorít a melléhez. Szimbolikusan az
egyház kulcsát.
Goldflake még az ablakban állt. Kezdte nézni a tanárt.
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– Félelmesen szép volt az izzó szobor. Éreztem, hogy mindjárt megelevenedik, föláll és csinál valamit, int vagy rámkiált. Olyan megigézve
indultam neki, mint némely ember a töltött puskacsőnek. S mikor már–
már elértem, csakugyan megmozdult a szobor, rándult egyet a karja s ledobta a kulcsot a földre. Ott izzott a lábam előtt. ,,Vedd föl!” – szólt rettenetes hangon. Azt hittem, összeégeti a kezemet, de azért engedelmesen
fölemeltem, megcsókoltam s visszanyújtottam a szobornak. De szent Péter nem fogadta el. ,,Tartsd meg” – mondta – ,,félmillió kis kulcsot kapsz
érte jutalmul”. Alig mondta ki, megtelt a kezem kicsi aranykulccsal, két
kézzel szórtam s mégis tele volt a markom, ezrével hevertek a padlón. kis
kulcsokon jártam, kitárult a főkapu, déli fény omlott be, lementem a lépcsőn, hullt a kezemből a kis kulcs a téren egy autó várt, járt a motorja, a
sofőr intett beültem, igazi álomautó volt, símán nyelte a tájakat, kaktuszerdők, kínai városok, indián falvak villantak el kétoldalt, én folyton szórtam az útra a kifogyhatatlan kis kulcsokat .... Goldflake már a tanár mellett állt. Vállára tette a kezét.
– Ki volt a sofőr? – kérdezte forrón.
A saját nevére volt elkészülve.
– Tomacelli bíboros.
Csend volt egy darabig.
– Magának több esze van, mint gondoltam – szólalt meg Goldflake. –
Sokkal több esze van. – Először volt becsülés a hangjában. – Várjon, hozatok a gyerekkel egy feketét.·
Szólt a telefon, az utazási irodája kereste. Fontos hírt közölhetett s úgy
látszik épp a tanárról, mert Goldflake kitágult szemmel hökkent rá.
– Pont őt? Név szerint őt? – kérdezte elhűlve. A vonal túlsó végén
erősködhettek. Vállat vont. – Különben nekem mindegy. Megtesszük a
kérést. Bánom is én. De az a nő bolond.
Letette a kagylót.
– Ismer valami miss Schoenacket Bostonból? úgy írja a nevét, hogy ....
S lebetűzte. A tanár a fejét rázta.
– Nem én. Először hallom a nevet.
– Pedig ő tud magáról. Két napja szállt meg az. Ambascatoriban. Volt
egy kitűnő kalauza. Nem kell neki. Magát kéri az irodától. Ehhez mit
szól?
– Megértem.
– Én nem. Magának démona van.
– Dehogy van. Ne legyen már olyan babonás. Sokkal egyszerűbb a dolog. Maga azt hitte, hogy a két gyilkosság tönkreteszi az irodáját. Pont
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fordítva áll. Ez a reklámja! Van egy vezetője, akinek veszélyes a híre.
Kalandot szimatolnak körülötte. Ki lehet az a titokzatos ember, aki utolsónak beszél a szép áldozatokkal? Meglátja, minden amerikai nő hozzám
fog kéredzkedni, hogy végére járjon a titoknak. Ez kell nekik, nem a Forum, elhiheti.
– Ez hát. De nekem meg nem kell ilyen reklám.
– Nekem se – mondta csöndes undorral a tanár. – Magának volt igaza,
abbahagyom a vezetést.
De Goldflake most már mást gondolt. Jobban ismeri a tanár a bíborost,
mint ahogy mondja. S a titokban előkészített kulcsüzletről is tud. Kézben
kell tartani. Maradjon csak szem előtt. Egyébként is érdekelni kezdte az
ember. Csöngetett s két feketét hozatott a gyerekkel.
– Nem kell elsietni a dolgot, tanár úr. S különben is odaígértem már
miss Schoenacknek. Hallhatta. Igazán nincs megírva, hogy két szörnyű
véletlennek egy harmadik a folytatása.
– Remélem is.
– Igaz, mit gondol ezekről a gyilkosságokról? Furcsák, mi? A második
áldozaton is huszonhárom késszúrást találtak s csak egy volt halálos. Elvigyorogta magát.
– Vagy nem is olyan furcsák? ... Kéjgyilkosságok?
– Az amerikai nők bizonyosan azt hiszik. Azért jelentkeznek. S ha
miss Schoenacket is megölnék, előre mondom, hogy megrohannák az
irodát s táviratilag foglalnának le engem New–York-ból.
– Isten őrizz! – kiáltotta Goldflake őszinte borzalommal. – A végén
kisuppolnának mind a kettőnket. Jobban szeretem a szolid üzleteket. Például szent Péter kulcsát. Annak mély erkölcsi értelme is van.
Elkomolyodott.
– Örülök, hogy tud a szép tervről. S remélem, Tomacelli kegyelmes úr
nagy szívét is megnyerjük. Utóvégre nem juthat mindenki a Szentévben
Rómába: Aki beteg, öreg vagy szegény otthon marad. Gondolnunk kell az
ő lelki vigaszukra is. Boldogan vállalom a lebonyolítást, még ha
egy·vasat se keresek rajta. Sőt! ... izé... Mert mi, hálás idegenek, akik az
Örök Város nemes ...
Egyre emelkedett a hangja. A fiú megjött a feketével.
– Itt a·kocsi – jelentette.
– Várjon.
Aztán mosolyogva a tanárhoz fordult.
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– Sose szabad sietni a feketével, igaz-e, tanár úr? Ezt kóstolja meg!
Remekül csinálják. Ideát a szemközti bárban. S az sem árt, ha a sofőröm
megtanul várni. Gróf volt az istenadta.
Elkezdett hahotázni.
– Gróf volt a foglalkozása, de már nem gyakorolja.
3.
Goldflake sugárzott. Szombaton egy szép olasz tenorhang felolvasta a
rádiócsevegését, lemezről a zarándokdalt is hozzájátszották, hétfőn együtt
ebédelt a tanárral, kezd neki tetszeni a fickó, nem is olyan élhetetlen,
nem is olyan tanár, ma délután fogadja Tomacelli bíboros és ... No és a
magyar grófnő! Rájött, hogy remek tyúkot kerített amerikai üzlettársának.
A pasas már visszarepült, legokosabb, ha mindjárt befekszik a helyére.
Félegykor elmegy érte a szállóba, átviszi valami romantikus helyre a
Trastevereben, megebédelnek, ott ülnek mondjuk ... mondjuk félháromig,
a bíboros félötre kérte, addig még van jó másfél órája. Éppen elég egy kis
szobatornára. A szerelmet hívta így. Remek mondás s az övé, szabadalmaztatni kellene. Mit csinálnak az írók, akik naponta ötlenek ilyet, ebből
élnek s mégse tudják megvédeni? A Szentév után érdemes volna foglalkozni egy ötletvédő irodával.
Beszólt a titkárnője, hogy sürgősen keresik a rendőrségről.
Goldflake elfehéredett.
– Engem? Mért? Mit mondott? Ki van itt?
A végén már rikácsolt. Ritkán ijedt meg, de olyankor a titkárnő egyszeriben földerült.
– Csak önnek mondja meg – felelte, kajánul. Goldflake látta az ajka
körül gonoszkodó mosolyt. Összeszedte magát s méltósággal mondta:
– Tessék, jöjjön be. Maga pedig maradjon itt, hátha az a marha olasz
nem tud németül.
Nem is tudott. De nem is volt sok mondanivalója. Csak annyi, hogy
menjenek a rendőrségre, mert a rendőrfőnök hívatja. Mért nem telefonált?
– kockáztatta meg Goldflake a kérdést. Azért, felelte, a rendőr, mert ha
nem találta volna itt, követnie kellett volna. a megadott címekre, amíg
eléri. Goldflake nagyot nyelt. A rendőr nem bánta, ha a professzoresszát
is magukkal viszik tolmácsnak. Előbb azonban mind a hárman felhajtottak egy dupla konyakot.
Rögtön a főnök elé vezették. Alacsony, csendes és nyájas ember volt,
kicsit hivatalosan viselte kétsoros, sötétkék zakóját. Goldflake ismerte ezt
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a nyájas fajtát s nem szerette. Nehéz velük okosan beszélni. A végén kisül, hogy nápolyiak, ravaszabbak mindenkinél.
– Kérem az iratait. S tessék leülni.
Goldflakenak kitűnő papírjai voltak. Hatóságoktól, követségektől,
nagy kutyáktól. A rendőrfőnök egyet pillantott rájuk s félretolta.
Goldflake tudta, hogy a legfontosabb írást már rég megnézte és sokkal
alaposabban. A személyi lapját. A priuszát.
– Köszönöm, rendben van. Őrizze meg jól ezeket a papírokat, kiváló
gyűjtemény. Én az ex–királytól is szereznék egyet a maga helyében. Sose
lehet tudni, mikor fordul egyet a világ.
Semmise látszott a fapofáján. Mi ez, jótanács vagy gonosz tréfa?
Goldflake előrehajolt s elhatározta, hogy pimasz lesz.
– Hol volt 1945–ben? – kérdezte a rendőrfőnök.
– Láthatta az írásokból. Budapesten.
– S ott mit csinált?
– Enyhítettem. az ínséget.
– Hogyan? Alamizsnaosztással?
– Nem. A közellátásban dolgoztam. Együtt dolgoztam a közellátási
hivatallal. A város főterén osztottam a krumplit.
– Ingyen?
– Kérem, én kereskedő vagyok – mondta Goldflake méltatlankodva. –
Nagy családot tartok el.
– A papírjai szerint nőtlen.
– De nagyon sok a szegény rokonom. Tizenhat embert támogatok. A
rendőrfőnök az állát dörzsölgette.
– Szóval 1945–ben Budapesten volt, 1946–ban kiment az Egyesült Államokba,s 1948 elején átjött hozzánk. Igaz?
– Igaz.
– Miért?
– Röntgengépeket helyeztem el.
– Most is azzal foglalkozik?
– Azzal is – felelte Goldflake bizonytalanul.
– De azonkívül van négy vállalata. Csupa új alapítás.
– Egyik sem az enyém. Csak a tanácsadójuk vagyok. Segítek a Szentév
amerikai előkészítésében. Ismerem az ottani piacot ... helyzetet. Az a
négy vállalat a Szentévbe van bekapcsolva és olasz tulajdon.
– Az utazási iroda is?

190

– Az is. Most próbáljuk . . . most próbálják ki szűk keretek közt. – A
titkárnőhöz fordult s gyorsan odasugta: – Professzoressza, vigyázzon
minden szóra, hogyan fordítja.
– S ki alkalmazza a tisztviselőket?
– Hol én, hol az olasz tulajdonosok. De mindig nagyon utánajárunk a
jelentkezőknek.
– Néhány idegenvezetést egy volt egyetemi tanárra bíztak. Magyar
ember, őt ki ajánlotta?
Goldflake mindig az ösztönére hallgatott.
– Senki! – felelte határozottan. Még nem tudta, miről van szó, de érezte, hogy jobb, ha nem szolgáltatja ki a bíboros nevét. Minél nagyobb szamárságot csinált a tanár, annál hálásabb pártfogót szerez magas helyen, ha
egyedül fedezi.
– Magától szemelte ki?
– Magamtól. Jóhírű tudós volt odahaza. Különösen a ... a ... mihez értett, professzoressza? Mondja meg neki olaszul, hogy mihez értett, maga
jobban tudja. Ja igaz, Bizánchoz!
A titkárnő megdöbbenve nézett rá. Nem látott keresztül a mérkőzésen.
Nem értette, mért hallgatja el Goldflake, hogy a tanárnak a bíboros a jóakarója? De fordította, ahogy mondták. Majd bátortalanul hozzátette:
– Kollégák voltunk Budapesten. Csendes, jó tudósnak ismertem.
– Ön is tanár volt azelőtt?
– Az. Egy egyetemen tanítottunk.
A rendőrfőnök udvariasan mosolygott.
– Gratulálok. Szintén Bizánc a szakmája?
– Érmékkel foglalkoztam azelőtt.
– Ah, numizmatikus! Arról még én is tudom, hogy olasz nemzeti tudomány.
Határozottan kedves ember, gondolta Goldflake megkönnyebbülve.
Úgy látszott, hogy vége a kihallgatásnak. Nem is kihallgatás volt, csak
amolyan tájékozódás. Idegenellenőrző komédia.
– Nekem is nagyon tetszett a tanár – mondta a rendőrfőnök elgondolkozva, mintegy búcsúképpen. – Sajnálom, hogy nem olvashatom a könyveit. Nincs időm a tudományos munkákhoz meg aztán az önök szép nyelvét sem értem. Ő ölte meg a két amerikai lányt.
A titkárnő felsikoltott. Goldflake, aki mindig az orrára bízta magát,
szótlanul összeomlott a csapás alatt.
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– Hátravitte őket a Horreahoz, a San Teodoro templom alá, abba a bozótos részbe, ahová alig téved valaki. Ki tudja milyen császársírt ígért
nekik.
– Disznó kéjgyilkos! – nyögte Goldflake.
– Mit mond? – kérdezte a rendőrfőnök, mert a megkövült titkárnő abbahagyta a fordítást. De a kéjgyilkos a kérdés után se jutott eszébe olaszul.
– Mi már az első gyilkosságnál rá gyanakodtunk de kétszer is kisiklott.
Azt hiszem, ravasz ember. Éppen a Schremser eset alibijét próbáltuk lenyomozni, mikor jelentkezett miss Schoenack. Tudja, hogy az amerikai
nők milyen bátrak. Maga volt Amerikában, nálam is jobban tudhatja. Felajánlotta, hogy segít a nyomozásban. Rátelefonált az utazási irodára, a
tanárt kérte vezetőnek, megmondta nekünk, hogy mikor mennek a Forumra s mi megraktuk rendőrökkel a bokrokat. Persze·a végén őt is a
Horreához vitte. Akkor kaptuk el, mikor a missre emelte a kést. Most egy
órája.
Felállt.
– Elmehetnek. De figyelmeztetem önt – fordult Goldflakehez, – hogy
egyelőre nem hagyhatja el Rómát. A rendelkezésünkre áll.
Az üzleti lángész olyan siralmasan festett, hogy megesett rajta a szíve.
Olasz volt, nem bírta sokáig nézni a szomorúságot.
– Fel a fejjel!·Egyelőre nincs vád maga ellen.– mondta s vállon veregette. – Azt hiszem, őrülttel van dolgunk. Tudják, az emigráció ... a nyomor ... a pályavesztés ... Nem mindenki bírja egyformán. Azt hiszem, a
tanár belebolondult.
Goldflake nagyokat nyelt.
– Menjünk, professzoressza.
Kezet akart csókolni a rendőrfőnöknek s a titkárnő karján kitámolygott
a szobából. Egymást támogatták.
Még várt rá egy megpróbáltatás az előszobában. Ott ült a tanár egy padon, két rendőr közt. Goldflake kihúzta a karját a titkárnőéből és eléje állt.
– Éreztem, hogy tönkre fog tenni. Éreztem, éreztem, meg is mondtam
előre. Büdös kéjgyilkos!
Alig volt hangja. Az egyik rendőr félig fölemelkedett de nem lépett
közbe.
– Nem vagyok kéjgyilkos – felelte a tanár csendes önérzettel. – Csak
kiselejteztem őket.
– Mit csinált?
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– Most mondtam. Rájöttem, hogy nagyon felületes a műveltségük,
pótvizsgát tartottam és kiselejteztem őket.
Goldflake a titkárnőhöz fordult.
– Maga érti? Féleszűek talán jobban értik egymást.
– Én már semmitsem értek, kérem – szipogta a titkárnő.
A tanár fáradtan mosolygott.
– Pedig egyszerű a: magyarázat. Amíg az élő városban jártunk, az ékszerészek és illatszerészek és ruhaboltok és kozmetikusok közt, egészen
jól ment a dolog. S a Szent Péter tér körül se volt nagyobb baj, harangozott nekik valami az apostolokról s az Istenről is hallottak már. De aztán
kimentünk a Forumra s én megmutattam a helyet, ahol a nép színe előtt
elhamvasztották Julius Caesart. „És ki volt Julius Caesar?” – kérdezték
mind a hárman.
– Hát aztán! – fakadt ki Goldflake. – Legfeljebb nem tudták. Én is csak
véletlenül tudom.
– De képzelje, érettségiztek! Odahaza autójuk, teniszpályájuk, saját
strandjuk. úszómedencéjük, házi mozijuk, televíziójuk van! Két autójuk is
van. S pedikűr a kutyájuknak! – Most már ő kiabált. – A vagyon kötelez
is valamire s ők nem feleltek meg a kötelességüknek. Kiselejteztem őket.
– Huszonhárom késszúrással!
– Annyival. Annyit kapott Julius Caesar is. S följegyezték, hogy csak
egy volt halálos.
– Maga nagyon szabatos ember – sóhajtotta Goldflake elkeseredve.
A tanár elhárító mozdulatot tett.
– A mesterségem. Pedagógus vagyok.
De ezt már csendesen mondta. Az egyik rendőr hozzáért s attól egyszeriben elcsendesedett.
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MARTON LÁSZLÓ
Harmincnyolc perc az életemből *
Tardos Tibornak
Ha maga is azon van, hogy minden „Taxi Manci” kurva csak azért, mert ő
is a standon áll, inkább el se mondom az egészet!
Az én standom általában ott szokott lenni a „Napsugár” cukrászda
előtt, a Thököly út és a Vorosilov út sarkán, ami azelőtt, tudja, Stefánia út
volt, a fene tudja miért keresztelték át: a Stefánia szelet egy jó sütemény,
a Vorosilov meg egy vén szovjet muki, hát mondja: ez jobb nekik?
Na, hogy a közepén kezdjem: október 23-án éjjeli fuvarra osztottak be,
este hatkor ébredtem csak fel és rohantam a garázsba váltani. Ott azt
mondták, kár volt törni magam, mert valami forradalom van a városban,
az egész nép az utcán mászkál. Mondom, ez nekem zágsón, nekem kell az
éjjeli pótlék akkor is, ha forradalom van – talán még több borravalót is
leszakíthat a magamfajta proli, bár nem vagyok anyagias természetű ...
Beálltam a „Napsugár” elé, gondolhatja, hogy egy kollega se jött ki és
az emberek sem akartak taxiba szállni, pedig annyi volt a nép, mint vasárnap meccs után. Üvöltöttek, hogy Sztálin atyánk megcsókolta a ligeti
aszfaltot: kérdem hát rendőrök nem voltak? Dehogynem, azok hozták az
autógént ...,
11-ig nem jött paciens, akkor mondom, az apátok fülét én tényleg hazamegyek. De csak mentem volna, mert a Keletinél egyszercsak elkezdett
pattogni a gépfegyver, rögtön befordultam egy mellékutcába, csak tudnám mi az istennek lőttek egy szürke taxira, amikor még megvolt minden
utcalámpa!
Alighogy visszahajtottam ketten is kérdik:
– Anyukám, szabad a taxi?
– Hová? – kérdeztem, mielőtt kinyitottam volna az ajtót.
– Kőbányára, egy pár puskáért.
– Hogy szétlőjjék a kocsit, mi?
– Forradalom van ...
– Az lehet, édesapám, de a kocsimat senki se fizeti meg ha összelövik,
saját magamról nem is szólva.
– Akkor a kocsit a forradalom nevében... – és beszállt.

*

Megjelent a Látóhatár 1957. évfolyam 5 számában.
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– Azt mondom, szállj ki kisöreg, mert ha én kiszállok elől, hátul pedig
be: akkor addig verem a fejedet az ülésbe, amíg foghagymaszagú nem
lesz ...
A tagok erre kikászálódtak, a legfiatalabb még el is pirult, mert diák
lehetett az istenadta. Magamra terítettem egy pokrócot és bevágtam a
szundít hajnali háromig. Akkor egy keszeg, fehérköpenyes ürge rohant a
kocsihoz.
– Puskát nem hozok, – szóltam ki.
– Nem is kell, isten őrizz – mondta ő – csak innét az 53 alól kell egy
beteget elszállítani a János kórházig.
– Beteg?
– Nagyon.
– Akkor hívja a mentőket édesapám. A betegek mind összeokádják a
taxit.
– Nézze kisasszony, a mentők nem jöhetnek, azok most a rádiónál
vannak elfoglalva. Csak harminc perc az egész, és egy százast sem sajnálok érte.
– „Harminc perc” – gondoltam – „nappal annyi, ha minden lámpa zöld
és senkise lövöldöz ... ”
Odaálltam a villa elé, nagy vaskerítés volt, egyetlen, széles ablakban
égett a villany. A tüllfüggöny mögött látni lehetett, hogy ketten tartják a
beteget, egy nő meg sálat csavar a nyakára, sildes sapkát nyom a fejébe.
– Nézze kisasszony, – mondta a fehérköpenyes – ennek az embernek
gyermekbénulása van és a szíve felé halad, a családnak kényelmetlen,
nem szeretnék, ha itt halna meg. Lehet, hogy a kórházban még megoperálják.
– És ha a taxiban hal meg?
– Adtam neki egy injekciót. Harminc percig még biztosan életben tartja, addig meg odaérnek ...
A villa kapujában megjelent egy galambősz pacák, a lábait már elérhette a bénulás, mert combból lépett, mint valami tábornok.
Mielőtt beültették volna, a doktor azt mondta:
– Legyen óvatos kisasszony, a beteg nincs tisztában az állapotával. Ha
kérdezi, ne áruljon el semmit.
– Majd maga beszél vele ...
– Hm ... – krákogott a pofa – nekem sajnos még dolgom van ... ilyen
időkben ...
– Na, most már lépjen le maga nyárimikulás, – mondtam neki – szóval
egyedül cipeljem a maga betegét!
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De az öreget közben beültették, a doktor meg kiszállt és két darab százast nyomott a markomba. Az öreg közben elhelyezkedett az ülésen, hátrahajtotta a fejét ... na jól nézek ki, most honnét tudjam, mikor alszik,
mikor hal meg? Közben eltelt vagy öt perc: huszonöt perc alatt érjek ki a
város másik felébe!
Mondhatom szép kabaré volt! Hajtottam, hajtottam.
A fejem feletti tükröt nem mertem lejjebb csavarni, nem akartam, hogy
nézzen, kérdezzen De a pofa szerencsére kinyújtva tartotta a lábait. Az
üléstámlán éreztem a nyomást. Amíg ezt érzem addig rendben van ...
Keresztülhajtottam a Városligeten. Máskor ha meggyújtom az országúti reflektort, mindig szétrebben egy-egy bokor felé tartó párocska, de
kinek van kedve ilyenkor romantikázni! A taxióra hat negyvenet, a másik
óra meg negyed négyet mutatott, több mint tíz perc telt el a félórából.
Gondoltam széles a Sztálin tér, keresztülhajtok mint az őrült, de azt hiszi,
lehetett? Az öreg Sztálint keresztbefektették az úton, vagy ötvenen verték
kalapáccsal, az istennek sem lehetett kikerülni. Ráadásul valamelyiknek
feltűntem, odaüvöltött:
– Mi van a taxiban, polgártársnő?
– Biztosan ÁVO-st cipel, húzzátok csak ki a krapekot!
– Húzod az öreganyád, – mondtam – hát meg vagytok ti hülyülve? Beteg az öreg, meg fog halni, most viszem a kórházba.
Átrobogtunk a Dózsa György úti aluljárón, egyszercsak érzem, hogy
az utas a tarkómat bámulja.
– Egy kicsit eltúlozták az állapotomat – mondta az öreg lassan és rekedten, pont olyan hangja volt mint az Ajtaynak! – Valóban beteg vagyok, de egy szerencsés operáció ...
Nem tudom miben bíznak az ilyen vén bakterok, de az öreg titkolni
akarta valódi állapotát, biztosan félt, hogy ha én is megtudom, kirakom.
Muszáj volt tudatni vele, hogy én úgyis ... Azt mondtam:
– Azért elég rosszul tetszik kinézni!
A férfi hirtelen előrebukott, de az orra éppencsak érintette a kontyomat, a tarkómra fújta lehelletét – igaz, hogy éppen kanyarban voltunk.
– Kisasszony, maga nemrég soffőr. Eltaláltam?
Érdekes, ezek mind kisasszonyoznak. Melyik tanulta a másiktól?
– Ha tudna bánni az emberekkel, az arcom színét dicsérte volna. Mennél egészségesebbnek hazudnak, annál nagyobb a borravaló.
– Kifizették nekem ezt az utat, a visszautat is, – mondtam, mire az öreg
egészen előrebukott, hogy kénytelen voltam beletaposni a gázba, lerázni
magamról a szuszogását.
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– Az elvtárs ... vagy polgártárs talán lélektanár?
– Nem, csak hatvanöt éves vagyok ...
Már a Váci úton hajtottam. Ott fel szoktam húzni az ablaküveget, mert
a gyárakból mindenféle bűz jön be a kocsiba. Az utas nem engedte.
– Kell a friss levegő. A kórházban úgyis csak kloroformot fogok szagolni.
– „Formalint öregapám, formalint. Azzal tömnek majd ki!” – szerettem
volna válaszolni, hogy felháborodjék, fejbeverjen, vagy összeomoljon,
csak ne üljön már olyan egyformán ... de, persze nem szóltam semmit.
A Szent István körút sarkán pirosat mutatott a lámpa, bár egy macska
se járt a téren. Önkéntelenül lestoppoltam. Várok vagy két percet, de nem
jönnek se előlről, se oldalról, felkiáltok az üvegtoronyba a hekusnak:
– Mi van édesanyám, alszol?
Persze nem felelt, mert nem is volt ott senki. Ahogy a BajcsyZsilinszky út felől lövöldözni kezdtek, meglépett a nő és elfelejtette sárgára állítani a lámpát. Hat-hét perc van hátra, ha nagyvonalúan veszem a
dolgot. Csak itt a kocsiban ne kezdjen haldokolni, mert én bizonyisten
kiugrom a kocsiból. Mégiscsak lejjebbcsavartam a tükröt, ahogy az utcalámpák az arcába vertek, láttam, hogy sárga nagyon, de pislog, magánál
van. Gondoltam átrohanok a hídon, de mindjárt beleszólt:
– Hajtson kicsit lassabban kisasszony ... Ezt a hidat tudniillik az apám
tervezte. (Elejétől fogva gondoltam, hogy mérnökfamília!) Én meg de
sokat jártam át a Rózsadombra egy szépasszonyhoz ...
Gondolom, ahányszor erre utazott. ezt minden soffőrnek elmondta.
Általában szívesen beszélgetek az utasokkal, de ennek mit mondjak?
Talán soha többé nem beszél emberrel rajtam kívül... ..
Már majdnem átértünk Budára, egyszerre nagy csörömpölés, mintha
ezer kutya húzná a láncát, csak úgy remeg az egész híd. Komolyan féltem, hogy a Dunába szakadunk, mint 44-ben.
Ruszki tankok voltak, a pofámba világítottak az országúti reflektorral,
a toronyban gépfegyverükbe fogódzkodva kuksoltak a továrisok. Megyek
feléjük, hogy majd kitérek, oldalt, van elég hely a hídon, erre szétszaladnak, hogy se szélen se közepén. Mintha észre se vettek volna, olyan közel
jöttek, majdnem rámmásztak.
– Talán vissza kellene fordulni -– mondta az utasom, de egészen nyugodt volt. Neki már tényleg majdnem mindegy ...
Rükkvercben vezettem vissza a kocsit, a Margitszigeti kanyarig. De
azok a ronda jószágok mintha fejemen zúgtak volna. Midőn kitértünk
197

egymásnak, az osztag lefékezett, az első tankból kiugrott egy aranylapos
tiszt, géppisztollyal a nyakába, azt nyomta be az ablakon, jóestét helyett.
– Kudá sztugyió? – azt kérdi.
– „Ahá, – mondom magamban – kellene nektek”. – Elmentek, továris,
egyenesen, amíg egy piros lámpát meg nem láttok, azt minden továris
megtalálja. Ott bekanyarodtok balra, de nehogy eltévesszétek, aztán csak
egyenest, mindig csak egyenest! Kíváncsi vagyok, hogy tényleg kimentek-e Újpestre, mert odaküldtem az istenveréseket!
Nyolcvan kilométerrel hajtottam előre. A félóra közben teljesen lejárt,
de az utas úgy látszatra jól tartotta magát...
A Moszkva téren a kupola-kocsmában köröskörül ég a villany, bent
nyüzsög a sok árnyék, látni, hogy puska van a vállukon.
Az öreg megsimította a vállamat:
– Kisasszony álljon meg egy kicsit.
– Ki tetszik szállni?
– Alig hiszem, hogy lábaim beleegyeznének. De meghívnám magát
egy fröccsre, ha idehozná. .
– Szolgálatban vagyok. Meg sietni is kellene, hátha megint lőnek.
– A kórházban úgyse jutok hozzá, tegye meg kisasszony!
– És ha rosszul tetszik lenni?
– Rosszabbul már úgysem lehetek. Hozzon nekem egy kisfröccsöt,
magának meg egy málnát, de azt is hozza ki, hogy koccinthassunk.
Már hat perccel túl vagyunk az időn, de ha inni akar, tényleg nem lehet
olyan rosszul. Talán kicsit több volt az az injekció ...
Megyek be, hát egy csomó civil gyerek, ipari tanuló, meg pár rendőr
puskával a hátán áll a pénztár előtt, egy őszbajszú pofa, olyan őrmester
kinézetű házmester, virslit eszik és kiabál:
– Hányszor mondjam, hogy fegyveresnek két fél-rumnál többet kiadni
nem lehet. Mindjárt bezáratom ezt az egész kócerájt!
Nem volt más nő a helységben, előreengedtek. Amikor felmarkoltam a
poharakat, vittem volna kifelé, az egyik ipari tanuló, aki kézigránátokat
szerelt az italpultnál, nekem dőlt.
– Kinek viszi, taxi-néni?
– Az utasomnak – kézigránát bácsi ...
– Miért nem jön be az utasa?
– Mert beteg, gyerekbénulása van.
A kézigránátos elvigyorodott. Az volt a szemében: most megfogtalak!
– Hát ha gyerek, miért iszik fröccsöt?
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– Hülye vagy te ehhez – mentett meg a továbbiaktól a virslievő, aki
úgylátszik a góréjuk volt – biztos nem gyerek az, csak a paralizise
gyerekparalizis ...
Amíg ezen vitatkoztak, kisurrantam. Szaladok a poharakkal, az áporodott szódavíz a kezemfejére csurog. Az utas szájához emelem a poharat, ő
két kézre fogja, úgy dönti magába. Egyszerre köhögni kezd, a nyakkendőjére csorog az egész ... hátrahanyatlik ... Földhözvertem a poharakat és
teljes erőmből beletapostam a gázba.
– Itt van, itt van már a kórház, csak addig tessék kibírni, – mondtam és
egy kicsit izgatott lettem.
Az öreg feje ide-oda zötyögött, nyál csorgott a szája szélén ... aztán
zsebkendőt vett elő és letörölte.
– Bocsánat kisasszony, egy kis rosszullét.
Már láttam a kórházat, már a virágágyak között kanyarodtam, amikor
megint a tarkómhoz hajolt.
– Kisasszony: mondja meg a nevét!
-·Minek az? – ... de megmondtam.
– Ha majd kijövök a kórházból, – a pofa hangja megint mély volt – addigra teljes nyugalom lesz, a tankok is eltűnnek majd, telefonálok a
taxivállalatnak, hogy magát küldjék ... – ezt olyan szépen mondta, mint
egy filmben. – ... és olyan úton vihet haza, amilyenen akar, jó?
– Jó, – mondtam, csak már ugorhatnék!
– Mondja, ha akkor elhívnám valahová Zuglóba, egy kicsit táncolni –
az órát persze járathatná! – eljönne?
– Eljövök, – mondtam és kilöktem az ajtót. Az öreg hátradőlt, láttam,
ahogy összemegy a mellkasa ... Nagy kakas lehetett, biztos még most is
arra gondolt, hogy tánc után mit csinálhatna velem, feltéve, hogy ő
élvemaradna és én akarnám.
Az ápolók már mindenről tudtak. Kétoldalt átkarolták, az utas engedelmesen lépegetett. Majdnem a vasajtóig értek, amikor hirtelen megmerevítette magát, egészen hosszúra nyúlt ki és nem is remegett többé. Azután összecsuklott és ahogy az ápolók az ajtóig vezető lépcsőfokon felhúzták, csak a cipőorra súrolta a földet, mintha egy összeszegezett fabábút cipeltek volna. Szegény pofa, azt hiszem már egészen meg volt halva ...
Visszaültem a kocsiba és felcsaptam a „szabad” zászlót. Éppen harmincnyolc perc telt el azóta, hogy a Vorosilov úti villa elől elindultunk.
Hirtelen nagy álmosság jött rám, a kormánykerékre dőltem. Olyan furcsa volt: más utasomnál nem töprengtem, hogy látom-e még, erről meg
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tudtam, hogy soha többé nem látom, mégis azt mondtam magamban: „találkoznunk kell még valahol”.
Hogy sajnáltam-e? Nem tudom. Azt hiszem, nem sajnáltam.
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HATÁR GYŐZŐ
A harcsakiraly *
Ahol a harcsakirály él, nehéz előcsalogatni, vizibarlangja van a partnak.
Égen–földön kemence–nyár melegíti a vizet, kövér testmeleg cseppekben
gyalog jön a felhő, a halász káromkodva csapja csurgóra a kalap karimáját és úgy tekint szét a lúdbőröző folyamközepén: ma sem sikerült előcsalogatni.
A halak a mély tömlők felé menekülnek; a harcsakirály alsó sörényuszonyát kényesen megringatja és lomhán kifordul. Kékesfekete orrán
két kancsi farkasszem himbál, hasának ezüst felhőzésén surranva takarodnak a táplálékhalak – aki bajuszát illetné, a halál hala. Télen csákánynyal vándorolnak a középre, szánkón a szerszámok, a szőrmeködmönök
tizenketten; a hétnapos hóesés kifehéríti a csendet és az elemi csendben, a
jég alól felhallani a vizek szívdobogását. Amerre elmennek, a halak idegesen keszeg–fordulnak, rátapasztják membránjukat a jég aljára és hallgatják a csákányok recselését, a bocskorok doblogását; aztán, amikor a
lékek készen vannak, az emberek is le, egészen le, mintha lódobogásért
hajolnának és hallhatnák a folyó torkában a szívek kalapálását – úgy húzzák át a vezetöcsáklyát a lék alatt ... Sok ez, még egy kipróbált harcsaszívnek is, noha király és korlátlan úr állkapcsányak hatósugaráig, sok ez,
a gondolata is, hogy vannak nálunk annyival hatalmasabb harcsák,hogy
azok már nem is harcsák talán és a kerítőhálóval akadó kalandok, ha nem
is veszedelmesek, de az ilyen magunkfajta túlhájasodott harcsaszívnek
sok izgalmat jelentenek.
– Nem kívánhatják tőlem – (rándult végig durcásan ez a hullámvonal
felső sörényuszonyán). – Hogy megszentelő áldozat és vallásos gyönyörűség elolvadniuk a torkomban: jó, helyes; de meddig legyek még az istenük?! ... Nyugalomba nem vonulhatok, mert talán megírhatom, de meg
nem ehetem emlékirataimat. Ha tán a halászokkal beszélnék ... ? Kötelezvény, melyben lemondanak a harcsahorog fektetéséről; én viszont kötelezem magam a belekergetésre, feltéve, ha a háló oly bőlyukú, hogy engem
még kienged, de oly szűklyukú, hogy az apróhalat nem ereszti.
Ámde méltóságán alulinak tartotta, hogy hajtó legyen; és minthogy valami szerfölött életrevaló ideája támadt, hát farkát csendeskén rezegtetve,
inkább bajusszal úszva, mint propellerezve s e dalocskában aranykedélyét
*

Megjelent a Látóhatár 1957. évfolyam 5. számában.
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csillogtatva, kihúzott a homokosra. Magasbahuppant, lábraállt és halászkarimás kalpagját a félszemére rántva, imígy énekelt:
ha háló se les és nincs horog
visszakivánkozni ki dőre?
már én a vízből kint vagyok
va hinta kinta kintva gyok
kihi–kint vagyok belőle
– Hej a nemjóját! Aki a következő.
– Harcsa Tóbiás, vizilakos.
A falakon hiteles pókhálók úszkáltak (szárazföldi hinár) és a pókok, a
községházai pókok (számra és nagyságra a rendeletek szerint) oly szép
példány házipókok voltak, hogy a legennivalóbb vizipókokat juttatták
eszébe. Falánkság? Nem; harcsának a pók – fűszer. Oly példás univerzumról – oly rendeletes, labirintikus, nekemvaló világról van itt szó,
amelynél szebbet semmiféle harcsakirály a maga nedves, utálatos szurdékpalotájában a part alatt nem álmodhat.
– Harcsai, hat bajusszal.
– Tarcsai? – írta be félredűtött fejjel a basa.
– Nem kérem, Harcsai.
A basa felnézett és miután látta, hogy nem lát, levette csiptetőit,
ráhuholt, szarvasbőrrel ápolta. (Megnézem magamnak ezt a Harcsait).
– Tehát: Harcsai András.
– Nem András kérem: Tóbiás; úgy mint hat pár, négy uszony alul, kettő felül. Ezenkívül a gerincsörények. Mostmár igazán fölnézett a basa és
elsötétült előtte vízrajzi térképünk a címerrel, el a halászati naptár, de még
a fiatal kovácsné szépsége is; ekkora darab halászt egy–emberben községháza még nem látott. (Kettő is kitelnék kendből).
– A neve?
– Harcsai könyörgöm, be tetszett írni ...
– A nemjóját! – ugrott fel a magyar basa, – nem látja, hogy szórakozott
vagyok? Ilyenkor zavar, ilyenkor, amikor kendet meg a többit is megeheti
felőlem a fene?! A menyecskét! – kiáltott ki és a kovácsné benyitott.
(Végem. Ha most csak fele olyan fürgeeszü volnék, mint amilyen tunyának tunya vagyok ... nemhiába űztem oly sokáig a halisten foglalkozását).
– ... Volna egy ha–ha–ha .... hatvankilós harcsám nagyságos uram, ha a
jegyzőné ténsasszonyt meg nem sérteném vele.
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– Ahá! –– kurjantott a basi (mutatóujját az operáló kutasznál hegyesebbre hegyezve és kajlán a mennyezet felé bökve:) – ahá! ha kendnek
ide vele jóember, akkor majd a Já! az altiszt kifele menet Já!–Já!–Já! János elintézi a pecsétet, én a magamét már rátettem. Galambom, lelkem,
szentem, kendermagosom, gilicém!
De ez már nem a harcsának szólt. Tóbiás, a harcsa a halászbolt felé
bandukolt és boldogan nézegette violapecsétes iparengedélyét: HARCSAI
TÓBIÁS VIZILAKOS, HALÁSZMESTER ENGEDÉLYE HALÁSZIPARRA ...
A halászboltban sorra próbálta a horgokat.
A nagyobbakba belerágott egyet–kettőt és kiköpött.
– Nem jó. Nekem harcsahorgot adjanak. Sikamosabban, jobban gömbölyödőt, horgasabbat és harcsának való horgot, érti az úr? Mi horog dolgában finnyásak vagyunk.
.. Finnyásak”. Nyomatékkal; és a veszedelmes tekintet lassúdad körülhordozása, hogy kétségbevonná–e valaki, ettől a tekintettől a vízben rémülten úsztak a torkának az apróhalak.
– Félkilós horog kérem, a legszavatoltabban szakavatolt bolgár horog,
harcsának; pedig a bolgár harcsa is megvan jó kétszáz kiló.
A lámpa mellé húzta a kalapját, úgy dülleszkedett.
– Kettőszáz? Tudja az úr, mi az a kétszázkilós. harcsa?! Öregapám
száznyolcvan kiló volt, szétvetette a kánikula, az egész falu hallhatta a
hólyagja pukkanását. Tán rátarti vagyok erre a családi vonásra, de tartok
is a túlzsírosodástól ...
– Bátyám is tarcsai halász?
– Hát. Harcsai vagyok. Mi mindnyájan. · ...
– Rozsdamentes kékacél angol macerációs horog.
– Hadd harapok bele.
– Ne! Ne! Uramisten főnök úr ... Vigyázva húzza vissza a szájából –
– Egyet se féltsen engem.
– Hászen van, aki harapdálja, úgy próbálja.
– Ez amolyan megjárja–horog.
– Jól jár vele!
– Mostmár csak ustor kék hozzá.
– Ezt suholja, bátyám. (Suholja).
–Hm.
– Ez? Gőzönfőzött, olyan a csapása, olyan a görbülése ...
– Rövidellem.
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– Hogy ez a hosszú – rövid?! Hát akkor ezt a hórihorgast, ezt hajtogassa. .. . .
A harcsa pántlikára kötötte a két vastagabb felső bajuszát, ráakaszkodott a bot sudár végére és a segéd markába nyomta a nyelét.
– Most emelje.
– Egek, főnök úr, emberek! ...
Heten emelték, azok is majd megszakadtak bele, el is tört a bot de a
harcsa nem emelkedett egy hüvelyknyit se. Egymásután csimpaszkodott
rá (bizonyos. belső elégtétellel még halkorában elszenvedett megaláztatásokért) és vegigtördelt vagy hetet a botokból, amíg a nyolcadiknál megemelkedett.
– Megtartom – mondta és a pénztár felé cihelődött.
– Hálót is? – remegett a kereskedő mellette: mi lesz, hogyha a félelmes
vevő azt is sorra szaggatja majd; de nem, azt nem. Az első halászat tehát
harcsales volt, egy hatvankilós harcsára, melynek darabjai a jegyzőné
lábosát kellett, hogy kibéleljék. A harcsakirálynak ez igazán nem volt
nehéz dolog.
– ... Ho!–Ho!–Hogyan?! – vetett néhányszor keresztet farkcsapásával a
harcsa, amikor szembetalálta magát a Király kékesfekete doronghomlokával, melyet eddig csak az érméken és a pikkelyeken látott, a halpikkelyeken, ha kirajzolódik rajtuk a rémület. – Hogyan, már a saját fajtám–
béliek vadásznak? Hol akkor a Törvény, hol az Erkölcsös Étvágy, hol a
Biológia ?!
– Hoppsza pajtás zibzibzib–zubzubzub ...
– A csillagok meglazulnak, a Nap megreped és a tönkrement világ: a
bűn kozmikus trágyája begyullad, hogy kiszárítsa a Teremtést. Ez a Száraz–Özön. Vizet! Vizet! ...
Egy halsikoltás – és kint volt a béle.
A jegyzőné már várta.
– Ha máskor valami engedélyre volna szüksége jóember jaj be gyönyörű hat ebédem van belőle! forduljon egyenesen hozzám, értem–e?
– ... Hat ebéd – ballagott szorongó jókedvvel a harcsa elmenet – hát
akkor meg hány ebéded, tizenhat–e? húsz volna–e belőlem?! ...
De eszébe jutott a violapecsétes engedélye és nagy–füttyösen
zibzibzib–zubzubzub (mert a harcsák a világon a legszebben tudnak fütyörészni) rágyujtott kedvenc nótájára:
halásznak? halnak lenni jobb?
fazék vizébe' főve?!
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már én a vízből kint vagyok
kini–kinta hinta kintva gyok
bebe–kint vagyok belőle
A kecskemekegés is nagyon szép a maga nemében, a
kodácskajdácsolás is gyönyörű, kivált, ha fajkodács csinálja; de semmisem olyan fülbemászó a halfül számára, mint a harcsa vízalatti fütyülése.
Mint tudósaink megállapították, ilyenkor halaink csikorgatják a fogukat,
ami náluk a magatehetetlenségig fokozódó önkívületes gyönyör jele.
Rigórikkantással, ponthegyesre csücsörített dorongszájjal s órákra a
víz alatt felejtkezve, ott üldögélt kedvenc fűzfája tövében a parton, hol az
örvényese alatt valaha, agyagpalotájában fejedelmi személye tanyázott –
és csalta a halakat. Kétkézzel dobálta hátra, két szállítólánc kapta el és
vitte a könnyesszemű halak rakását (a halak szeme–gombján az összetartó
Világtörvény felbomlásának tragikus értetlensége csillámlott) – potykákat, pontyokat, zokogó sügéreket és zsoltáréneklő csukákat:
– In manu! ...
Csak úgy zúdították őket a tehergépkocsik a városba egyenest, ahol
gépi úton, még életük utolsó elcsodálkozásában, harcsatorkú ráspoly–
hengerek pikkelytelenítették őket. Az apró halászok, a vízhezragadt öregek, az ügyefogyott hálótisztogatók köldöttségileg tisztelték meg, ijedten
topogva és a kalapjukkal szemérmelve. Tóbiás, a harcsa hosszas, sőt megrendült habozás után helyt adott kérésüknek, visszavonult: ezentúl neki
halásztak.
A szép kovácsné utánafutott, hogy lesse, de csak pipiskelve mert az állomásig ellátni; a jegyző a második sorban volt, amikor az alispán a városkától búcsúztatta. A szónok a gutaütésig beleizzadt a vokativusz kétségeibe, hogy „Te tetted községünket mezővárossá” avagy „aki községünket mezővárossá tette” legyen: mindössze a miniszterhez utazott a
tógazdaság ügyében, ki akarta bérelni az egész Sárrétet.
A harcsát a miniszter (és a minisztert a harcsa) mint gyermekkori
jóbarátját ismerte fel, még megvan a Jozeficeumban az a pad, melyet e
két kitűnőségünk személy szerint, de azon túl is, felmenő ágon – három
évszázada koptatott; e halpajtásság gyümölcse volt a TÓGAZDASÁGI
ÉS HALHATVÁNYOZÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Kivált a nedves időt
szerette. Szakadó esőzések idején az erkélyre, ki–kiállt kígyózva nyujtózó
mozdulatokkal, lustán el–elcsapva a dézsából ömlő vizet, hogy izmai jól
úsznak–e még – e hédonizmusát egyetlen életrajzírója sem tudta megfejteni. Másik és nem utolsó gyönyörűsége a haltenyésztési szakkönyvek és
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cethaltáblázatú inkunabulák gyűjtése volt és a halászati ősokmányoké.
Mint szakbiológusnak, különös segítségére volt intuíciója. Maga szaladgált a medencék körül, sajátkezűleg szerette facsarni az ikrát, ő szabályozta a zsilipeket; bajuszát rángatva figyelte a hőmérőket és néha aláfütyölt a víznek, hogy kiélvezze, hova bolondulnak a halak.
Évente egyszer a sárréti határban megállította ezüst cabrioletjét, inkognitó belegázolt a nádasba; lustán a fenékre ereszkedett, felbugyborékolt –
aztán sutty, nekilendült. Álmatagon lődörögve – mintha gyermekkorának
szerelmeit szagolná vissza – rejtekről–rejtekre úszkált és amikor a barlangpalota. száján előbukkant, hogy szemeit kétfelől körülmeressze, seregestől tódultak üdvözlésére az alattvalók. A növendékhalak a bajuszába
kapaszkodtak; a fiatal sügérek hízelegve nekireszeltek a hasapuhájának;
süldő–csukák ciróka–marókát játszottak a két szeme közti gerendacsonttal
és meglovagolták indigófekete koponyáját – ő pedig, isteni nyájassággal,
csak fogadta a Vizek Hódolatát.
– A Csudálatos Száj! A Jóságos! A Száj! Már nem bánt! – kiáltoztak a
potykamamák, szendeségükben sírva; és szerte a folyóban legendákat
beszéltek róla. hogy a Harcsaisten már nem eszik halat.
– Bácsi! Bácsi! – rángatták hátranyúló ustor–bajuszát a farka alatt lábatlankodó ponty–porontyok.
– Ne bácsizzátok a Harcsaistent! –rántották el őket az anyák.
– De. de! – mordult maga alá kövéren, öntetszelgő jósággal a harcsa –
hadd hallom, nem eszlek meg.
– Ha igazán te vagy a Harcsaisten, van itt egy férges–mérges, világcsúf
nagy HALÁSZ–MUMUS. Kihalásznak minket!
– Az, az – (bátorodott fel az öregebbje is) – kihalásznak. Inkább a vizet
mernék ki alólunk: még az sem volna ennél gyötrelmesebb.
– Kiszűrnek bennünket.
– Rostálnak !
– Gépekkel kotornak!
– ... Ej–ej – csóválta feje–lapját a harcsa. – Aztán milyen az a HALÁSZ–MUMUS?
– Kilencágú a bajusza, a szeme közt szénfekete, a szája pedig ha széttátja, sziklát nyel, ha összelapítja zibzibzib–zubzubzub, laposan fütyül:
jaj! Végünk.
– Bizony – bólogattak az öregek – aki azzal szembekerül, a halál hala.
Egy csuka–menyasszony riadozni kezdett: messziről halsivalkodás sugárzott és áramló gyűrűben, segélykérő hullámlás.
– Jaj végünk, halak. Megint szól a muzsikája!
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– ... Hol? Hol?
– ... Bújjunk! Meneküljünk!
– Nnna. Majd a szeme közé nézek én annak a (csak nyugalom! nyugalom!) én annak a halásznak a popsijára verek.
–– Még ma? – firtatták sírósan a halgyerekek.
– Még ma.
És hogy kényelmesebben csíphesse az arcocskáját, az elbájolt anya a
nagyúr keze alá tolta.
A harcsa visszaparancsolta őket a parttól – már a hasáig érkezett a homok – és csurogva kiemelkedett a világválasztó tükörből, ahol belőle
mostmár semmi nem látszott. A parton halászlét kóstolt és azt oly ízletesnek találta, hogy félnapi fegyvernyugvást rendelt el: ne hiába imádkozzatok ... Aztán ezüst kocsijába vágta magát és rádiózene mellett a tógazdaságba hajtatott. Kesztyűsen, sétapálcát pergetve egy pepita operettben,
mintha tükörből a világot bejáró refrént énekelte volna – az ringatta:
kit hal, míg lesz, imádni fog
halászok jóltevője:
lám én a vízből kint vagyok
vaki–va hinta kintvagyok
–·már én kint vagyok belőle!

(tapsorkán)
(1953)
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HATÁR GYŐZŐ
Angelika kertje *
La terre fait les plantes; la terre et les plantes font les
animaux; la terre, les plantes el les animaux font
I'homme.
Buffon
Úgy járom ezt a várost, mint a tetszhalott, aki csak a sírnál ébredt fel és
aztán másnap, zsebredugott kézzel, amerre kísérte a menet: végigjárom
temetésemet.
… „A meghasadt öntudatú gyík!!! A boldogtalanban – mint tudósaink
megállapítják – két én lakik: egy, aki a farkát visszafogja és egy, aki szakítja” – szomorú, óriási–szomorú újságolnivaló! Éjszaka vadászom magam, emlékeimben, nappal pedig halálig–riasztva tépem el és másik énem
markában hagyom csonkomat, helyettem ficánkol; ebben a mindennapos
csonkolásban vérzem el. Szigorral bírálom emléktiszteletemet, illetlen
gyöngeségnek tartom; úgy visszük magunkkal (öt mérter körmöt, három
méter szőrt) mint a pusztulást és ahogy Montaigne magát halasztja, ha
elhullajt egy szúvas fogat; és bűnösnek is tartom, Isten, természet – és
társadalomellenesnek most, amikor egy korszak leviátánja mozdul meg
alattunk – hogy parányoknak emlékeik legyenek, S ha csak ez volna, ami
visszatart ... parányok, partikulák a határértéken, ahol már értékük eltűnik
és puszta tangensek leszünk, egy kor érintővonalai: mi rossz van a gyávaságban?! Hallom zenélni a geometriát, de olyan biztonságban, mint Ptolemaiosz:, nem vagyok.
Már nem mertem embert idézni. Zárt, gömbalakú aklokban szentecskék, bölcseletecskék, nemzetecskék, hóbortocskák és ötszörös – ülepet–
megszégyenítő mellekké pöffesztett gögöcskék tettek–vettek és ha az,
üveggömbök összeverödtek, oly aránytalanul elzengö hangon zsémbeltek,
mint pagodák kapújában a földligérö gong; mások megadták magukat és
mihelyt beleszálltak – mert beleszálltak valamelyik hermetikus akolba
(melyek üvegpáncélja, mindé, az: elölegezett megbántottság kémiáján
alapult) – másnap már ott magyarázták nálam, Anqelika fülehallatára mi
az, amire tekintettel legyek ... Már csupa tekintet voltam; amikor észrevettem, hogy amit az egyik aklocskában öszegondolok, a másikban érvénytelen – megcsalódtam és kiszórtam bolondgombáimat.
*

Megjelent a Látóhatár 1957. évfolyam 6. számában.
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Odáig ment ez az idioszinkrázia, hogy eszményi bábokat mozgattam,
modellen és így tanulmányoztam az embertermészetet, mint a húsmasinát
Cabanis doktor: se kort, se nyelvet, se nevet, se nemzetiséget, szívemben
az érintés vágya, ujjaimban az érintés rémülete – csupán kísérleti bábokat
fölényes, filozofikus aranyköpések elfelhőzésén; nagyreményűnek tartottam ezt a módszert, nem mondom senkinek és valamikor még kiváltom
hozzá a szabadalomlevelet; de most pihen ... Ismerem minden lépték romantikáját, tágultam egyszer bánatos bolygóvá, melynek az volt a kínkeserve, hogy kacsatojás–alakú volt a Tejút minden tömpe gömbje, közt;
szűkültem ... – hazudnék? Más, tette meg ezt a mikroszkópikus utazást.
Az optimisták keskenyfilmje volt, az időlépték (logaritmikus) tágulása:
Párizsban láttam a Növények Gyorsított Életét. Nem is bimbóztak: dobták
felénk ágaikat, az erdők lombosodtak, mint a pestis és a légycsapók, a
kancsókák, a kürtlombok falánk zúdulása láttán azt kérdeztük magunktól,
optimisták, mi lesz, ha a húsevő növények elárasztanak bennünket és felzabálnak?! ... Én a pesszimisták keskenyfilmjét pergettem a Boul
Michh'en, hazafelémenet: embergömböcöket láttam serkenni ilyen gyorsan, kezét, lábát, mint a sörtét és aztán elpukkanni – emberéletek sorozatpukkanását másodpercek alatt; a generációk nem voltak egyebek már,
ezen a sebességi léptéken, mint a langyos életvizenyőben valahol, pár
lüktető vakuóla ... Távolodtam a bolygótól oly perspektivikus szemmel,
ahogy az már csupán vallásokra és térképszerkesztőkre tartozik; és bölcseleti barangolásaim során arra a megállapításra... arra az utolsónak leszúrt és tovább már nem szűrhető összefoglalásra jutottam, hogy az empirikus tudományok . . . ámde – elég parlagi vagyok?
cicici Man! ci Man! ci Man!–cika
nini a kan!–cica
ez az a nyár
–: boldogtalan volnék, ha a legcsekélyebb mértékben vétenék a közízlés
ellen; mert, ahol a közbizalom és a közízlés töréshányadosa állandó – ezt
már Likurgosz megmondotta – ott helyesen kormányozzák az államot.
Nem állítom, hogy ismerem az: isteni keverőarányt, de ha most hozzákeverem emlékeimet, nem akarok korszakos gondokba beletolakodni; bámulom az illuzionistákat, de nem azért teszem, hogy olyan „hús–és–vér”
embert idézzek aki az egyik nemzeti akolban ólomtest, a másikban légüres üreg; nem óhajtok egyik aklocskának sem hízelegni, de elfelejteni
sem, hogy a Tekintetek Világa ez, ha élni akarsz, tapintattal kell lenned és
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amerre nézel, Tapintatok merednek köréd és Tekintetek; csupán elhitetni,
hogy bukkantam egyszer egy lányra, aki szívesen váltotta volna meg életével életemet (s hogy ö meg rábukkant a maga Herkulesére, aki majd
idejében megrnentse: mert a mondában sem adatik meg Admetosznak,
hogy Alkesztiszét az alvilágból egyedül hozza vissza) – itt vagytok, rettentő rokonság, féltékenyek?! ...
A gyermeknek a labda is szép.
MARCUS AURELIUS
A hazúgság–ürlappal kezdem, amelyet az olvasó íme, máris gyakorlott
mozdulattal tol elém és én e hazúgság–blanketta kitöltését megtagadom.
Ha azt. mondom, egyetemi hallgató voltam, nem mintha Londonban,
Párizsban vagy Moszkvában ugyanaz az egyetemi hallgató tettem volna,
ugyanaz az érzelmes húrokon pendülő közhely: az eféle hazúgság még
csak szabatosnak sem volna mondható. Nem egyetemi hallgató voltam,
hanem az egyetem tájékára. sem szagoló fiatal remete és barlanglakó, akit
egy szerelem a tespedésbe taszított és négy mulasztott szigorlat törvényen
kívül helyezett... nos, beleegyeztek? Felveszem jelmezemet. Tulajdonképp ha így körözve, búgócsiga–pörgéssel közelhurkolom emlékeimet,
futás lesz a vége és azért is, szükséges volna, hogy tömegesen löködve
vagy durván rámparancsolva, zavarjatok Angelika felé, magamtól nem
megyek. Ó, hála a szabálytalanságok kegyes, mai szaturnálíájának, ami az
elsurranásra itt engedélyt adott! ... Huszártorony zöldült a gerincek keresztjén és a zsalugáteres kis ventillátor–kupolában a villanyerőre keringő fülcsengés – de visszharangozom! Négyfelől, négy tetőgerincen haladtak idáig, zöldcsillámos majolikaszkrabbák, gót kelyhek és egyéb dísz–
sorozatok, hogy az ember puha macskatalppal gusztálta és elidőzött, mint
aki otthon van az ereszek fölött: a Könyvtár; a Csonta–utcán részeg embert, kanálist, a három Turánszky–utcán (a Turánszky Kázmér–utcán, a
Turánszky–kőzön és a Kázmér–lépcsőn) nyáron a nyelvek–alatt–szétfutó
ízt, a türelmetlen élet édességét, télen a torlasz morgását és a zajló Dunát
Turánszky utcák! Turánszky utcák!
Hold! Csöndigérő életünk apad
Még! Hogy szépreménység mérje hosszát
és az emeletek muzsikáljanak
innen indultam el esténként; vörös és zöld függönyök mögött ezer szobát
rendeztem be gondolatban, ahol a képzelet háziasszonya csudálatosan jó
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szívvel volt hozzám; a Kázmér lépcsőn fel, hogy megkerüljem a hegyet és
aztán úgy, el a városi kertészet nagy sötétsége mellett, ahol nappal Angelika fütyült, hancurozott és táncolva kertészkedett; (talán valahol én is ott
lapulok most az ő herbáriumában és lesajtolt szemmel, ingerülten figyelek
az előző lapon – Herkulesre ... ) Jóságomról legendákat tudnék mesélni.
Nagyszívűségemet csicseregték a mammutok, a hajódarúk, a hegyek; de a
prózai lelkek beszámíthatatlansággal vádolták poétalelkemet. Mikor a
hazai elemózsiás kosarat a tőszomszédság megünneplésére, a viciékkel
megfeleztem (ki nemszeret kulcsot rázni mezítelen kisbabának?) – egy
fúria rontott be hozzám, nem is Angelika, rá a kosárra és mintha a kút
fenekére nézne, megrázta a vederláncot.
– A te szíved! A te nagy szíved! Te Simon: te vagy a jóság szívmegnagyobbodása. Te kitömnivaló te ...
– De, Angelika, annyi kenyeret repetálok a menzán, amennyit akarok.
– Repet ...! kenyeret! Elment neki egészen, tisztára elment!
– Angelika, becsüld meg; mert Konfucsétól a Földmívelési Minisztériumig ötezer háziáldás, bölcsesség és rendelet foglalkozik a kenyér becsületével.
– De ez kalács, ember, dévaványai! nem dévaványai... ?!
– Nem, Angelika – (védekeztem szontyolin) – kisújszállási, a nagyapámtól.
– Nem bánom, az egész megyét: könyörgöm, terítsd már! terítsd egyenesen az ölembe.
– ... Az öledbe?
– Igen, mert farkaséhes vagyok.
Következett a társadalmi harcok ismertetése és annak tüzetesebb megvilágítása, hogy amikor az eszmék lovagja ezt teszi, a vidéknek nem adja,
csupán visszaadja.
– Nemes lovag. Csakhogy, Fényes Úr, ahol vacsorát kap, odavágyik a
szerelem. Ha nem kap vacsorát, nem jön.
Nősténysakál. Valóságos nősténysakál.
– Angelika! Hat te ... te ilyen durva is tudsz lenni, ilyen durván élére
állítani a – mmm! iii!
– Te szamár Simon, hiszen tudod, hogy csak ... mit vonítsz?
– Ne kacsints. Ezt, te! Még kimondod?!
– Ki. Imádom a vacsorád –– mondta Angelika, aki romlott volt; és –
hogy egy szempillantás alatt elébehajitsam fegyverem – intett. Párnán
hozták elém a városkulcsokat, sohasem láttam ilyen viruló Magisztrátust
– kapcsos bibliáját a keblére szorítva, némán, megértette, hogy kész be211

vonulni tömlöceimbe, tusznak; nedvesülő szemén ékesen, hivatalosan, ott
szólaltak már a propitiatórikus rekrimináliák ... Angelikaa nyakamrafonta
a kezét és elharaptuk a közös kolbászfalatot. A békefalat volt.
– ne kérdezd azt, hogy mit beszélek
– ne kérdezd azt, hogy ki beszél
– csak úgy mondom el a messzi szélnek
– csak úgy mondja el a messzi szél
és a salétromos kivirágzás a falon? Csak hátrébb, hátrébb, tolakodó részvétetekkel,
vakok!
Nem
látjátok
a
méltóságosan
omló
Szarvasvadászatot?! Ezek gobelinek. A paradicsomban, ahol úgy nőnek a
paloták, mint a paraj a földön – még ott sem olyan Óperencián–túli az
olcsó nyáribútor! Ó, amikor Angelika tapsikolt a talpával tenyeremben és
én forró cserepekkel vettem el a lepedő nyirkos illatát, akkor! Két téglányival volt alacsonyabb az alagsor a kertnél (mit – kert? díszudvar!) a
rezidenciám pedig ott finomkodott a mélyföldszint és az alig–pince határán; de ha megduzzadt, felcsapott a földeken a folyam, tenger tócsává
összeáll a láp és nappal úgy szúrt a fényes, bűzösen imbolygó köd, hogy
lehetetlen volt kinézni. A falakhevesen nedveltek, respektussal nézegettem a tél örök csörepedését és úgy intéztem, hogy lakjak is meg ne is.
Míg, valahára a méltóságos asszony üvegkupolájában, intarzia–fantáziák
között kettőt előre, kecsesen és kettőt hátralépve – udvarlására járultam;
mindjárt segítségére siettem zavarommal, előzékenyen, hogy feltalálja
méltóságát és kedvességét. A Bólintás igent bólintott és én, a betonra,
megkaphattam a lépcsőházi gyékényszőnyeget.
La Muse est entrée dans mon coeur comme une déesse
aux paroles dorées; elle s' en est échappée comme une
pythie en jetant des cris de douleur ...
GÉRARD DE NERVAL
Halálos betegségbe estem. A Tarcali–úton minden lompos távíróoszlop
kinyújtotta szurokszínű kezét és elkérte a pénzemet. Az állami házak postaládái fellebbentették leffentyüiket és kérték a pénzeslevelet – kék papír
közt kétszer hatvan, egyszer húsz., ajánlott: mi lesz?! Ha aludtam, mint az
ébresztőórák csattantak fel és ha kiléptem a házból, a belsőzsebemben
mint a leprások kereplői, kerepeltek a zálogcédulák: a lejárat! a lejárat! de
már nem mentem el, hogy meghosszabbítsam. A nyomortelep körül csa212

tangoltam, hogy valami alkalmi akasztófát keressek; a nyomorúság szolgálólányai (eljegyzett nővéreim, valamennyien) ott sompolyogtak a harisnyagyári vágányok táján, bokrok alatt, de nem néztek ki belőlem egy átszállójegyet; az esővel etetett világon egy kézihajtány darált keresztül –
utánabámultunk és a lányok még arra sem tartottak érdemesnek, hogy
megkísértsenek.
Féltékeny voltam a kertészlányra. Hogy betegségemből kigyógyuljak,
eladósodtam. Elhalmoztam Angelikát ajándékokkal, engedelmet kértem,
hogy a többi mellé tegyem; Angelika összenézett Herkulessel, aki kajánul
hunyorgott, keresztülnyúlt a fejem fölött, hogy érezzem a gorillaölelés
ígérkezését („reszkess, kukac”) – s azzal átnyújtott Angelikának egy
mennyezetes, szárnyas díszoltárt, díszpárnákkal és egy ebédlő–nagyságú
heverővel.
– ... Angelika! Ne!
– Mit ne?!
– A festése mérgezett, még a . . . a tüllfüggönyök is mérget
lehellnek!...
– A csókos függönyök! Hát nem veled alszom benne?! Köszönd meg
Herkulesnek!
– Soha! Dobd ki, Alkesztisz, seprűvel verd el, én is fogom a seprű végét ...
– Ugyan, kiscsacsi! Tudod jól, hogy te meg én, mi ketten szerelmi ikrek vagyunk.
Kibeszélte,
Már ott tartottunk, hogy kerékpárt vesz neki, ékszerként kiművelt,
mérműves alvázú gótikus kerékpárt. Minek ez, egy kertésznőnek? ... Köszönöm, ,,Minden–Vágyam"! Így nevezte ezután Herrkulest.
– Kerékpár?! ... hacsak nem mégy diplomáciai pályára ...
– Csendesebben hé, füles – (mondta? nem mondta? félfüllel – vagy
csak rémlett:) – mert kidobatlak – (ezt, Angelika).
Mikor már nem bírtam a versenyt, bőszülten számláltam adósságaimat
és elfásult féltékenységemmel a torkomban, azon meditáltam, hogy
mostmár két gyógyíthatatlan betegségem van. Meg kell halnom. Éjszakánként a Végigcsókolt Tizennégy Stáció utcája – hólapátolás a szükségmunkán ... hu! hu! huhukoltam a tenyerembe, minden reggel új aranyak
ütötték a markomat; újra gazdagodtam: azt álmodtam, hogy hókereskedő
vagyok. A jó hónak nem kell cégér; barátaim, feleségem, sokan csomagoltuk a havat, a, bálákat hűtőkocsin Itáliába szállítottuk, fényűzésül Velence főterére. Hólabdáimért a minőség szavatolt, a ropogásért a szakérte213

lem; hóembereim a ciroksöprűvel ott pipáltak minden ház udvarán... barátságos füstön oldalast füstöltünk. a rókatorok fészkén, sódart, császárhurkát és ezt és az egész képeskönyvi gazdagságot a hókereskedéssel szereztem.
– Olyan sovány maga, Simon. Mért olyan sovány?
– Igen, méltóságos asszony.
Karácsonykor csillagszórót égettem és árultam, a hídnál. Csillagszóró
csodagyertya, nem árt a fának, nem árt a, ruhának! ... Csillagszóró csodagyertya, eáu, áa, eáu áa! – Májusban tűzkövet (tsszkő, tsszkő!) júniusban
kibővítettem az üzletet, öngyújtóra, a hegyen. A gyújtó, a gyújtó, a patent,
a bécsi! ... A gyújtó, a gyújtó, a patent, a bécsi –
édes bűn, közös kívánság
hogy tolnád el kezem
védenéd a gombolását
ne volnék szemtelen ...
a szép kertészlányra kellett gondolnom, nem tagadtam volna meg tőle a
szánalmat, a válogatott kínzások alatt ... a fajtád! Úgy szép, ha
hóhérrnesterség a szerelem. Filozófiám lezüllött, egyebet nem műveltem
akkor, mint hogy összeállítottam a trágárságok fenomenólógiáját (meddő
esztendő!) – ezt műveim közé nem sorolom. Gyalázkodó dalokat akartam
szerezni Angelikáról, de a nevettető szemérmetlenség valami oly meghökkentő leleményével, hogy a hidak, az uszályok szája, a kupolák – az
egész város rommá röhögje magát. Mire dudolni kezdtem, érzelmeim
táncjátéka eláradt velem és imádsággal fordultam Angelikához, Belzebub
szentanyjához – mi az én haragom? csak a bocsánat felfüggesztése, a.
bocsánaté, ha egyszer megérem és megtehetem ...
– Mért nem jársz az előadásokra, Simon?
– Nézzétek, ott, látjátok a körmenetet? A rendőr szabadot int és keresztet vet a karingeseknek, a füstölő befordul a hídon, a kanálisok meleg levegőt remegtetnek. Nyolcvan esztendős vagyok: olyan akarok lenni, mint
a kisdedek ...
– Mért nem jársz., közelednek a sz.igorlatok.
– Szigorlatok? Haha! ... a tű fokán! Engem, üdvösségre, annyi, mint
halakat úszásra oktatni. Tiszteltetem az, úszómestereket! ...
– Csodálatos–csodálatos előadások vannak! Mért nem jössz? ...
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– Majd ha a Próféta. csodája, hogy a tevék megszólalnak és beszélnek,
a katedrán, a gyújtó! a gyújtó! a patent! a bécsi! az majd lecsábít. Különben jól megvagyok itt, a hegyen.
Egy előkelő koldús, már–már szentképárús, az ült a kegyhely bejáratánál; kecskelábú apró asztalán a szentképes kosárban matatott és
égretartott szemtekékkel, találomra csoportosította őket, a dombornyomás
után.
– Ne hagyjanak el! Ne hagyjanak el szeptemberben, egy szegény vakot! ... Hogy megy az öngyújtó, szomszéd?
No lám, „szomsziéd”. Én is, mint a többi tisztességes jószág ... A határon voltam, billegtem a társadalmak határán és még az is felvillant bennem, érdemes–e, hogy ezért az Angelika–ringyóért bűnöző legyek? Artisták vagy szentimentális bűnözők tennének így, délelőtt, elegáns könyörülettel; de én előre korholtam magam érte és egy eltorzult lélek penitenciái
között válogattam, ahogy majd ezt még levezekeljem: odamentem a
szentképekhez. és megvettem mind, volt vagy nyolc paklival. A szentképeket aztán (káromlásokat morzsolva – Angelikáról szedegettem le, így
apránként a keresztvizet) – a szentképeket a Dunába sütögettem mind:
egyenként, mint a kínaiak a templomi pénzt, amit csak az égi bank vált be
a bűnbocsánat osztályán ahol maga a felséges Mennycsászár ül és osztogatja, ...
Vegyük a sors esélyeit ugy, mint Aszklepiosz
rendeléseit.
MARCUS AURELIUS
– Szabadsághős vagyok – állított be hozzánk Herkules és leült.
– Számomra ez nem vigasztaló – hümmögtem – nem változtat azon,
hogy kerülgeti Angelikát. A lány azonban kelepelő fülekkel itta.
– Szabadsághős vagyok, elszerettem odahaza, a szerb polgármester lányát; a polgármester elfogatott és az oroszlánok elé vettetett. Kopózták
előbb, úgy verték a talpamat az oroszlánok, mogyoróvesszővel.
– És nem használták a fogaikat? – kérdezte·a kertészlány
nagyálmélkodva.
(Oroszlánvadász, titkolt forradással a hangjában:)
– Nem szeretlek beszélni róla. Parancsol cigarettát?
Ezüstfényű revolver kattan, egyszerre tárca és öngyújtó ... (soha ilyet,
Kis–középeurópában.).
– A szivarka egyiptomi, a pisztolyka párizsi.
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Angelika megbabonázva a tűz után nyúlt, én sötéten nyeltem, hogy
csak szolnoki vagyok. Az Úrnak ezerkilencszáznegyvenedik, az Úrfinak
tizenkétezredik esztendejében; így volt ez, egy ránkesteledő délután.
– Különben is, forradalmár vagyok, miniszter leszek – fejezte be sommásan Herkules – és akkor nem lakom többé a Turánszky–utcában.
– Hát? – csüggeszkedett rá Angelika imádságosan.
– A fellegvárban. Száztíz kilójával, ezüstróka–hajjal havannát pöfékel,
hassal–terpeszkedve, hatvanévesen ... látom, a víziónak igaza van.
– És most, dicső Menekült, jól érzed itt magad?
– Nyilatkozzam–e?! Azt hiszem, igen. Nézd, Sándor –
– Simon vagyok.
– App,!., Kérlek. Nem vagyok macska, hogy kicsire húzzam magam,
mert szőrmentén simogatnak és úgy doromboljam, „édesistenem” ... Elemi igazságok ezek, kis barátom, a szerelem a politika elemiiskolája és aki
nem járta ki az élet elemiiskoláját –
Fütyülnek a lápon. Dunai füttyel fütyülnek a tőzegesek, vagy talán
a·barakk sikoltott, az elsüllyedt hajók vonítanak vagy a hömpölygö vizek,
a csillagokra bízott rengeteg vizek!
kedvesanyám jaj be gyengén neveltél
kedvesanyám jaj be gyengén neveltél
– Mondja is az anyám, Béla–Béla, csak a dohányzásról meg a politizálásról leszoknál! a lányokat nem bánom. Mit bámulsz?!
– Ez a két szem a koporsód, minden szavad külön szegezem. De szívesen őriznélek ingyen!
– Dehogy öregem, hagyj már fel azzal a kínálgatással! Megszégyellem
magam. Tudod, három országban van, de egy vármegyében és mindenütt
úgy süvegelnek a birtokon, hogy a kevélységemmel hátha elszeretem a
lányokat. Haha! Kénes, úgye, széplány ... ?!
– Nem, sőt ...
– Kuc, kuc! Ne szívja mellre, a törökök vagy ópiumozzák, vagy kénezik. Szerelmes természet vagyok, de ha azt hinnéd, hogy mert a birtok
hárornfele van. nekem is három országban van feleségem? ... Tévedsz.,
barátom. Minden nációval elmulatok, néha rákényszerülök, hogy három
helyen mondjam a kenyérre, ilyen hazai meg olyan hazai; ámde megvan a
magamhoz, való eszem, hogy utáljam ezt a szerelmi pancsolást; kankótlanul fogok meghalni. Nemzetköziség? Prostitúció?!
Kém vagyok.
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Kazánrobbanás!
Lefizetett mozdonyvezetők ön–siklatása. Hajórakományok felgyújtása,
bontatlan pénzköteg a portásnál ... hotelélet! a gyönyörű hotelélet! –
– Mi az, Angelika, akarod a zubbonyomat?
– Nem; csak úgy megborzongtam.
Szeretetrernéltó kém!
– Az. Kém, de meggyőződésből. Nem a pénzért, hanem a szent ügyért
(nekem, legalább is); nem állok jót, hogy el nem adom megbízóimat…
Kém, de rátartiságból és egy kissé – életfilozófiából. – Vendég vagy, nem
akarlak fitymálni; azt sem tudom, mi fán terem a te életfilozófiád, vagy
éppen, ha megbízóid is háromfele vannak, mint a birtokod, melyiknek
szolgálod hűséggel a maga szent ügyét. Csak. azt tudom –
– Ne, Simon! Minek ilyen nagy szavakat, ,,a te életfilozófiád” meg a
többi; tudhatjuk, te vagy én, hogy hová csatolják majd a birtokot?
– Ez igaz. Csudálatos forradalmár vagy.
– No látod. Csak ne lennél olyan istenverte konok, Simonkám, minek
ez a szélmalomharc?! Ne vagdalkozz magányos lélek, hanem lásd, akármilyen világ lesz, úgyis én leszek a nyomtató. Améknek nem lehet bekötni a száját. Igyekezz, hogy rádbízzák a gulyát; ne akard az egészet és
mindennap bárányhúst eszel.
– (Miniszter leszel).
– Bolond vagy, Simon, exaltált. Az. kell neked, hogy megrázzon valami jóakaród a gallérodnál fogva és úgy kényszerítsen rá, hogy abbahagyd!
érted?! hagyd abba ezt a szélmalomharcot. –· (A fellegvárban lakozol
majd). – Az örök vadászterületen úgyis én leszek a vad, tudom; de amíg
barátocskám itt vagyunk, ezen ... – (így csettint kétujjal az élelmes fenegyerek) – van annyi magamhoz való eszem. Ezek olyan elemi igazságok,
hogy ... míg a világ világ, a hatalmasabbnak van igaza; ha van érzéked
hozzá, majd még gyógyíthatod is a gyengébbek sebeit. Amit ütöttél. Háromszoros ravaszság kell ide, Sándor; az, első, amivel túljárunk a Hatalom eszén, hogy bekerüljünk a hatalomba; a másik, amivel betereljük a
hatalom aklaiba azokat, akikkel bizalmasan együttzúgolódunk és a harmadik, hogy e színlelt kétszeres árulás után, harmadszorra, hatásosan és
hatalmasan támogassuk az: Eszmét. Sajnos, sokan sivalkodnak, mikor
pedig valami javukra szolgál, sokaknak: kellemetlen, sokan sivalkodnak.
Mondj valami latin mondást erre.
– (Hic niger est, hunc tu, Romane, caveto).
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– Úgy van! Ha miniszter leszek, alattam virágozni fognak a kertművészetek és nem fognak elkallódni az ilyen retorikai tehetségek, mint,
Sándorkám –
– (Simon!)
– Simonkám!... Te írod majd a beszédeimet.
– Sajnos! Borzadok szavaid igazságától, kegyelmes uram.
– Borzadsz, mint a bolondok az uralkodás művészetétől. Az olyan uniformisba való hústöltelék, mint te vagy.
Fütyülnek a lápon. Dunai füttyel fütyülnek a tőzeglapátolók, a tőzegelő
csillék, vagy tán a barakk sikolt a korhadástól, az elsüllyedt hajók
vonítanak vagy a hömpölygő vizek, a csillagokra bizott özön vizek!
mikó' tunnád a szomorú életem
éjjel nappal siratgannál engemet
– A salamoni ítéletek egész sorával kell egyengetni életünket, (érted?!)
mintha ezer gyereket kellene kettévágnunk; így szaporodnak utánunk ezrével a boldog anyák és az igazságot éljenzők tömege. Legyünk olyanok,
mint az Igazság Hegye, ahol a, Próféta, Szakállát őrzik, de az Igazság
(akár az Úristen) ahány nemzetség, legyen annyiféle. Főleg pedig – tapintattal kell lenni kisöreg, ezt! Mindenekfölött! tekintettel kell lenni,
regárddal! REGÁRDDAL! különös tekintettel kell lenned azokra, akik az
eféle tapintatot nem szeretik.
– …És mi van a polgármester lányával? – (Angelika,ott, ahol elhagyta). (Úszunk–úszunk az igazságtalanságban, mint a bacillusok a tenyésztő
levesben. Megesik szívünk az igazságtalan bírón – mert nagy az ő büntetése! ha nem is tölti le – és megesik a szívünk az ítélteken is, mert semmi
meg nem menti őket az aljas léttől, amelyben tenyészünk. Ó,
kerékrefeszített, széttépett szívek, filozófusok – belátás rokkantjai!)
Az ingoványon meleg este lett, bűzhullámot csaptak be néha a lapály
légrohamai. Herkules jóságosan rikácsolt: – Hát mit akarsz, csirekfogó
argonauta?! Örökké a Turánszky–utcában lakni?! Betonos pincében, míg
a tüdődet köpnéd? azt hiszed, engedem, te vízipók ... ?! Akit az Isten is
protokollfönöknek teremtett?!
– Még mélyebbre akarok süllyedni. Barlanglakó leszek.
– Persze, ott nem kell házbért fizetni. Ostoba szajkó, ha most tapintattal lettél volna –
– Kegyelmes uram ...
Elfelejtettem, hogy még nem miniszter.
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– Ha most tekintettel lettél volna, azt mondom, „nyolcvan rongyos
pengő: ne!” Mi?! Kinek nézel?! Azt hiszed, szaporítani fogom a fizetett
ellenségeimet ... ?!
– Nagy malaszt vagytok így nekem, te meg a szentbeszéded. Ha ereklye lennél, annak hívnálak udvariasságból, csudának. De most mi a szándékod letelepedsz., csinálsz valamit?
– Filmet. Filmgyárat. A filmszakmát, ami eddig nem volt ... Parancsoljon, Angelika. (Angelióla, Angelioll).
– ... Mehetünk, Béla?!
Némber, aki eddig hozzám tartoztál és törvényes szeretőd előtt, otthonodban kérded az Idegentől, hogy szöktet–e már; belenézlek az ölébe! ...
Ha szétszórnád magad, mint a tollpihét, ezerfele és úgy szaladnál ... azt
hiszed, nem fogdosnálak össze?! Amin ültél, ott maradsz, felszagolnak a
rendőrkutyák ... Ujjaim hegyén késbotok nőnek, magam is irtózattal ölellek húskosár, keresztülölelek a bordádon ... testvéreim, tömeggyilkosok!
amikor még ártatlan volt, akkor kellett volna: miért is, hogy reggelre így
elkésem vele?! ...
– Akkor hát ... jaj Simonka! Igaz, add át Bélának a kenyérjegyem –
hogy csecsemők hogy vének
a baj ma egyremegy
a levegő az élet
a hagyma jegyre megy
– Tessék, itt a jegy, Boldogan, hogy szabadulok tőle! Vili ... úgye szépen vigyoritok?
– Megnyerő mosoly volt, Simon. Ugyanaz, amivel meghódítottál.
– Akkor, kertművésznő, amikor a hátam–közepét.
– Hehoplahopp! – (pergeti meg dorongját Herkules: a tüskecsillag kinyílik és álloncsiklandoz, vele, a rettentő embercirógatóval) – köszönöm,
Sándorkám, köszönöm, életedben először hogy tapintatos vagy!
– Simon vagyok, érted ezt, Herkules? ... Nincs benned ennyi tapintat
se, annyi, hogy én Simon vagyok?!
Itt ágyaznak a fejem fölött, a harmadik emeleten. Hát lehet
itthonmaradni?
Vetetlen éjszaka – kétlábú ágy! ... Angelika. (Gelíkfoáka,
Chílikonkubina) felkönyökölve majszol s hajnalig hallgatja történeteit,
Herkules pedig, aki ötven szüzet hajigált ki egyszer, Herkules ... Feszülnek a testek a hírére, a mellek elögombolkoznak.
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– Biztos úr, hagyjon a padon! Biztos úr! Nem alszom. Az irataimat –
itt van, süsse meg.
Válogass kisbarátom – válogassál reggelig a barlangok között!
Il faut prendre tout ce qui arrive pour le meilleur.
PASCAL
Láttál már rinoceroszt– spulnival játszani? ... Az ö boldogsága ez, ha
tovapofozhatom emlékeimet és az ő boldogtalansága volna, ha eltaposnám. A kis kertművésznő ezután is szépnek talált („pofim!”) és zavartalanul egyetlenezett:
– Szép vagy, pofim, egyetlenem!
Futtában, jelentőség nélkül – két cukrozott gyümölcs között. Herkules
magánbordélya. a harmadik emeleten volt, az én remetelakom az alacsony–földszinten, ott látta meg Angelikát és egész a Kertészetig portyázott utána. Angelika eltanulta az illatos, a kényes testek úri surranását s új
bundája besurrant néha –– ilyenkor egyébről sem beszélt, mint Herkules
bolondulásáról, az ő (Angelika, irántam való) állhatatosságáról; azzal elkábított és letepert; de az ö pénzébe volt öltöztetveés Herkules cigarettáival jótékonykodott – nem áltattam magam. Guzlicái voltak a szédelgőnek
és folyékonyan citerázott.
– (Mit akar tőled ez: a délvidéki kalandor? Bokanadrágban. Ha! Bokanadrágban! Olyan a lába, mint a csizmaszár. Menjen és tanítsa a. tiszti
illemtant a, Ludovikán! ... )
– (Mit mérgelődsz, Admetosz, mikor be vagyunk jegyezve a végzetnél,
örök szerelemre).
– (Efelejted, Alkesztisz, hogy két halálos betegséget már összeszedtem, az eladósodást meg a féltékenységet és már nem kell sok... hitelbe
haljak meg? talán majd azt is Herkules szegezi le rajtam, a. koporsót?! ...)
– (Hát bosszuld meg, Simonka; bosszuld meg nagyon. Nem bánom,
szemet húnyok, akármi is legyen, de bosszuld meg, ·amiért tőled elvehetett!)
Képzelödéseim Angelikája adta a tanácsot. Herkules csak
utánapattintott, amikor meglátta Angelikát és csettintett, amikor kifordult
akapun; de életreszóló fogfájással fájdította a fogát az: első emelet
idóláira, annak is hét szobája egyikében arra a nemes hölgyre, aki – Herkules vágyolgásaiban – a TÁRSASÁG című lap első oldalán pihent.
– A méltóságos asszony ... idehaza van?
– Kit jelentsek be?
220

– Az alagsori bérlőt.
A méltóságos urat csak a mahorka illata, a kertek alá kilógó nemesi levél–pecsétek és az ácsorgó hivatalszolga jelezte.
– Az uram.. – (az úristen az urad, bárgyú némbere, vagy az se) – már
említette nekem, hogy maga negyedik hónappal tartozik. Mit gondol, hova vezet ez, Simon?
... A tilosba. Mi történik – mit mond a bölcs – ha egy szent és egy liba
párzanak? A föld reng. Lógni–Jógázni azon a széken és lógtában mosolyogni úgye tudsz, mint a Tudás fájáról a pottyanásig szédülő alma: nem
foglak visszaragasztani ... A szád felé. Az ágyadba vezet, pedig hej, minő
sovány falat vagy ... Az a soványság kellett volna úgy Herkulesnek,
mertmivel létraforma teste és születése oly magasbavezető. ez előtt az
érett szikárság előtt kuporitott volna a hős négykézláb a szőnyegen, hogy
fejebúbja még az ülepénél is alacsonyabban legyen?! ... Kicserélt névjegyek a virágcsokorban, az ellopott légyott, a letorkolt virágkereskedő –
segítsetek, cinkosok, szerelemtolvajok! ...
Elővettem csikóvigyoromat és lomhán közelőgyelegtem, mint a hegyen.
– Ne! Ne! Simonka, fiúka! Nem!
– A gyújtó, a gyújtó, a patent, a bécsi! ...
–– Fiúka. Fiúka! Boldogságom! Úgy, hogy sáros legyen! ...
Négyhavi házbér – lelkesültem és megharaptattam vele a pamlagot. A
lépcsőházban találkoztam Herkulessel: ő csak egy kertészlányt kapott el,
de én méltóságos némbert szerettem.
A bosszú, a keserédes bosszú! Aztán teher lett. Majd lelakom – gondoltam; máskor meg úgy éreztem, veszettül előlegben vagyok a házbérrel
és magamban vénasszonynak tituláltam.
Ahol kivilágított hernyófogatok másznak az eperlevélen és Titániának
a lampiónos bogarak gyujtogatják a harangvirágok előszobáit: esténként
ott mászkáltam a földszintes sötétség előtt, az igazgatói laboratórium
vakító tejüvege előtt – nem tudtam elfelejteni elfelejteni a kertészetet. A
hurok, ami a gyomromon szorított, a hóhérhurok engedett; hiztam, mint a.
pulyka. Kielégülten, pukkadásig lakottan, de másnapos szemmel – boszszússá álmosítva, Angelika lába–kelepelésével a tenyeremben ... ahova
lépsz, még az is fiatal a homokon, a nyom!
lassan ébredezne vágyad
kis melled gombjain
ó – be éhesek be lágyak
vigyázó ajkaim
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(meg tudnál halni?)
(Ahkesztisz! még szava–
don foglak)

(meg tudnék. halni érted,
Simon!)
(szólj! majd szólj, Adme ...
tosz és én meghalok)

Másképp nem is, következhetett, mint hogy engem a bőségből Kiakolbólítsanak – ebből az, undok paradicsomból, ahol fölösen Káromoltam a
jószerencsét; követtem Vergiliusz tanácsát, magam mentem. elébe a bajnak. Egy délután a méltóságos úr vadkan–csörtetéssel tört be a lakásba, át
a hét szobán, a két télikerten, feldöntött vázát–földgömblámpát–
halasmedencét és ami csak· feldönthető volt, kiforgatott sarkaiból egy
hamiskandallót és lelépett egy gipszfalat.
– A halaim, az aranyhalak! – pattant elő fejével ölemből a méltóságos
asszony, aki eddig békésen (mértékemre) pulóvert kötögetett, amikor
meghallotta a halasmedence loccsanását.
Jézus! vonta ki tizenkétezer szablyáját és rontott Akkonra. a keresztény
sereg; a szerecsenek visszanyilaztak, de egy keresztény kopja leverte a
lófarkas lobogót. A Mór „dajnának” tisztelte volna a velencei hölgyet, az
egyetemi hallgatót pedig kurafinak. Majd ráérek máskor arra a szempillantásra, ami alatt átlátom helyzetemet – ugrottam gondolkozás nélkül az
ablakpárkányra; elrebbentettem az estükbenpusztulók röpimáját és a következő pillanatban sántikálva, rozsdarakáson, fazéktemetőn – ott gázoltam a kertek alatt. Háromnegyed óra hosszat gyalogoltam a lápon, hol
bokáig, hol térdig a jegesben és mikor a túlfelén megpillantottam harisnyátlan lábaimat, tele voltam piócával, mint pákászok. A gázok megöklendeztettek; átbukdácsoltam a dunai gáton és a hóhordalékos vízben
szertartásos didergéssel elvégeztem a leghidegebb láböblítést, amire emlékezem. A kitépett piócák helye fel piroslott, mihelyt a jégből kiléptem;
hogy az emberek közé visszatérjek, meg kellett várnom az estét ... A Paradicsomok azért vannak, hogy legyen honnan kiüznetek!
Huszonegy éves voltam és nem volt egyetlen cipőm.
Senkisem fogadná el az életet, ha ismerné, amit kap.
SENECA
Hogy mégis hogyan kerültem az egyetemi kórházba és onnan – lévén
öngyújtóárus és nem igényjogosult – Angela nénikéjéhez (kinél is istápra
leltem az óbudai erdők peremén és remetéhez, illő menedékre:) Angelika
a megmondhatója. Angelika virrasztott mellettem virágbaborult szere222

lemmel és Herkules (aki az autóján sétáltatta) a pokolra kívánt: „bár
gyógyulna meg, hogy belegebbed” – kívánta a jobbulást messziről, dühében. Levelet írtam a szüleimnek, restelltem volna elpanaszolni, csupán
jelezni kívántam (,,semmi baj, most állok az első négy szigorlat előtt”) –
hogy a halálomon vagyok. A szüleim Ványáról visszaírtak, hogy se kedvük, se pénzük feljönni és ha elkívánnám is ebben a télben – gyomaiaktól,
hallomásból, naponta siklanak ki a gyorsvonatok. Az elemózsiás kaskát
azonban, kárpótlásul, ha nem venném sértésnek, megtűzdelték meggybefőttel ...
– Angelika?! Hallod-e, az elemózsiás kosár. kicsim, a kelekótya mindenségét, a Turánszky–utcába küldték ...
– A Turánszky–utc ... ?!
– Az. A farkasverembe. Oda a kötözött sonka!
– A gőzönfött szalonna!
– A cipó!
– A meggybefőtt!
– Elmegy Hermina néni. Megyek én!
– Te?! A házmester nem adja ki.
– Hát a vici? Ha a vicinek írnál egy lapot?! ...
Válaszában a vici jobbulást kívánt, a nyolchónapos Julika nagy már!
de a szobámba betöltötték a szenet, szenespince lett. Hátha a postának
irnánk? ,,A cím megváltozott” ... Este megkólintották a mennyezetet fölöttem és a doktor bőgő–feje minden második szavánál kalimpált. Hártyaburok? Nem hiszi, a meningitisz elviselhetetlen főfájással kezdődik és
időszakos elborulással jár.
– Volt már elborulva ... ?!
– Azt hiszem, még nem.
– Remélem, nincs pleura–összenövése, rendetlen a hörgésünk, nem tetszik nekem ... azt akarja, hogy csapoljunk, fiatal barátom?! ...
A talpamon keresztül húzódott fel, mellemre ült a lágymányosi láp: betiltom a geológiának a tőzeget. Hogy szúr, hogy gázolog! Utászkatonaság
vonul a girbegurba utcákon a felforditott rohamderegélyekkel, hattengelyes szekereken ... sebesen LutoszJavszky–utcának keresztelték a Békasó–utcát és kikiáltották és élteték a
cicíci Man! ci Man! ci Man!–cika
nini a kan!–cica
ez az a nyár
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ha visszahátrálok a lápon és felrepülők az ablakba? Hallottam már olyan
tibeti szentről, akinek ezt megengedte Amitábbhá és visszaeresztette két
órával a múltba, hogy lemorzsolja az elfelejtett imát... ha visszahátrálok
és engesztelésül, elaljasulok abban a Paradicsomban? ... Késő. Végrendelkezem. Minden ingó és ingatlan vagyonomat, javadalmaimat és jövedelmeimet a gazdagokra hagyom: építsen a község szegényházat azon
boldogtalan erdei remeték számára, akik az ifjúság málnatermésével jóltartottak egy–egy alapítványi hölgyet. Item, trágár dalaimat a szájhagyományra hagyományozom, nem lehetne jobbra; dunai gőzösök, derék derékszíj–eresztők Ploesti mólóiban, hordozzátok meg ebbéli dicsőségemet!
A világjobbítás nagy művében íme, egy tüdőizzadmány félbeszakított,
munkálják mások, akik utánam és nem vízzel, hanem a szentlélek tüzével
keresztelnek – az ő dolgukra én, hullahurcoló, méltó nem vagyok.
Mostmár legalább a haláltusámat oly kevélyen viseljem, mint a hegyen –
nekifeszitett állal a dunai szélnek, amikor foklorisztikus érdekességű csirkefogó, megcsodáltak a felhajtottgallérú idegenek és te már eldobált öngyújtók közt, a razziában tárgyaltad, hogy hány kéményt rántson le lábáról a vihar ... cimbora, Víz – mossatok még azért, özön őrizetlen vizek,
kik lábaim elé a Szent Láböblítésre járultatok... pedig de szerettem volna,
még rajtatok megérni az úszó szappanok csodáját!
Haláltusám befejeztével, kissé imbolyogva, de élve vítorláztam körül a
szobán.
– Angela, Hermi néni! ... Hermina néni, hol van a kicsim.
– Hol, hát hol.
– Hol?
– Ott. Ott hát, nem látod?
– Hol „ott”?
– A másik ágyban.
–Ang ... !
– Az, az, csak ne kiabálj, örülök, hogy elszundított szegénykém.
– ... Alkesztisz!
– …Mikor haljak meg hűségből, ha nem most?! Hűvöstenyerű
Admetosz. Jó ez a szendergés, hadd indulok így a Hádészbe...
– Veri a veríték, leli a hideg! Hermi néni, mi történt vele?! ...
– Hát mi. Felfázott a talpán ez a lány, fel az, a kövön.
– ... Angelika, talpacskám!
– ... Eresszél Admetosz, beváltom, helyetted legyen; így egyeztünk
meg ... vagy nem így egyeztünk meg a sorssal?! – ... Így egyeztünk, de...
hova leszek én, ha már te, Alkesztisz, a máglyán leszel?! ...
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– …Adjál limonádét drágám és tedd le a szigorlatokat.
– Ne igyál gyöngyöm, nem szabad nekije drágaságom – (facsarta a citromot Hermina néni) – hallgass rám, ne igyál!
– ... De, limonádét, de, de! Hideget szívem –
Szigorlat. A lernei hidra. Gerioneusz, nyája, a heszperiszek
gyűmölcsei! Herkulesnek való munka... Igaz, Herkules – mi lehet vele, az
ördöggel, amikor a falra festik? ...
Herkules felsüt a küszöbön és beárad. Szeretném a falra kenni, hogy
festett állapotában, ez az ördög, örök–tehetetlen jelen legyen.
– Ni Béla.
A lábbadozók üdvözlik így a napsugarat ... neki süt, ez az: egyenesre
delejezett kozmikus makaróni, „edd, idd: zabálj!”
– Kerüljön csak, Béla fiam, kerüljön ...! – (de ne beljebb).
Gőzölgő kencefice. Mi ez az undorító?
– Mustárborogatás fiam, nagyon jó.
– Fuj! De ilyen gőzölgő?!
– A hólyagja fázott fel, arról jó.
– Evangelika, mi történik itt magával?
– Ez húzza ki neki, ne félj te semmit.
– Angelizabet, nem maradhat itt. Öltözzék fel, kérem, ó minő forró –
(tapintotta meg a lázgörbét) – negyedóra mulva itt a mentőkocsi.
„Angelizabet” – a hülye. Hova lopja ez a délvidéki kalandor, te csizmaszár, talán szanatóriumba? Nem gondolod, hogy abba nekem is van valami beleszó .. ,?!
– Ne imbolyogj abban a hálóingben, az én családomban is volt
keresztesvitéz.
– Az én imbolygásom a tisztesség imbolygása, részegségem az, Újegészség részegsége, felszívtam a tüdővizenyőt. De te, istállók védőszentje, reggeli alkoholista! Menj odébb egy házzal, Óbudán Augiász nem lakik... Te! A bunkód! Ha hozzámértteted, ha meg mered cirókálni az államat ... Herk –!
Egy százassal.
– ... Admetosz! Egy százas! – (Csiklandós önérzetű a kisember).
– Hssz! Pimasz! Fidibusz! Rágyújtani vele!
– Parancsolsz hozzá cigarettát?
Felkattantotta ezüstvillanású, legendás pisztoly–öngyújtóját, melynek
tárjában két sor arannyal futtatott cigaretta sorakozott. A síráshoz közel,
ráejtettem a praclimat, hogy hármat egyszerre, a tűzhöz: pedig a fidibuszt.
De – higgadtabb pillanatomban beláttam, mégis, jobb lesz, ha felváltom
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tíz fidibuszra és akkor úgy gyújthatok rá, tíz cigire vele. Nincs olyan flastrom, ami az én bánatomra bánatpénz lehet!...„Simonkám, a tapintat! Ha
érvényesülni akarsz az életben. A tapi–tapi–tapíntat!” Angelikát félóra
múlva skót plédek közt, fehér kocsi fehér hordágyon a Mira–Alta szanatórium felé röpítette, ahol Herkules virrasztott mellette (ő hada vissza, jósolt
sorsához híven, az alvilágból) – és egyszer, tévedésből, a méltóságos aszszony, aki eltévesztette a kilincset. Ámde nincsenek oly tévedéseik, amelyek megbocsáthatók volnának, ha végzetünkről van szó. Herkulest bunkójára támaszkodva mutattam ·be:
– Gyönyörű szobor!
„Gyönyörű szobor” – mondotta a méltóságos úr neje, a TÁRSASÁG
című lap fedélzetén; és a Mira–Alta szanatórium délutáni nagytermében –
a tükrök eltörnek, a sebességváltók szirénává gyorsítják a naptáron forgatott napokat, már az éveket is, mint a gépfegyverkelep.
Fülöp makedón király tartott az udvarában ilyen valakit, akinek az volt
a ráruházott tisztje, hogy félbeszakítsa és emlékeztesse, igazi gonjaira; az
én hivatalos félbeszakítóm, szavaim torkomraforrasztója te vagy, tele–
csillagos éj
még másfél óráig tart a május
az embernaptár júniusra jár
ring az égi tenger, özön–homályos
naptártalan hömpölygő lusta ár
mint Herakleitosznak, marhatrágyába burkolt testtel, vizibetegségben kell
meghalnom: a világtűz látomásaiért ... Anyám, ha élnél – a gondolkozás
bűnébe estem! A térözönben káposztapille csak, de ezen lakunk. S vajon
nem az–e életünk, embertenyészetünk a földön, mi más, mint a kozmikus
hormonforgalom?! A Prédikátor egykedvűségével, végignéztem ezerféle
léptéken a földet, láttam az emberbuborékok sebes, pukkanását és újak
serkenését az elpukkantak helyén; ez a nagyapánk, az az unokánk lüktető
vakuólája volt – dolgoznak a nemzedékek, szélesen bugyborékolaz élet
szövete, és úgy perzseljük le a századokat magunkról, mint a gyermek.
A méltóságos asszony volt az egyengetője, még két évig laktam az
alagföldszinten, a villák és a lápvilág határán – ingyen kaptam
ennyiszívjóságot, ingyen gyűjtöttem be a tőzeget. Béla elvette felesélgül
Angelikát, csak hát – az ördög se gondolta volna, hogy a birtokot (három
országban, de egy vármegyében) egyikhez sem, hanem egy negyedik or226

szághoz csatolják: a negyedik rendhez. Én pedig? ... A szigorlatokat sohasem tettem le, átugrottam, mint a tanárokat. Az ezüsttörzsű nyírfák összepislognak, a bokrok utánamsétálnak, aztán – ha hirtelenhátrafordulok,
minden a helyén. Angyaltollak? Sírvermek? Féregre valló ceremóniák. A
sebesmutatók az én hátamat taszítják, bele arostokba a levélerezetbe:
nemsokára együtt trágyázzuk a kerteket, fiúk! – szólítom nemzedékemet.
Ha a szelíd hegyi út leveleivel söprődöm, a kertészeti egyetem mellett, a
tornaruhás lányok úgy iramolnakmeztéláb az üvegágyak között, hogy
Simon! Simon! felverik a beszentelt déli csöndet és az igazgatósági kerítésen, ahova Simon! Simon! felkapaszkodnak, majolikagalambok közt a
buksi képükkel, kidugják ésott kandikálnak, ott fintorognak az uj
angelikák Simon! ... Nem igaz. Senkise jön.
Úgy járom ezt a várost, mint a tetszhalott, aki csak a sírnál ébredt fel és
azután másnap, zsebredugott kézzel, amerre kísérte a menet; végigjárom
temetésemet.
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ITALO CALVINO
Az antillák nagy szélcsöndje *
Csak hallottátok volna, midőn híres kalandjait mesélte az én nagybácsim,
aki valamikor Drake admirális hajóin szolgált.
– Donald bácsi! Donald bácsi! – kiáltottuk fülébe, midőn láttuk, hogy
örökösen zárt ajkát szólásra akarja nyitni – meséld el, hogyan is volt az a
nagy szélcsönd az Antillákon!
– Oh, a szélcsönd, Igen, igen, a nagy szélcsönd – mondotta reszkető
hangon. – Az Antillák körül jártunk, a nyílt tengeren, de oly lassan, akár a
csiga. A tenger sírna volt, mint az olaj. Valamennyi vitorla bontva állott,
csakhogy beléjük. kapjon legalább egy lehelletnyi szél. Egyszer csak egy
ágyúlövésnyire megjelenik előttünk egy spanyol gálya. A gálya megállott,
mi is megállottunk és ott, a nagy szélcsöndben méregetni kezdtük egymást. Nem tudtunk tovább menni se mi, sem ők. De, az igazat megvallva,
ők nem is akartak előbbre jutni: csak azért voltak ott, hogy mi se mehessünk tovább. Mink azonban, Drake admirális hajóraja, bejártuk a világot,
csakhogy nyugtot ne hagyjunk a spanyol flottának és elragadjuk a Nagy
Armada kincseit ezektől a pápistáktól a Legkegyelmesebb Erzsébet Királynő Őfelsége számára. De most e gálya ágyúi ellen vajmi keveset ért a
mi néhány kis ágyúcskánk, eszünk ágába se jutott hát, hogy akár csak egy
ágyúgolyót is neki eresszünk a gályának. Hát igen, gyerekek, így állottak
az erőviszonyok, remélem, jól megértitek szavamat. Azoknak az átkozottaknak ott a gályán volt mindenük, édes vizük, gyümölcsük az Antillákról
és minden egyebük, amit könnyen pótolhattak az ő közeli kikötőikből,
maradhattak hát, ameddig csak akartak: mindazonáltal ők is óvakodtak a
lövöldözéstől, mivel hogy Ö Katolikus Felsége tengernagyainak éppen az
angolokkal kezdett eféle kis háborúcskák tetszettek a legjobban. Ha másként mennek a dolgok, ha megverik őket vagy győznek egy nagy tengeri
csatában, az egyensúly felborul és bizonyos, hogy nagy változások mennek végbe, már pedig a tengernagyok nem kívántak semmi változást. Így
teltek a napok, a szélcsönd nem szűnt és mi ott vesztegeltünk és ott vesztegeltek ők is az Antillák körül a nyílt tengeren.
– És hogyan végződött? Azt mondd el, Donald bácsi, hogyan végződött? – kiáltottunk mi, látván, hogy a vén tengeri farkas feje lecsuklik és
szunyókálni kezd.
*

Megjelent a Látóhatár 1957. évfolyam 6. számában.
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– Hogyan? Hát igen, a nagy szélcsönd! Láttuk őket távcsöveinkkel, e
nyomorúságos pápistákat, e kitömött tengerészeket, akiknek nyakában a
paróka alatt kendő volt kötve az izzadság felszárítására; láttuk, hogy bojtos ernyők alatt eszik az ananász fagylaltot. És mi, akik minden óceánok
legkiválóbb tengerészei voltunk, mi akiknek az volt a küldetésünk, hogy a
Kereszténységnek megnyerjünk minden országot, amely még tévelygésben él, mi ott vesztegeltünk, ölbe tett kézzel. Az Atlanti óceánon akkor
már hónapok óta hajóztunk, élelmünk megfogyatkozott és ami maradt, az
is egyre romlott, a skorbut pedig naponta kidöntötte közülünk egy–egy
társunkat. Zsákba varrva vetettük testűket a tengerbe, miközben a
födélzetrnester gyorsan elmormoltnéhány verset a Bibliából. A gályán
távcsővel vizsgált minket az ellenség és valahányszor egy zsákot a tengerbe dobtunk, ujjukat fölmutatták, jelezve, hogy számlálják veszteségeinket. Ezen módfelett fölháborodtunk. Hát azt hiszik, hogy mink, akik
annyi vihart kiállottunk, majd éppen ebbe a szélcsöndbe fogunk belepusztulni?
– De aztán mégis csak találtatok valamilyen kivezető utat, Donald bácsi?
– Mit mondtatok? Kivezető utat? Hát az igaz, hónapokon keresztül,
amíg tartott a szélcsönd, mindig csak ezt emlegettük. Sokan közülünk,
különösen az öregebbek és a leginkább tetováltak, azt hajtogatták, hogy a
mi hajónk gyorsjárású és főként arra való, hogy rajtaütéssel vigyen végbe
gyors hadi tetteket. Emlékeztettek azokra az időkre, amikor a mi kis
ágyúcskáink golyói derékba törték a legbüszkébb spanyol hajók árbócait,
és léket vertek a gályák bordáiba. Annyi bizonyos, hogy mi derekasan
megállottuk helyünket mint gyorsjáratú hajósok, igen ám, csakhogy akkor
akkor jó szelek fújtak és minden gyorsan ment. Most ebben a szélcsöndben csak társalogtunk a hajdani ágyúzásokról és eképpen szórakozva vártunk valamire, ki tudta volna megmondani mire: egy kis szellőre, jó erős
szélre, sőt talán viharra. Ezért parancsba tették, hogy gondolkodnunk tilos. A kapitány megmagyarázta, hogy a tengeri ütközetnek ez az igazi
módja: nem mozdulni és készenlétben állva tanulmányozni őfelsége, nagy
tengeri csatáinak történetét, a vitorlák kezelésének szabályzatát és a lő–
utasítást, mivel Drake admirálishajórajának szolgálati szabályzata változatlanul Drake admirális hajórajának szolgálati szabályzata. Ha változtatni kezdünk a szabályzaton, ki tudja, hova jutunk ...
– És aztán Donald bácsi? Hej! Donald bácsi, hogyan sikerült tovább
jutnotok?
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– Hm ... Mit is mondtam? Hát igen, jaj volt annak, aki nem tartotta
meg a legszigorúbb fegyelmet és nem követte engedelmesen az igaz hajózás szabályait. Drake admirális flottájának többi hajóin sok–sok tisztet ki
kellett cserélni, egyes hajókon lázadások törtek ki, sőt fegyveres zendülések: immár új idők jöttek, más lett a hajózás módja és voltak egészen egyszerű emberek, közlegények, matrózok, sőt hajósinasok, akik jól megtanulták a mesterséget és volt mondandójuk a hajózásról ... A tisztek és
kvártélymesterek azonban ezt ítélték a legveszélyesebbnek, jaj volt hát, ha
aféle beszédek hangzottak el, hogy elejétől végig fölül kell vizsgálni Erzsébet Királynő Őfelsége hajózási szabályzatát. Erről szó sem lehetett, de
megszabták, hogy mossuk a hajót, sikáljuk a fedélzetet és ellenőrizzük,
hogy működnek-e a vitorlák, amelyek bágyadtan lógtak a levegőben.
Szabad óráink legegészségesebb szórakozásaként azt írták elő, hogy mellünket és karunkat a szokásos módon kitetováltassuk, a tetoválások pedig
a mi flottánkat dicsőítették, a mi flottánkat, amely uralkodik a tengeren.
Inkább szemet húnytak azoknak a beszédei fölött, akik minden reményüket égi segítségbe vetették, mindig csak egy csodálatos orkánra vártak,
amely esetleg valamennyiönket hajóstul a tengerbe veszejt, barátot és
ellenséget egyaránt, de nem kegyelmeztek azoknak, akik annak a módját
keresték, miként lehetne ebben a mostani helyzetben megmozdítani a hajót ... Megtörtént, hogy a mi kuktánk, Slim John nevezetű, nem tudtuk
miért, talán mivel napszúrás érte vagy más baja esett, hadonászni kezdett
a födélzeten egy kávés fazékkal. Ha a gőz fölemeli a kávés fazék födelét –
mondotta ez a Slim John – akkor a mi hajónk is mehetne szél nélkül, ha
úgy volna csinálva, mint a kávés fazék ... Be kell látni, hogy ez bizony
bolond beszéd volt, de azért talán nem ártott volna tanulmányozni egy
kissé, talán lehetett volna belőle valami hasznos is. Hát még mit nem?
Elrendelték, hogy a kávés fazekat a tengerbe kell dobni és kis híja volt,
hogy a kuktát is nem vetették utána. Kimondták, hogy a kávés fazékról
beszélni annyi, mint a pápista ideológiát követni ... hiszen Spanyolországban isznak kávét és ott van kávés fazék, nálunk pedig nincs ... Én az
ilyesmihez nem értek, de azt igazán szerettem volna, hogy megmozduljunk, hiszen a skorbut .. ,
– Hát akkor, Donald bácsi – kiáltottunk türelmetlenül, megragadva
csuklóját – tudjuk, hogy megmenekültetek, de mondd el, hogyan is történt, ezt mondd el, Donald bácsi!
– Oh, igen! Ott a gályán sem voltak ám mindannyian egyazon véleményen, de nem ám! Távcsöveinken láttuk, hogy ott is voltak, akik mozdulni
akartak és tovább menni, egyesek ellenünk, akik ágyúlövésnyire voltunk
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tőlük, voltak azonban mások, akik megértették, hogy nincs más út, mint
mellénk állani, mert ilyen módon megint fölvirágozhat az oly régóta pangó tengeri kereskedelem ... De ott is, a gályán, a spanyol admiralitás tisztjei azon a nézeten voltak, hogy nem szabad változtatni semmin. Hogy is
ne! Még csak ez kellene! E tekintetben a mi hajónk és az ellenséges hajó
főbb tisztjei egyet értettek, noha egyébként halálosan gyűlölték egymást.
Így aztán, mivel a szélcsönd semmiképpen sem akart megszűnni, megkezdődtek azüzenetek váltása, mintha dialógusba akartunk volna kezdeni.
Decsak ilyen üzenetekre került sor: „Jó napot! Jó estét! Szép idővan!” és
más eféle.
– Donald bácsi! Donald bácsi! Ne aludj! Mondd el végre, hogyan sikerült tovább jutnia Drake admirális hajójának!
– Hej! Nem vagyok én süket! Értsetek meg, ez olyan szélcsönd volt,
amiről senkisem hitte, hogy olyan hosszú ideig fog tartani, hosszú esztendőkig az Antillák körül a nyílt tengeren, a fullasztó levegőben a mélyre
szállott súlyos ég alatt, amely úgy látszott, csak azért nehezedik ránk,
hogy orkánban törjön ki. Omlott rólunk a verejték, meztelenül másztunk
föl az árbócra, hogy a kibontott vitorlák alatt egy kis árnyékra találjunk.
Minden annyira mozdulatlan volt, hogy még azok is, akik a
legtürelmetlenebbülakarták a változásokat, és újításokat, még azok is
mozdulatlanok voltak: egyikük az árbóc–kosárban üldögélt, másikuk a
hajó orrán gubbasztott vagy fölkúszott a hajó–hídra; ott lapozgatták a
földrajzi könyveket és hajózási térképeket ...
– Hát akkor, Donald bácsi! – ordítottuk, lába elé vetve magunkat, öszszetett kézzel könyörögve és megrázva őt: az Ég szerelmére, mondd el,
Donald bácsi, hogyan végződött! Nem bírjuk tovább! Meséld végig, Donald bácsi, meséld végig!
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HORVÁTH BÉLA
Egy király halála*
Tíz éves koromban királyokkal és királyfiakkal játszottam én együtt. Azóta se kerültem soha ilyen magas urak társaságába. Én magam teremtettem e királyokat keménypapírból és kiföstöttem őket pirosra és kékre.
Karddal öveztem őket és sárga sisakot raktam fejükbe. Emlékszem ám a
présházra a szőlőhegyen, ahol megbúttam királyaimmal. Úgy éltünk mi
ottan, hogy a föld minden királya megirigyelhetett minket. Mindent végbevihettek ott az én nemes és nagylelkű királyaim, mégis én voltam, aki
igazgattam őket. Bizonyára e varázslatos hatalmam szerzett annyi izgalmat és örömet e játékban, amely csöndes és nyugalmas volt, mégis
telisded rémületes eseményekkel: büntető hadjáratokkal, ellenséges hadseregek fogságba vetésével és azután sok-sok diadallal és dicsőséggel.
Anyám csak ámult, hogy hosszú-hosszú órákon át miként maradok
magamra, kezemben tartogatva egy-egy bábút. Nem értette szegény, hogy
király volt az egyik, aki harsány beszédet mond a másik királynak, legyőzött és megvasalt vetélytársának.
Én nem voltam indulatos, de királytársaim valamennyien rettenthetetlenek és harciasak voltak. Óh, micsoda királyi módon uralkodtak!
Emlékszem arra is, hogy királyaim a háborús fáradalmak közben csodálatos lakomákat ültek. Ilyesmi a mi szegény házunkban sohase eshetett
volna meg.
Egy napon Kopi bácsi bejött Dörgicséről és hozott nekem egy
sólyomfíókát. Sólymom birtokában valamennyi királyomat nyugalomba
küldtem. Belepte őket a por a présházban: nem fútták 'többé e nemes
uraknak reggelenként a harsonákat, hírül adva, hogy igen süt már a nap.
Orvendeztem a sólyomnak erősen, mivel hogy ez egy igazi király volt,
nem papírból való, hanem eleven: a levegő igazi királya. De sőt egy bátor
és erős király, aki az én korlátlan fönnhatóságom alá került, láncraverve.
Úgy játszottam vele, mint a más királyokkal, ám most a képzelet valósággá vált.
Tudtam én, mi a sólyom, Kopi bácsi mutatott nekem eleget.
Ragyogó reggeleken láttam e madarakat, amint gyönyörűen röpködtek,
aztán hirtelen neki vágtak a magasnak és eltűntek a kék végtelenben.

*
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„Sólymok”! – mondotta Kopi bácsi. „Övék az egész levegőég: ha látod e
királyokat, nem láthatsz más madarat se repülni, se dalolni”.
Tehát most enyém volt egy sólyom és tudni akartam hatalma nyitját.
Nagyobbnak véltem, mint amilyen valóságban volt: Azt gondoltam, akkorának kellene lennie, mint egy pulyka, vagy legalábbis, mint egy páva. De
ez kicsiny volt, kicsiny, mint egy galamb. ,.Kis király vagy”! – mondottam neki. Mert igen kicsiny volt, csillogó szürke színű, egyenes lábú,
mozdulatlan. Fejét tolla közé dugta. Ott volt előttem, megláncolva, némán, mint egy múmia, közönyösen tűrve vizsgálódásaimat.
„Neked szóltam, sólyom-madár, érted-e? Neked mondtam, hogy kicsiny király vagy, oly kicsiny, hogy nevetség”! Mivelhogy ügyet se vetett
szavamra, ujjammal felé közelítettem és megérintettem. Csak ne tettem
volna! Ez a király megvetette a haszontalan beszédeket, de nem tűrte,
hogy kezemmel illessem. Mint villámot az egekből, úgy láttam szétcsattanni két nagy szárnyát: sohase fogom megérteni, hova rejthette el az
aránytalan nagy szárnyakat kicsiny testében. Visszarántottam kezemet, de
már hiába. Kezem fején ott volt a véres figyelmeztetés: öt vérző csík a
madár körme nyomán. Hosszan tűnődve néztem, hogy szivárog a vér kezem fején, aztán óvatosan a sólymot vizsgáltam, de az csak ott állt királyi
fenségében, mozdulatlanul, mint azelőtt, összevont szárnyaival.
Csupán a szeme mozgott, sárga és kicsiny kerek szeme, éberen 'követve minden rezzenésemet, mint a tükör képe mozog, aszerint, ahogy belé
tekintünk. Pillogott a szeme héjja szüntelenül és ugyanakkor észrevettem,
hogy rövid, de éles csőre is mozog. Ezt eladdig nem is láttam. Olyan volt
ekkor, mint egy mesebeli griffmadár.
Mindjárt megértettem, hogy e kicsiny madárnak, noha hasonló a többihez, titkos ereje okán olyan tulajdonai vannak, aminőket nem is sejtettem.
Elhatároztam, hogy megbüntetem. „Halálra ítéllek”, – mondottam mint
egy bíró, aki fölolvassa a szentenciát. De hangomnak alig volt ereje, sőt
szinte édesen szólalt szavam a búsongó falak között. Ő szigorúbb volt:
némán, egy hang nélkül ütött kezem fejére.
Elősoroltam valamennyi bűnét: „erőszakos vagy, ragadozó, a levegő
zsarnoka, fészekrabló, aki megölöd az ártatlan kis madarakat, midőn a
Boldogasszony dicséretét dalolják és kis fiókáiknak eledelt keresnek.
Nagy álnok vagy te, sólyommadár, de álnokságodnak véget vetek most és
számot kell adnod valamennyi bűnödről, irgalomban nem remélve”.
Eként meghatározva bűneit, megvizsgáltam, hogy elég erős-e a köteléke, aztán kimentem a domboldalra egy pálcáért. Azzal akartam halálra
sújtani.
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De a sólyom csak állt büszkén és fenségesen, mint a címerbe rajzolt
sas-madarak és szeme mintha ezt sugallotta volna: „Gyáva vagy”! És nem
ütöttem rá. '
Nem tudom, mi lelte lelkemet ekkor. De emlékszem, hogy miközben a
présház döngölt földjén kétszer-háromszor körbejártam. Végtelen gyöngédség és irgalom töltött el foglyom iránt. Irgalom és csodálat lepte meg
szívemet, sőt mérhetetlen vágy, hogy barátommá válljék, hogy társuljon
velem e legyőzhetetlen büszkeségben.
„Megkegyelmezek neked ez egyszer” – mondottam „és hozok neked
enni valót”.
Alámentem a köves úton Berény felé, tudván, hogy arra megtalálom
Kopi bácsit.
„Mivel etetik a sólymot”? – kérdeztem, előtalálva az öreg pásztort.
„Szívvel és májjal” – felelé amaz.
Vittem szívet és májat a sólyomnak, remélve, hogy megszerzem háláját. De nem így lett.
Még arra se méltatta az eledelt, hogy rápillantson.
„Eszel te majd, ha megéhezel és iszol, ha megszomjazol” mondottam
akkor.
Láttam a kék eget a kicsiny ablakból. óh, milyen mélységesen kék volt
az ég, tele szabadsággal és csönddel! Dea madaram becsukta szeme héjját
a végtelen szabadságnak e kék világa előtt, és csak állt, egyenesen, mereven és mozdulatlanul. Meg se kísérelte letépni láncát.
Lassan feléje közelítettem „Szegény kis sólymom – mondottam szelíden – akarsz-e szabad lenni?” És kezdtem öt kioldani kötelékéből. . ,
De ekkor ugyanaz történt, mint előbb. Fordult egyet, kiterjesztette
szárnyát és nagyra nyitotta szemét. Ezúttal azonban nem a körmével vágott kezem fejébe újabb öt vércsíkot, hanem, csőrével belém kapott, fölszakítva húsomat. Azon az éjszakán bekötött kézzel aludtam.
Reggelre kellve mindjárt szaladtam megnézni, hogy mi van a sólyommal.
Nem evett az a sólyom. A szív és a máj ott bűzösödött lába előtt.
Meghalsz kis madaram, ha nem eszel” – mondottam, de minden biztatásom hasztalan volt. Szemét szinte földöntúli ünnepélyességgel húnyta
be és meg se moccant, amikor nagy szomorúság borította el a szívemet és
aznap nem játszottam. Mentem a Szent Benedek völgybe csigát keresni,
gubokat is szedtem és kicsiny gyíkokat fogtam, amelyek a pórló köveken
futkároztak a napsütésben. Odavittem a sólyomnak mind ez áldozatokat,
remélve, hogy ízleni fog néki. De akkor sem evett.
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Másnap reggel még mindig ott volt, mereven, és mozdulatlanul. Elérzékenyedve így szóltam hozzá: „Látod, mennyire szeretlek, jót akarok
neked, legyünk végre barátok''! De látva, hogy semmi jelt nem ad szavamra és elámulva, hogy miként tud megélni étlen-szomjan, nagyon
szenvedtem....
Berényből szomorúan csengett fel az esti harangszó a szőlőhegyre midőn a sólyom elhanyatlott: vékony lábában nem maradt több erő. Odamentem hozzá és reszkető kézzel megérintettem őt. Tollazata alatt megszorítottam kicsiny testét, amely nem mozdult többet. Halott volt.
A levegő királya volt, legyőzött engem.
Akkor az ablakhoz mentem kezemben a halott sólyommal és az alkonyat utolsó fényében tollai között keresni kezdtem, erejének és életének
titkát, mint a kicsiny gyermek keresi széjjelszedett játékainak maradványai között a mozgató erőt, de nem találtam semmit. És azóta mondhatatlanul szomorú vagyok, amíg csak élek.
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SAMUEL ROS
Én vagyok ura e háznak *
Aki nem tudja, micsoda lakáshiány volt Spanyolországban 1940 táján,
nem hisz a nyilatkozatnak, amellyel ez az elbeszélés kezdődik: hogy lakást találjak, meg kellett tanulnom hegedülni!
A háziúr, aki, miként e rövid történetből sorjába kiderül, nem volt
rossz – megkövetelte minden esetleges lakójától, hogy tudjon hegedülni
és én kénytelen voltam számos más jelölttel együtt nekilátni a tanulásnak.
Igazi tanfolyamról volt szó, amelyre büszke vagyok, hiszen ez adta meg a
lehetőséget, hogy végre meglegyen a magam lakása, az enyém, senki másé. Nagyon kedves ez a lakás, aránylag alacsony a bére (és bárha szerény,
mindig rendelkezésére áll önöknek.) úgy kaptam meg, hogy a Traviatából
adtam elő részleteket. Ha véletlenül csak néhány napon keresztül nem
gyakorolok a hegedűn, kétségtelenül más nyerte volna meg, az, aki a Rigolettóval jelentkezem: a vizsgán. Ami azt illeti – mondotta a házmester,
ki szintén részt vett a bíráló bizottságban ·– a Rigolettó mindig Rigolettó
marad. Elég annyi, hogy itt vagyok kényemre-kedvemre, bárha széttárván
karomat beleütközöm a falba. E: rövid ideje, mióta az én kedves új lakásomban élek, szomszédaimról fölfedeztem egyet s mást, amit elő kell adnom önöknek ... Ne várjanak valami nagy és kivételes dolgot, de úgy
gondolom, hogy azt a kis rejtelmet, ami itt mégis csak tapasztalható, érdemes elmondanom. Mindenesetre, ítéljenek önök: én nem kockáztatom
meg, hogy ítéletet mondjak.
Engem mindenek előtt az lepett meg, hogy a háziúr megtiltotta nekem
a hegedülést, bár előbb ő követelte tőlem, hogy tanuljak meg e hangszeren játszani és én ragyogó eredménnyel tettem le a vizsgát. Azzal az
ürüggyel tiltotta meg a hegedűlést, hogy a többi lakók esetleg panaszt
emelnének. És én mondhatom, hogy ·az. első estén csakis azért nem játszottam, mert hálás akartam lenni új szomszédjaim és az én nagylelkű
gazdám iránti, aki oly sok jelölt között engem választott és mint mondani
szokás, belém helyezte bizalmát.
A ház urának e különcködése arra kényszerített, hogy egy barátom házában gyakoroljam magamat a hegedűlésben. Nagyon gyorsan el lehet ám
felejteni a hegedülés művészetét, tehát nem akartam abbahagyni a rendszeres gyakorlatot. Azonkívül arra is gondoltam, hogy egy napon esetileg
*
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újra megkívánja tőlem valamilyen nehéz darab előadását, például a
Sonnambulát vagy az Incompiutát. Ki tudhatja? Föl kell készülni minden
lehetőségre.
Az is elég furcsa, hogy jótevőmet én nem ismerhetem személyesen.
Nagyon valószínű, hogy ennek oka a házmester, akinek egyáltalán nem
vagyok rokonszenves. Talán azt hiszi, panaszt akarok emelni a gazdánál a
hegedű használatának tilalma ellen, holott én semmi egyébre nem gondolok, mint megköszönni egy udvariassági látogatáson, hogy én részesültem
elsőbbségben.
Nem győzöm hangoztatni, hogy a lakás valóban nagyon szép és kedves.
Mivel nyár van és nagyon meleg, mi, lakók, nagyon későn fekszünk és
így az ablakokon, tornácon, balkonon keresztül közelebb is megismerhetjük egymást.
Hogy világosabban megmagyarázzam a dolgot; a mi házunk U alakú;
két vége az utcára tekint, az én lakásom pedig a kanyarulatban van. Ezért
nevezik az olyan lakásokat, mint az enyém, belső lakásoknak, holott valójában nem is, azok. Az enyém napsütéses és nagyszerű kilátás nyílik belőle; három balkonom van az utcára nyíló udvar fölött, a mellékhelyiségek
és két hálószoba pedig egy kertre néznek, amely, amint mondották, egy
hercegnő palotájához tartozik. Én nagyon szívesen nézegetem a mi házunk szép udvarát, különösen a hosszú nyári estéken. A gyerekek játszanak és zsinatolnak mignem majdnem belehalnak az álmosságba, és az
idősebbek az ablakokból hiányos öltözékben tiltakoznak. Igazán mulatságos látvány. Egyik lakásból a másikba, bármily messze is esnek egymástól, folytonosan jönnek-mennek az üdvözlések, folyik a csevegés. Így
tudtam meg, hogy a fiatal hajadonok egy csapatja ünnepi kirándulást tervez a szabadba, amely nagyon sikeresnek és rokonszenvesnek ígérkezik,
különösen ha figyelembe vesszük a mai nehéz, időket.
Az én lakásomban különösen tetszik nekem a tornác, ott vagyok késő
éjszakán is, amikor az udvaron már nincsenek gyerekek, csak néhány éjjeli bagoly virraszt, mint én. Szinte belülről ismerem a többi lakást és
szomszédjaim titkait. Sok, aféle belül meglátott dolog és titok módfelett
meglep engem. Éppen tegnap este alkalmam volt közvetlen szomszédommal hosszasan társalognom. Már nagyon későre járt és ő kezdte meg
a beszélgetést, igen egyszerűen:
– Meleg van, mi?
– Valóban nagyon meleg.
– Igen, a múltkor este felé ...
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Semmi sem kedvesebb nekem, mint társalogni egy értelmes személylyel. Néhány percnyi társalgás után szomszédom meghívott magához:
vannak heverőszékei, sokkal kényelmesebbek, mint az enyém. Csak át
kellett lépnem egy kis rácson és, máris nála voltam. Rágyújtottunk és később friss vízzel és édes szörppel kínált meg. Igazán jólesett! Amikor
világosságot gyújtott, hogy előszedje a poharakat és a szörpöt, kicsiny
szobájában fölfedeztem valami hihetetlent: egy hatalmas és ragyogó
hangversenyzongora állott ottan. Elállt szemem-szám.
– Hogy került ez ide? – kérdeztem együgyűen. És megtoldottam,
ugyancsak együgyűen: – Megesküdnék, hogy nem fér keresztül az ajtón.
Szomszédom hallgatott és úgy látszott, mintha aggódnék, tehát úgy
éreztem, kötelességem bizalmasan megkérdezni.
– Talán a háziúr kívánta öntől azt, hogy tudjon zongorázni?
Mormolva mondotta, hogy így áll a dolog és én megvallottam, hogy
ami engem illet, hegedűs vagyok. Ő hosszan tekintett egy távoli pontra a
semmibe, aztán belekezdett:
– Az én zongorám históriája hihetetlen, senki se hinné ... Sok minden
van az életben, ami mesének látszik! ... Meg akarja hallgatni?
– Igen! – mondottam szorongva.
– Hát akkor idehallgasson ... Ebben a házban én vagyok az első lakók
.egyike ... De mégsem tudom, hogyan kerültem ide ... Annyira valószínűtlen amit mondani akarok, hogy attól tartok, ön nem hisz nekem·.. Hogyan
fért ebbe a szobába a zongora, nem tudom, de közben megtudtam, hogy
kivinni innen nem lehet.
– Nem lehet?
– Nem.
– De a:kkor hogyan hozták ide?
– Ez a nagy titok. Akkorában minden éppen fordítottja volt annak, ami
ma, vagyis nem lakást volt nehéz találni, hanem lakókat. Én nem akartam
elfogadni ezt a lakást, mondván hogy nem fér be az ajtón a zongora. De a
háziúr akit személyesen még sohasem láttam tudtomra adatta, hogy majd
ő intézkedik és íme, itt a zongora.
– Talán ledönthette a válaszfalat.
– Talán: · De én hiszek a természetfölötti dolgokban ... Mindenesetre
attól kezdve a háziurat nagyon különösnek találom és semmiképpen sem
értem a módszereit. És aztán még egy: tudatta velem, hogy zongorám
kedvéért leszállítja a lakbért, de később megtiltotta hogy zongorázzam.
– Nekem \is megtiltotta, hogy hegedűljek.
– De az én esetem még furcsább, mert szükségtelen volt a tilalom.
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– Nem értem.
– Akkoriban nem tudtam zongorázni.
– Hát akkor mivel magyarázza itt ezt a gyönyörű zongorát, amely egy
vagyont ér?
– A zongora nem az enyém.... Az Övé ... A leggyönyörűbb asszonyé,
aki csak valaha élt a földön ... Olyan volt ... mint egy urna, amelyben a
világ miden muzsikája aludnék ... Amikor Ő muzsikált úgy hangzott,
mintha kebeléből jönne elő a világ minden teremtett és nem teremtett
harmóniája, a hangok, amelyek a mindenség első hajnalától kezdve arra
várakoztak, hogy kiszakadjanak.
Szomszédom sírni és zokogni kezdett, mint egy elhagyott gyermek.
Én megdöbbentem. Dehat most hol van Ő? – kérdeztem végül félénken.
– Kicsoda?
– Ő, a gyönyörűséges asszony!
– Ő ... Óh, elment egy napon anélkül, hogy búcsút vett volna. tőlem.
Elvesztettem, mintha semmivé foszlott volna. Hasztalanul kerestem– És
akkor ... Egy kétségbeesett napomon valami rendkívüli történt.
Szomszédom elhallgatott; és engem elfogott a félelem, a szorongás és
a kíváncsiság. És türelmetlenül kérdeztem:
– Mondja kérem, mi történt?
– Gyötört a magány és elvesztett boldogságom emlékeé tehát a zongorához ültem és rájöttem, hogy tudok zongorázni, bár sohasem tanultam;
sőt, azt mondják, virtuóz vagyok ... Valójában ma, oly sok hosszú este
után, nem tudom, élt-e Ő egyáltalán, vagy csak álmodtam.
– Dehát itt a zongora.... Ön azt mondotta, hogy az Övé volt.
– Ez igaz, kedves barátom ... A zongora az övé.
– És ön nem fél egy ennyire titokzatos, hangszertől?
– Nem ... nem félek magamtól, tudom, hogy a titok bennem van ...
Megvallom, hogy én egyedül a ház urától félek ... különösen attól kezdve,
mióta. megtiltotta, hogy a zongorán játsszam.
– En eladnám.
– Lehetetlen ... már mondtam, hogy nem lehet kivinni innen ... De
most kölcsönt vettem föl rá és arról van szó, hogyha nem fizetem meg
adósságomat, darabokra törve szállítják el innen.
– Es hogyan adtak kölcsönt, ha ilyen nehézségek mutatkoznak?
– A hitelezők ... nem hisznek a titokban, de éppen azért vettem fel a
kölcsönt, hogy megtudjam az igazat. A műszaki szakértő megállapította,
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hogy a zongorát innen nem lehet kivinni, márpedig mi zenészek tudjuk,
mi az, ha széjjelszednek egy zongorát.
Egy hirtelen hevülettől elragadva megkérdezem szomszédomat, képes
lenne-e kísérni engem a Traviátában, amire azt válaszolja, hogy igen, de
nem mer játszani, mert fél, a háziúr megtorló intézkedéseitől. Azonkívül
nagyon későre jár és a szomszédok alszanak.
– A háziúr! . . . A háziúr ... – mondom, megvetéssel köpve a szavakat.
Nem is tudom, mit cselekszem, beteges gyűlölet áraszt el és váratlanul
fölfedezem, hegy forradalmár lélek lakik bennem. úszító beszédbe kezdek. A másik hasztalanul próbál lecsíllapítani.
– El kell játszanunk a Traviátát! – ordítom félőrülten. – El kell játszanunk, bármi történjék is, ha összedől a mindenség, akkor is!
Nagy hangon és hosszasan szidalmazni kezdem a háziurat. Ékes szólásom elragad, ott állok az üres udvar előtt az ablakban és beszédet mondok, hadat üzenek a háziúrnak. Ki tudja, milyen következményei lennének beszédemnek, ha lenne hallgatóság ... Tudom, és ez súlyosbítja dolgomat, hogy mindazt a gyűlöletet, amely valamennyi lakónak a lelkében
szunnyad, szónoklatom egyszeribe kirobbanthatná. Valódi lázadó vagyok! ... Nem félek semmitől! ... úgy érzem, képes vagyok fölrobbantani
az egész világot.
Harsog a hangom és már sokan az ablakhoz jönnek az éktelen zajongásra. Szomszédom kénytelen az egyetlen módhoz folyamodni, hogy dühömet lecsillapítsa: a zongorához ül és nemsokára fölhangzanak a
Traviáta első ütemei. Ekkor én mint egy örült futok a hegedűmért.
Legbelül azt érzem magamban, hogy most jött el az én órám, valami
olyasmit érzek,. mint a férfiak a nő láttán, akiről azt hiszik, hogy szeretik.
És megkezdődik a leggyönyörűbb rögtönzött hangverseny, amely valaha
is elhangzott. De ...
Valami rettenetes és váratlan dolog történik. A palota valamennyi lakóját elragadja az indulat, mint engem, fölragadják a legkülönösebb és
legbonyolultabb hangszereket, az ablakba állnak vagy lemennek az utcára, aztán örült módon játszani kezdenek, játszanak, mintha az ördög inspirálná őket. Szörnyű és süketítő hangzavar, melynek semmi köze az én
Traviátámhoz: Úgy látszik, mintha az egész házat fölgyújtotta volna a
zenének a tüze. Ugyanazt a pánikot érezzük, mint a nagy tűzvészekben, a
mi őrületünk mégis más, mert mi nem menekülünk, hanem valamennyien
egy helyben maradunk és kétségbeesetten játszunk a hangszeren, amelyet
kezünkbe vettünk.
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A házmester kénytelen a közrendészethez folyamodni, hogy helyreálljon a rend és végül csönd legyen. Most csönd van s úgy látszik, hogy az
egész világ végképpen elbukott és bukásából soha többé föl nem ocsúdik.
A házba, mondjuk, visszatért a rend, de aggodalmas és szomorú ez a rend,
mint zendülés után. az örültek házában vagy a fegyházban.
E szomorú esemény után másnap minden bátorságom elhagy és megint
egyszerű nyomorúságos ember vagyok, noha bűntudatomban képtelen
vagyok bármihez is hozzáfogni. Minden kedvem odavan és annyira
szégyenlem magamat, hogy ki se merek menni, mert attól félek, találkozom valamelyik lakóval. Különösen a házmestertől félek, mert azt hiszem, tőle fogom megkapni bűnöm büntetését.
Sok-sok; nap elmúlott már az eset óta, de a büntetés nem jön. Még
mindig nem értem, mi hajtott engem, hogy oly dühösen és hálátlanul keljek föl jótevőm ellen. A házmester csupán megvetéssel néz rám, mintha
az én mulasztásom magasabb ítélőszék elé tétetett volna mint
az övé. A szomszédok nagy része nem viszonozza köszöntésemet. Úgy
tekintenek rám: mint ellenségre, mások azonban fölkeresnek, hízelegnek,
dicsérnek bátorságomért és újabb vállalkozásra ösztökélnek. Kedveskedve vállamra ütnek. és ezt kérdezik:
– Hát mikor szervezünk megint egy jó kis koncertet? ... Ha valaki ilyen
jól játszik a hegedűn, mint ön, az, minek is fizet lakbért?
Midőn e dolgokat hallom, fejemet én lehajtom szégyenemben és a bűntudattól mardosva, megvetem magamat szívemben. Gyötrődő lelkem csak
egyetlen módot talál a védekezésre: összetörtem a hegedűt és átadom a
házmesternek, arra kérve, hogy juttassa el az ismeretlen háziúrhoz.
A házmester egy szót sem szólva, nagy csöndben, gúnyosan mosolyogva veszi át az összetört hegedűt. Mosolya megfagyasztja bennem a
vért. Másnap ugyanígy mosolyogva átad nekem egy új hegedűt, ami a
háziúr ajándéka. Egy kis cédula van hozzá mellékelve, amelyen ez áll:
,,Mindent játszhat, csak a Traviátát nem."
Hosszú hetekig a bűntudatnak és hálának keserű könnyei öntözik arcomat. Egyre szomorúbb vagyok és különös gondolatok rohannak meg. A
legkülönösebb, hogy kételkedem a háziúr létében. Úgy érzem, mintha
végem lenne, tehát, hogy elfeledjem magam-magam, vizsgálni kezdem
mások életét és iparkodom megfejteni felebarátaim cselekedeteit. Azt
hiszem kezdem megérteni, hogy a jobboldali második A-ban lakó hölgy
miért fogadja a baloldali második A-ban lakó úr látogatásait. Szegényke,
milyen szerencsétlen! De nem tudom pontosan az okát, hogy a baloldali
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második A-ban lakó hölgy miért fogadja a jobboldali második A-ban lakó
úr látogatásait. Ez a hölgy bizony boldog.
Mélységes titok nekem, hogy miért éppen én hallgatom meg egyetlen
napon egymásután három lakó bizalmas vallomását a forró nyári éjszakában. Legifjabb szomszédom egy hivatalnok. Amint megvallotta, már három napja heves szerelem fogta el. Alig ismeri a nőt, aki ilyen nagy szerelemre gyújtotta, mégis kész vele megosztani egész életére a havi hatszáz
pezetát, amit keres. Azonkívül az életet túlságosan rövidnek tartja ahhoz,
hogy egy ilyen vállalkozást méltó módon végbe lehessen vinni. Bizonyos
abban, hogy nincs a világon nagyobb boldogság, mint szüntelenül maga
mellett tudni öt, bár most, miként mondja, megelégednék azzal is, ha legalább tudná a nevét. Óh! Nincs bátorsága, hogy nagyobb örömöt képzeljen, mint tudni az ö nevét, az ö nevét! Bele kell nyugodnia abba, hogy
szereti öt, noha azt sem tudja, hogy kicsoda.
A második szomszéd, egy érett férfi, számos nagyfontosságú cégnek a
képviselője. Jövedelme bizonyosan meghaladja a havi ezer pezetát. Tizenöt esztendeje feleségül vett egy nőt, aki már három órája alszik a
szomszéd szobában, miközben ő itt töpreng az éjszakában. Kétségtelenül
tudja, hogy felesége nem szereti őt, bár nem is hagyja el. Szüntelenül
azon álmodozik miként szabadulhatna helyzetéből, miként lelhetne új
életre, ahol nincsenek bajok, sérelmek és megaláztatások. Úgy érzi, hogy
becsapta ez az asszony, aki alszik, aki nem törődik az ő bajaival és aki
szüntelen és követelőző jelenlétével még mindig igényt tart arra, hogy
kihasználja a fiatalos szerelemnek azt a lendületét, amelynek az egész
életben meg kellett volna maradnia. Mivel sok a gyerek, jövedelme· nem
elegendő és naponta. meg kell küzdenie száz meg száz gonddal is, hogy
tovább jusson. Szereti gyerekeit, mégsem tud győzni szomorúságán, látva, hogy ő e gyerekek vak eszközévé alakult át. Ifjú korában magasabb
törekvései voltak és mivel ő volt az egyetlen gyermek a családban, szülei
többet reméltek tőle. Most, a csöndes és fekete éjszakában, csak annyit
tud, hogy a világ valamennyi nője között van egy, akit ő nem szeret és
éppen ez az övé, a neve pedig – mint számos okirat mondja – Amália.
A harmadik szomszéd egy nyugalmazott egyetemi tanár. Az öregnek
szégyenletesen kevés a jövedelme, noha tudománya olyan nagy, hogy az
egész nemzet büszkén hirdeti nevét a négy égtáj felé. Senki sem ismeri
oly alaposan a hajdani asszír művelődést, mint ez, az ember. Százötven
egyetem fogadta, el az ő tételeit az asszírokról. Így fejeződött be egy vita,
amely hosszú-hosszú évekig húzódott, olyannyira, hogy már-már háborús
veszély fenyegetett. Ez a szomszédom, aki öreg, hírneves és nyugalma243

zott, negyven évi házasélet után azt kérdi magától, hogy valóban szereti-e
őt a felesége? Ö, aki mindent tud az asszír művelődésről, megvallja, hogy
semmit sem tud önmaga történetéről. És ha fölmerül e kérdés, ez is csak
azért, mert nyugalomban van, és nem tud egyebet tenni, mint folyton
múltjára gondolni, természetesen a köteles tárgyilagossággal, mivelhogy
ez szabály nála. Az igaz, hogy feleségét egészen úgy érzi, mint az övét,
akinek hiányát még elképzelni sem tudja, mint ahogy nem tudja elképzelni, hogy hiányozzék egy fél karja, de ez egészen más, mint a szerelem,
amit ő, a nyugalmazott professzor, a hosszú és meddő órákon fölfedezett
az erre vonatkozó irodalomban. Az amit érez és mindig érzett felesége
iránt, kétségtelenül nagyban különbözik attól, amit a szerelmet tárgyaló
könyvek leírnak. Senkisem sértegette, annyira hosszú negyven esztendőn
át az asszírokat, mint az ő felesége. Mégis, az igazság kedvéért meg kell
vallania, felesége most kizárólag bonyolult asszír mintákat köt a gyapjúmellényekbe. Valóban nem tudja, és nem is fogja tudni soha, szereti-e őt a
felesége vagy sem.
E három szomszédnak, akik töprengenek az éjszakában és tőlem kérnek tanácsot, mit mondhatok én, aki semmit sem tudok az életből? Én, aki
majdnem. megbolondultam a gőgtől, csak azért, mert úgy-ahogy megtanultam hegedülni és méghozzá csakis avégből, hogy egy szerény lakást
megszerezhessek! Azonkívül azt is, hogy megszerezhettem, egyesegyedül
egy nagylelkű háziúrnak köszönhetem!
Én azt hiszem, hogy valakinek kell lennie, aki tud mindent, valakinek
kell lennie, aki egyszerű és rneggyőző magyarázatot tud adni a kérdésekre, amelyek gyötörnek engem és a többi lakókat. Én már kezdem elhinni,
hogy nekünk, lakóknak, minden kötelességünk csakis abban áll, hogy
engedelmeskedjünk a háziúrnak, tiszteljük a házmestert és belenyugodjunk tudatlanságunkba.
Mindabból, amit most elbeszélek, a legérdekesebb, sőt talán az egyedüli említésre méltó esemény az én találkozásom ma délután egy kedves
és nemes öreggel, aki nagy szeretettel fiamnak szólított engem.
Ez az öreg a palota fölső emeletén lakik, ahonnan látni lehet a legszebb
felhőket. Meghívott engem az ő szobájába, mondván, hogy onnan gyönyörű a kilátás, egyetlen tekintettel föl lehet mérni az egész házat, amelyben lakunk. Örömmel mentem föl és leültem szembe a rokonszenves
öreggel, aki a hatalmas ablaknak háttal állott, úgyhogy az ő nemes ősz
fejének háttere a véghetetlen kék égboltozat volt, ezen pedig egyetlen
arany felhő úszott, dicsfénnyel övezve vendéglátómat.
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Abból az ablakból valóban gyönyörű a kilátás. És ez a csodálatraméltó
öreg hallgat és mosolyog, miközben én a távoli mezőkre, aztán az alattunk lévő házra nézek. Ebből a magasságból hány minden dolog egészen
más, mint ahogy. odalenn láttam. Hirtelen elfog az érzés, hogy ismerem
valamennyi igazságot, amely annyira gyötört, és remegek a felismeréstől
és szorongástól. A jóságos öreg rám néz és én megértem hogy kérdéseimre vár.
– Csakugyan igaz, hogy az ifjú lakó, aki szeret egy ismeretlen nőt az
idősebb lakó, aki kétségtelenül nem szereti feleségét és az öreg lakó akinek nem sikerül megállapítania, hogy szereti-e őt a, felesége vagy sem.
Valóban egy és ugyanaz a lakó, mint ahogyan most innen föntről látom?
– Csakugyan igaz!
– Hát akkor ... odalenn miért látszik így, mintha hárman lennének?
– Mert odalenn egymástól különböző eszközök, idők és emeletek láthatók. Odalenn az ifjú a jövendő, az érett férfi a jelen és az öreg a múlt
...Vagyis más szavakkal: a reménység, a valóság és az emlékezés.
– A reménység gyönyörű.
– Igen és a valóság hűtlen.
– És keserű az emlékezés.
– De a bölcsesség valamennyi korszak együttvéve.
– Bizonyos, hogy a bölcsesség minden.
– És a hangversenyzongora, a gyönyörű zongora, amelyet nem lehet
elszállítani az én szomszédom lakásából? – kérdeztem aggódva.
– Talán a mi szívünkhöz hasonló: szívünk sem jöhet ki keblünkből.
– És ő, a gyönyörű asszony, aki játszott a zongorán és egy napon elment?
– Nem asszony volt, noha akkor annak látszott ... ö volt a szívnek a
muzsikája, amely egy napon elnémul, talán azért, hogy a szív sohase feledje el.
– És az az ember, aki tudott a zongorán játszani anélkül, hogy tanult
volna?
– Ó, kedves fiam! ... Minden lakó megtanulhatja azt, amit fájdalmában
csak egyszer is kért.
Hirtelen megszakítom a beszélgetést, mert szemem olyasmit lát ami
megdermeszt a félelemtől. Lehetetlennek látszik, mégis igaz. Egy fiatal
embert láttam belépni az én lakásomba, hóna alatt egy ragyogó új hegedűvel. Elhaló hangon kérdezem:
– Ki ez? ... Mit jelent ez? ... Talán a háziúr kilakoltat engem múltkori
lázadásom miatt?
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– Nem, kedves fiam ... Légy nyugodt ... Nem űzetel ki. De jobb, ha te
... ha te többé nem mégy oda le ... Nem tetszik neked, itt? ... Nem érzed
magad jól velem? ... Nem tartod gyönyörűnek ezt a kilátást, amelynek
legfőbb értéke az, hogy sohasem únod meg szemlélni? ... Nem tetszik
neked egyetlen tekintettel átfogni az egész házat és minden életet, amely
benne él?
– Igen, de ... az én hegedűm! ... Az én hegedűm ott maradt lenn és én
senki sem vagyok nélküle! – kiáltok zokogva, mintha örökké zokognom
kellene.
Asztalának fiókjából az öreg előveszi az én első hegedűmet és atyai
mosollyal átadja nekem. Átölelem az én szegény törött hegedűmet: és
megrendülve hallgatok.
– Eljátszhatod a Traviátát, csakis a Traviátát, de bizonyos vagyok benne, hogy nem tetszik neked, mivel ez a te muzsikád ... Csakis azért nyertél
bocsánatot, mert a Traviátáért vétkeztél. A hangverseny éjszakáján csak
kevesen használták a maguk hangszerét, hogy eljátsszák a maguk részét,
és éppen ez a legnagyobb baj minden lázadásban. Megérted most, fiam?
Kitörő örömmel kezdem játszani a Traviátát, mintha örökké ezt akarnám játszani. Ebben a magasságban játékom oly tökéletes, hogy meghatottsággal tölt el engem is, mintha valami egészen más muzsika lenne,
holott egy és ugyanaz. Tele vagyok örömmel és boldogsággal. De hirtelen
abbahagyom a játékot, mert az alsó világból kilakoltatott lelkem tudni
szeretne valamit.
– Dehát ön kicsoda? – kérdezem.
– Én vagyok ura e háznak.
Nem tudom, mily hosszú ideig maradtam csöndben e választ hallva.
Megértem, hogy hívságosan viselkedtem annak színe előtt, aki oly sokáig
viselte gondomat és akit oly régtől szerettem volna megismerni. Ő szeretettel mosolyogva bátorít engem. És hogy legyőzze·zavaromat, fölszólít:
– Halljuk hát a te Traviátádat ... Nagyszerű, csak így tovább, lelkesen
és lendülettel... Hogyan is kezdődik az a gyönyörű rész ... la-lá la-la? ...
Miközben vonóm belecsap a húrokba, az öreg félbeszakít engem, belém karol és fejét fejemhez hajtja. És kíváncsian ezt kérdezi:
– Mondd, kedves fiam: te tudod-e, hogy a jobboldali A-ban lakó hölgy
miért látogatja a baloldali A-ban lakó urat és miért a baloldali A-ban lakó
hölgy a jobboldali A-ban lakó urat?
Mind a ketten elmosolyodunk, azután folytatom a Traviátát. És ezután
már nem is hagyom abba ...
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DINO BUZZATI
Két elbeszélés*
Egy szerelmes levél
Ernesto Rocco, harmincegy éves, egy nagy kereskedőház. vezetője és
szerelmes, összeszedte magát és bezárkózott irodájába. Írni akart, elvetve
minden szégyenkezést és büszkeséget.
„Igen tisztelt kisasszony” – kezdte és a gondolatra, hogy kezevonását
és, ezt a papírt: szerelme, majd meglátja, máris hevesen megdobbant a
szíve. „Kedves Omella, szerelmem, Lelkem, Fényem, Tüzem, aki égetsz
engem, Álmaim Tündére, Virágocskám, imádott Szerelmem ... ”
Ekkor belépett Ermete, az ajtónálló.
„Bocsánat, Rocco úr, valaki keresi önt. Íme – és a névjegyre tekintett –
valami Manfredini.”
„Manfredini? Hogyan? Sohasem hallottam a nevét. Azonkívül nincs
időm, egy rendkívül sürgős ügyet kell elintéznem. Jöjjön holnap vagy
holnapután”.
„Én azt hiszem, Rocco úr, hogy ez a szabó lesz, talán a próba végett
jött ... ”
„Óh ... a Manfredini! Hát jöjjön holnap”.
„Én már mondtam, uram, de ő egyre csak azon erősködik, hogy ön hívatta”.
„Ez igaz, igaz – és sóhajt, egyet – hát jól van, engedd be, de mondd
neki, hogy végezzen gyorsan, nincs több időm, mint legfeljebb két perc”.
Belépett Manfredini, a szabó, karján az új öltönnyel. Nekilátott a próbának, de csak úgy nagyjából. Éppen hogy föladta a félig kész kabátot,
mindjárt le is vetette, alig húzott néhány vonalat krétájávaI.
„Bocsásson meg, kedves Manfriedini, de nagyon sürgős dolgom van.
A viszontlátásra”.
Boldogan ült íróasztalához. és folytatta a levelet. „Lelkem, Örömöm, te
drága teremtés, hol vagy ebben a pillanatban? mit csinálsz? oly erősen
gondolok rád, hogy meg kell érezned szerelmemet, bármilyen messze is
vagy, a város túlsó végében, amely olyan nekem, mint egy elveszett sziget a tenger közepén ...” Milyen különös, gondolta eközben, és mivel lehetne megmagyarázni, hogy én, a híres üzletember és szervező, egyszer
csak elkezdek ilyesmiket írni? Talán az őrületnek valamely válfaja lenne?
*

Megjelent a Látóhatár 1958. évfolyam 2. számában.
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Ebben a pillanatban csengett a távbeszélő. Mintha egy hideg fűrészt
húztak volna végig a hátgerincén.
Fölvette a kagylót.
„Ki beszél?”
„Szervusz – hallott egy negédes nőt hangot. Milyen szigorú vagy, talán
zavarlak?” „Ki beszél?” – kérdezte a kiváló férfiú . .,Hát igazán kibírhatatlan vagy ma, de mondhatom neked ...” „Ki beszél?” „De várj egy pillanatra, hogy legalább ...” Letette a kagylót és ismét nekilátott az írásnak.
„... Hallgassa meg, Szerelmem – írta – künn köd van, nedves az idő,
hideg van, de tudd meg, hogy mégis irigylem az időt, mert ...” Megint
csengett a távbeszélő. Haragosan megrázkódott. ,,Ki beszél?”
„De Henrik! – és az előbbi negédes női hang volt – Henrik, a te kedvedért jöttem a városba, hogy üdvözöljelek és te ...”
Ekkor megdöbbent. Mária volt, egyik unokahúga, nagyon derék, sőt
csinos lány, akinek udvarolt egy kissé néhány hónappal ezelőtt. És ki tudja, most mit vett a fejébe, A nők híresek arról, hogy lehetetlen regényeket
szövögetnek. De ö erélyes volt, Történjék bármi, a levelet be kell fejeznie.
Ez az egyetlen mód, hogy megenyhüljön a tűz, amely égette belül, írnia
kellett
Omellának, mert azt hitte, hogy eképpen behatol az életébe. Talán elolvassa a levelet egészen végig, talán mosolyogni fog, talán a kézitáskájába. teszi, néhány óra múlva ez a kicsiny papírlap, amelyen most ír, talán
a kedves és illatos tárgyak közé kerül, a kis pirosító rudacska meg a hímzett zsebkendő mellé és a többi ismeretlen rendeltetésű csecse-becse közé.
És íme, most jelentkezik Mária, hogy eltérítse ezektől a kedves gondolatoktól.
„Kedves Henrik – szólt könyörgő hangon – akarod, hogy elmenjek érted a hivatalodba?” „Nem, nem, bocsáss meg, tele vagyok munkával.”
„Ne zavartasd magad, ha untatlak, vedd úgy, mintha semmit sem mondtam volna. A viszontlátásra.” „Ugyan, ne vedd zokon. Mondom, hogy
dolgom van. Gyere egy kicsit később.” „Később, de mikor?” „Hát gyere
... két óra múlva ...”
Lecsapta a kagylót. Úgy érezte, hogy igen sok és értékes időt vesztegetett el. A levelet legkésöbb egy óráig postára kell adni, különben csak
másnap érkezik meg. De legföljebb majd sürgős levélként adatja föl.
„... még a köddel is szívesen cserélnék – írta – ha arra gondolok, hogy
a köd most körülveszi a te házadat és ott lebeg a te szobád előtt és ha
szeme lenne – ki tudja, talán a ködnek is van szeme – akkor láthatna téged
az ablakon keresztül. És gondolod, hogy nincs egy kis hasadék, valami
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csekély nyílás, amin keresztül szobádba szállhatna? Csak annyi, mint egy
lehellet, nem több, csak annyi, mint egy cirogató sóhaj ... Oly kevés elég a
ködnek, oly kevés elég ...”
Ermete, az ajtónálló, ismét megjelent. „Bocsánat ...” „Már mondtam
neked, hogy sürgős dolgom van, nem vagyok itt: senkinek, mondd azt,
hogy jöjjenek vissza estére ...”
„De ...” „Micsoda de?” „Lenn az utcán a gépkocsiban vár Invernizzi
úr.”
Még csak ez hiányzott, Invernizzi, meg a helyszíni szemle a raktárban,
ahol nemrég tűz keletkezett. Most majd jönnek a szakértők, erre nem
gondolt, egészen megfeledkezett az ügyről. Itt nincs menekvés, semmisem segít.
A tűz, amely belül égette öt, most még hevesebben kínozta. Mondja
azt, hogy beteg? Lehetetlen. Fejezze be a levelet ott, ahol abbahagyta? De
még annyi mindent el kell mondania, még oly sok fontos dolgot kell közölnie. Rosszkedvűen zárta a papírlapot egy fiókba. Vette a kabátját és
ment. Nincs más hátra, csak egy segít, lehetőleg gyorsan végezni. Félóra
alatt, ha. Isten is megsegít, talán már vissza is jöhet.
Háromnegyed egykor érkezett vissza. A váróteremben mindjárt látta,
hogy négyen várakoznak rá. Gyorsan belépett irodájába, kinyitotta a fiókot, de a megkezdett levél már nem volt ott.
Megdöbbent, a szíve ijedten verdesett. Ki kutathatott a fiókjában?
Vagy talán ö tévedett volna? Máshová zárta a levelet? Izgatottan nyitotta
ki egyik fiókot a másik után.
Még szerencse. Ő tévedett, a levél megkerült. De postára adni egy óra
előtt most már lehetetlen. Nem is olyan nagy baj, sürgős levélként estig
még megérkezik, vagy talán ... talán még jobb, ha Ermete kézbesíti, de
mégse, helyesebb, ha nem keverem az, irodai küldöncöt egy ennyire kényes ügybe, majd magam viszem el, személyesen.
„... oly kevés elég a szerelemnek – írta. –, hogy győzni tudjon a tereken és túlhaladjon ...”
Haragosan csörrent meg a távbeszélő, Fölvette a kagylót, de· a tollat
nem tette le.
„Ki beszél?” „Halló, itt a miniszter úr őnagyméltóságának titkársága.”
„Tessék kérem.” „A távíró-huzalok behozatali engedélyének ügyében...”
Ekkor szinte kővé merevült. Mondhatalanul fontos ügy volt, ettől függött a sorsa és jövője. Körülbelül húsz percig tartott a beszélgetés.
„... túlhaladjon – írta – a kínai falon is, oh, kedves Ornella ...”
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A küldönc megint az ajtóban állott. Gorombán ráförmedt: „Nem érted,
hogy nem akarok látni senkit?” „De itt van a ...” „Senkit!” – kiáltotta
majdnem eszét vesztve, „Egy úr a pénzügyminisztériumból, akit ön kéretett ide.”
Úgy érezte, hogy végképpen elhagyja minden ereje. Visszaküldeni a
pénzügyminisztérium főtisztviselőjét annyi lenne, mint öngyilkosság,
annyi, mint tönkremenni. Tehát, fogadta öt.
Fél kettő van. Unokahúga, Mária, már háromnegyedórája várakozik
kint. És Stolz mérnök, aki egyenesen Genfből érkezett. És Messumecci
ügyvéd, a rakodómunkások ügyében. És az, ápolónő, aki minden nap jön
az injekciók végett.
„Oh, kedves Ornelia” – írta kétségbeesetten mint egy hajótörött, akit a
dühös hullámok erre-arra dobálnak.
A távbeszélő. „Itt Stasi osztályfőnök a kereskedelmi minisztériumból.”
A távbeszélő. „Itt a szövetkezeti központ titkársága ...”
,,Oh, drága jó Ornella – írta – szeretném, ha megtudnád ...”
Ermete bejelenti doktor B-t, a helyettes rendőrfőnököt.
„...ha megtudnád, hogy ...”
A távbeszélő: „Itt a vezérkar főnöke.” A távbeszélő: „Itt az érsek úr
őnagyméltóságának meghatalmazott titkára.”
„...hogy mennyire sze ...” írta lázasan, mintegy utolsót pihegve.
Csöng a távbeszélő: .. Itt a föllebbviteli bíróság elnöke.” Halló, halló.
„Itt a Legfelsőbb Tanács, Corrnorano szenátor.” Halló, halló. „Itt a
Császár Őfelségének első szárnysegéde ...”
Elsodorták öt a hullámok.
„Halló, halló! Igen, én vagyok, nagyon köszönöm, kegyelmes uram,
igazán lekötelez! ... De azonnal, természetesen, tábornok úr, azonnal elintézem, és hálás köszönet! ... Halló. halló! kétségtelenül, fölséges uram,
mélységes hódolattal.” – a toll lassanként kicsúszott a kezéből, az asztalra
esett, aztán a földre gördült... „Kérem, szíveskedjék helyet foglalni,
ugyan, ugyan, csak ön után, ha megengedi, szíves engedelmével talán itt a
karosszékben jobb lesz., de micsoda kitüntetés. Ez rám nézve, nagyon
hálás vagyok, parancsol kávét vagy cigarettát? ...”
Meddig forgott a kerék? Órákig, napokig, hónapokig, évezredekig?
Mire leszállt az éj, végre egyedül találta magát.
De mielőtt elhagyta volna hivatalát, rendet akart teremteni a nagy halomban álló iratok között, rendbe akarta szedni az ügydarabokat, a terveket, a jegyzőkönyveket. Egy hatalmas irathalmazat alatt egy kézzel írott
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levelet talált, amelynek nem volt. címzése. Megismerte, hogy az ő
kezeírása.
Kíváncsian olvasni kezdte. „Micsoda ostobaságok, micsoda idétlen
éldelgés. Mikor is írtam én ezt?” – kérdezte magában, de hasztalanul keresgélt emlékei között. Bosszúság és bizonytalanság fogta el. Kezét végigsimította haján, amely immár teljesen megőszült. „Mikor írtam én ezeket az ostobaságokat. És ki volt ez az Ornella?”
Hízelgők
Anselmo Nais mérnök, a Selectron-gyár vezérigazgatója, igen fontos
személyiség, de módfelett rút férfiú, olyannyira, hogy tudtán kívül
orángutángnak nevezték el, hívatta titkárát, doktor Stanis Colombarat.
– Olvassa csak ezt és mondja meg őszintén a véleményét. De igazán
őszintén. Maga, kedves Colombara, ezt el kell ismernem, mindig megmondja az igazat,
Az évi jelentés szövegéről volt szó, amelyet a vállalat elnöke, az öreg
Castenedolo szenátor készített a holnapi közgyűlésre. És Colombara olvasta:
És a hatékony erők között, amelyeknek köszönhetjük e hatalmas iparvállalat rendkívüli föllendülését, az első sorban egy férfiút látunk, aki
nemcsak kivételes technikai fölkészültségéveI, nemcsak valóban titáni
méretű szervező tehetségével, nemcsak kezdeményező szellemével, de
gyors ítélő képességével, amellyel oly gyorsan meg tudott oldani minden
szociális kérdést, előrelátásával ...
– Olvasta az egészet?
– Olvastam.
– Na és mi a véleménye? Maga tudja, hogy a szerénység nem tartozik
erényeim közé, tehát föltehetjük, hogy a szöveg itt vagy ott helyesen szól
rólam, de mégis, azt hiszem, ezúttal az. öreg Castenedolo valóban túlzott
egy kissé. Hogyan? Mit mond?
– Én nem mondtam semmit.
– Tehát ha jól értettem, maga is túlzásnak tartja.
– A legteljesebb mértékben.
– Nagyon is átlátszó dicséretek?
– Hogy őszinte legyek, igen.
– Fellengzős túlzások, szónokias frázisok?
– Igen főként szónokias frázisok.
– Nézze, Colombara, én azért hívattam magát, hogy a véleményét halljam. De maga egytagú szavakkal válaszol nekem.
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– Megmondhatom hát, amit gondolok?
– Hiszen ezért hívattam!
– Igazán mindent megmondhatok, egészen öszintén?
– Természetesen, egészen őszintén.
– Nézze, kedves mérnök úr, ön éppen abban különbözik a többi nagy
gyáriparostól, hogy nem tudja elviselni, sőt megveti a hízelkedésnek minden formáját. És ez a szöveg, engedje meg nekem, a legegyügyűbb és
legátlátszóbb hízelgés. De értsük meg jól, a hízelgésnek két vállfaja van:
az egyik merő hazugság, de a másik ...
– Miféle másik?
– Az, amely ravaszabb, furfangosabb, amely az igazságot mondja. De
a hely, a hang, a modor, a szándék hamis csengést ad ennek az igazságnak. Hát így állunk: Castenedolo szenátor hízelgése ehhez a második csoporthoz tartozik.
– Tehát akkor mit tegyünk?
– Vannak igazságok, amelyek oly hatalmasak, hogy kimondva elkerülhetetlenül túlzásoknak látszanak. Igaz amit írt a szenátor? Kétségtelen,
hogy igaz. Helyes-e, hogy közzétegyük a jelentésbe? Válasz: nem helyes.
– Tehát jobb lesz,, ha fölkérem a szenátort, hogy mérsékelje egy kissé
a szöveget?
– Igen, jobb lesz.
– Csökkenteni a jelzőket, megszüntetni az áradozásait?
– Úgy van.
– De nem gondolja, hogy a szenátor esetleg megsértődik, ha visszaadjuk fogalmazványát?
– Lehetséges, de tulajdonképpen megérdemli. Nyilvánvaló hogy a szenátor, noha. elég tapasztalt ember, még mindig nem értette meg, hogy
miben áll Nais mérnök nagysága. Még mindig azt hiszi, hogy meghódíthatja ilyen olcsó hízelgésekkel. De mi szüksége van az ilyen dicséretekre
egy olyan személyiségnek, mint ön? Az, ország egyik leghatalmasabb
ipari vállalatának megteremtője, nagy tudós, műbarát, az írók és művészek támogatója, elegáns társalgó és engedje meg kimondanom, elragadó
egyéniség, előkelő és szép ember ...
– Colombara, maga tréfál velem. :Én szép ember?
– Hogyan? Ön nem lenne szép ember?
– Ugyan, kedves Colombara, elismerem az ön éles elméjét és emberismeretét. Dehát ez mégis csak sok! Én szép? Ami ezt illeti, hát bizony a
természet elég mostohán bánt velem.
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– Értsük meg egymást. Kétféle szép ember van a világon. Az egyik.
akit a képes levelezőlapok ábrázolnak, az úgynevezett szép fiú, aki talán
kellemes látvány, de ízetlen, mint a savó, hiányzik belőle az igazi férfiasság és az értelem sugárzása. Aztán ott van a másik típus, az igazi szép
férfi, akinek arcát, hogy úgy mondjam, átlengi a szellemi nagyság, a tündöklő értelem, az emberi együttérzés, a valódi személyiség.
És fontos, ha nem hasonlít a görög szobrokra?
– Oh, Colombara, Colombara, – mormogta fejét csóválva Anselme,
Nais mérnök, akit tudtán kívül valamennyi alkalmazottja orángutángnak
nevezett. De most boldog volt.
*
Anna Gentilini úrhölgy puszta udvariasságból elment Eros Bettea festőművész tárlatára, mivelhogy a festő régi barátja volt édesatyjának. Elég,
hogy megjelenjék a teremben és aláírja a látogatók könyvét. A képek, ezt
nagyon jól tudta már, egytől egyig ronda mázolmányok voltak. Nehogy
találkoznia kelljen a tárlaton a festővel, már kora délután megjelent és
nagy örömmel látta, hogy egy árva lélek sincs ottan. Gyorsan végigment a
három kis termen, megborzadva nézett a képekre, sebtiben aláírta a látogatókönyvet és már éppen távozni akart, amikor hirtelen megjelent a festő. Hosszú ősz haja hatalmasan lengett, mint ez oroszlán sörénye. Anna
Gentilini úrhölgy majdnem elájult..
– Ó, kedves mester, micsoda szerencse! ... Hogyan? Önt ne nevezném
mesternek, aki a modern iskola legtekintélyesebb vezére? Hát fontos az,
hogy gyerekkoromban még a térdein tartott? . . . Micsoda fény, micsoda
ragyogás ez a tárlat! Ön évről évre magasabbra száll, egyre magasabbra.. .
Öreg? Ön mondja, hogy már öreg? Tudja kit nevezek én öregnek? Egynémely fiatalokat, akiket igen jól ismerek és tudom hogy üres, fejűek.
Anna Gentilini úrhölgy nagyot nyelt és úgy téve, mintha most érkezett
volna, megkezdte sorbavenni a kiállított képeket a festő kíséretében.
– Gyönyörű, remek, micsoda. tónusok, ah, ön az ecset igazi bűvésze,
valódi varázsló. Es ez! Ez a gyermek-arckép! Várjon csak, hadd nézzem
meg jobban, micsoda kifejezés, élő, olyan mintha élne ... Köszönöm, kedves mester, igazán köszönöm ... Hogy mit? Még kérdezi? Azt, hogy az
ilyen műveket látva végre föllélegezünk annyi szörnyűséges Picassok
után. Nem, nem, engedje csak nyíltan kimondanom, hogy szükségünk van
az igazi művészetre, egy egészséges művészetre, amely a szívünkhöz szól
... És ez a naplemente! Csoda, egy igazi csoda! Néha a tenger partján látjuk a naplementét és azt hisszük, hogy ezt aztán soha semmiféle festő
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nem tudná megörökíteni. De ön! Tudja, hogy sem én, sem férjem nem
sokra becsüljük a pénzt, igaz, hogy iparkodunk szerényen élni ... Mégis,
néha igazán szeretnék gazdag lenni, hogy ...
Mindjárt megértette, hogy veszélyes útra tévedt. A festő villámsebesen
megértette és röptiben megragadta az alkalmat.
– Oh, nem, kedves·Anna, nem kell gazdagnak lenni. Es önnek, az én
legkedvesebb barátom leányának ...
De Anna eltökélten azonnal visszatért a helyes útra. – Köszönöm, kedves mester, nagyon köszönöm. Még lesz módunk beszélni róla. Holnap
vagy holnapután ismét eljövök férjemmel együtt ... De micsoda remekmű
ez a gyümölcs, micsoda üdeség, az embernek szinte kedve lenne beléharapni ... És emlékszik, kedves mester, arra a gyönyörű csendéletre, amelyet nászajándékul kaptunk? Igen, igen, az, a két fácánnal és gitárral. Ha
látná, mennyire földíszíti a mi kis szalonunkat, a legszebb helyen függ,
természetesen ...
De ezt gondolta magában: Jaj, Istenem, mi lenne, ha az öreg egyszer
váratlanul beállítana. És ki tudja, hova az ördögbe dobtuk azt a rettenetes
mázolmányt.
*
Az orvos helyet foglalt a karos székben és összekulcsolta jól ápolt puha
ujjait. Aztán vidáman így szólt:
– Tisztelt uram, foglaljuk össze, miről van szó. Sok beszédre nincs
szükség. Az ön aggodalmának semmi, és ezt hangsúlyozom: semmi, de
semmi alapja nincs,. Tessék jól idefigyelni. Kevés ember örvend ilyen jó
egészségnek az ön korában. Az ön teste egy tökéletesen működő gépezet,
most van erejének teljében. És a szív? Egy húszévesnek a szíve!
A tüdőt megirígyelhetné egy futóbajnok. Mit akar még? Az emésztőszervek? Boldog lennék cserélni önnel ... Szóval, minden a legnagyobb
rendben van. Most tehát meg van nyugodva?
Ekkor ünnepélyesen fölmagasodott, mint egy hercegérseknek a szobra.
Azután szórakozottan megszólalt, mintha valami mellékes dologról lenne
szó.
– Hát igen, ha nagyon óvatosak akarunk lenni, hm ... hm... ami a mirigyeknek azt a jelentéktelen elváltozását illeti, – hát ha ön csakugyan jónak látja, nem bánom, egyszer megpróbálhatjuk, de egyáltalán nem sürgős, az Isten szerelmére, egyáltalán nem sürgős, igazán nevetséges lenne
a sietség, de, ha ön is beleegyezik, valóban megfontolás tárgyává tehetnénk egy kis operációt ...
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PONGRÁCZ MIHÁLY
A konkurrencia *
(Szemfényvesztés)
,,Fiú jött a világra, nagyon ravasz, cseles, hízelkedő, tolvaj,
marhák elhajtója, álmok vezérlője, éjszaka is figyelő.”
(Hermes~himnusz)
1
Bumm! Kínt becsapták a kaput. A könnyelmű unokaöccs elszelelt? Node
ilyet! Hogy üzlete csőd szélén áll ... Nehézkes és korlátolt nézetei vannak
... Hogy példát vehetne róla!
Bírbáczí Gyula bátyámat, a „Hermes” kft. és a polgári kaszinó aranykedélyű elnökét, mint buzgó presbitert, karácsony estén mindig derűs
megnyugvással töltötte el az a tudat, hogy Isten fia eljő a földhözragadt
bűnösöket megváltani. Ám most megrendülve szuszogott ki az udvarra.
Ez lett volna a hajdani kis csecsemő? Ez a feleselő és hivalkodó kamasz?
Hiszen nem sokat követelt tőle, csupán némi tiszteletet. Azt, hogy hajoljon le a gyerek, ha ő elejt valamit. Ez csak magától értetődik, vagy nem?
Egy percig még azzal a gondolattal játszott, hogy követi a széllel bélelt
suhancot, akit már csaknem örökbe fogadott. De aztán visszatartotta méltóságérzete és sértődőtten bement az elhagyatott lakásba. Nyögve lehajolt,
mivel fájt a dereka, és fölvett egy kis zacskót, amelyet biztosabb helyre
akart zárni a kíváncsi vendég elől. Vastag ujjaival előkotort a zacskóból
egy Napoleon aranyat, aztán a zöld plüskarosszékbe ülve, leverten nézegette. Bizony bizony. Immár mit is értek így ezek az aranyak, melyekért
évtizedeken át dolgozott? Meghívta rég nem látott ifjú rokonát. hogy egy
kis gondtalan vidámságban legyen része, dehát mintha már nem szerette
volna többé a jóságos Atya ...
Az Úr?
Most megvillant előtte egy őszinte gyermekarc és kedvesen, egy kissé
vádlón rámosolygott, mint a zsenge lelkiismeret!
A lelkiismeret? A puhaszívű Bírbáczi bezzeg megrezzent erre! Lehetetlen! Ő híven teljesítette felebaráti kötelességeit, a fiú ügyében is csak
jóságos apai erélyt alkalmazott, rendben volt a számadása, legföljebb a
tükörből leste meg őt az a kölyök! A tükörből? Hát figyelte őt neveletlen
unokaöccse? Hej, jó lesz vigyázni! A hajdan lelkesen ügyködő fiatal egy*

Megjelent a Látóhatár 1958. évfolyam 2. számában.
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házi férfiú immár tapasztalt öregúr lett. Ismerte a kamaszokat, sok vásott
inassal bajlódott. A homályban már jóideje a nagy állótükörbe bámult és
hirtelen úgy megijedt, hogy kiejtette kezéből az aranyat, az meg csak gurult, gurult, csillogva és imbolyogva, mint a drága. pótolhatatlan élet.
Ahelyett, hogy a fiút nézte volna, lehajolt az aranyért . . . Püff neki I
Éles fájdalmat érzett az agyában. Mintha hirtelen lerántották volna a
redőnyt.
Az asztal sarkába vágta fejét? Vagy agyvérzést kapott? Dehát ilyet
nem tehetett a Gondviselés, hiszen éppen a jövő héten akart életbiztosítást
kötni, bizonyosan csak ez az éretlen anyagias fráter ütötte le az aranyért,
aki itt bújkált ...
Itt bújkált? Még mindig?
Birbáczi fölocsúdott és kitámolygott az udvarra. Igen, a kapu még zárva volt, hohó! a Hermes kft-ből nem lehet csak úgy elillanni, mindjárt
visszaszerzi jogos tulajdonát, helyén van még az esze, a múlt héten se
fizette be az egyházi adót, hiába könyörgött a küldönc .. .
A küldönc .. .
Kinyitotta a kaput és gepiesen kinézett. A pénzbeszedő nem mutatkozott. Elégedetten sóhajtva megfordult, de ekkor hirtelen rosszullét fogta
el, érezte, hogy láthatatlan gyilkosa figyeli valahonnét. Kábán fölborított
egy üres hordót, ráült, de hiába, szorongása nem múlt, úgy látszik, elkésett az életbiztosítással, nem segít rajta már az Isten sem, aki pedig fiát
küldötte érte a földre ...
A földre? :És fiát?
Birbáczi hirtelen megkönnyebbült, már éppen visszanyerte lélekjelenlétét, amikor mintha ezúttal a szűk hordóból bújt volna elő, ott termett
előtte a tükörből leselkedő állítólagos unokaöccs, aki bölcs belátással és
előzékenyen így szabadkozott:
Bizony, bizony, Birbáczi bátyám, egy kissé keményfejű voltál, dehát
mióta meghajoltál és a gubát beszedtem, Atyánk ismét szeretetébe fogad,
így aztán minek is itt ez a pénz? :Éljen az örök ifjúság, jössz a mennyországba, nem igaz? Ott, kérlek, visszakapod ezerszeresen, de most sietek,
únom már ezt az alvilági nyomort, szevasz!
A cáfolhatatlan logikájú aranyos lurkó ekkor megcsillogtatott Birbáczi
előtt egy aranyat, hirtelen tótágast állt és cigánykereket vetve távozott az
üzlet területéről, gurult, gurult a sötét lelkiismereteknek annyira kedvező
sötétségbe, kis vérmes, ravasz, maszatos élet ...
Maszatos élet?
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Az öreg presbiter ekkor hirtelen rájött, hogy ki is volt ez a széllelbélelt
alak, akit elégedetten sóhajtva kieresztett a kapun. De már késő, hiába
sápad el, nem tudja követni példáját, megáll ilyenkor az ember esze, korlátolt felelősségű üzlettársa meg fürge, valósággal szárnyai nőttek a sarkán, ebben a szempillantásban még egyszer visszanézett, megkönnyebbült
lelkendezéssel, mintegy biztosítva, hogy mégis csak megbízható patinás
egy ház ez az övé és tükrében ezután a drága, a pótolhatatlan nem csillant
meg többé soha, hiszen miután jól végezte dolgát, mennyei örömök vártak rá.
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ENCZI ENDRE
Félelem *
Iksz, foglalkozását tekintve, elvtárs volt és így tudatát az időszerű filozófiai tételnek megfelelően léte határozta meg. Létét történelmi szükségnek
ítélte, ehhez mindig és minden körülmények között ragaszkodott. Tárgyi
és személyi környezete is történelmi létét igazolta. Kiemelkedő szerepet
játszott a kétszer három méter felületű íróasztal, a tizenhat gombos csengőfelszerelés és a titkos állomásokat közvetlenül kapcsoló telefonkészülék. A falon két nagyméretű bekeretezett kép. Az egyik magát Iksz elvtársat ábrázolta, amint egy petróleummal világított pincehelyiségben szomorú arcú, szegény embereket a kapitalizmus válságára figyelmeztet. A másik képen szintén ő volt látható derékig; most már nem oktat senkit, de
szemét állandóan az ország népének boldogulásán nyugtatja. Hivatali
szobájának balsarkában páncélszekrény nehezedett a puha szőnyegre. A
páncélszekrény polcain levélrendezőkben gyűjtötte az ország ipari, kulturális fejlődéséről küldött jelentéseket, továbbá a lakosság hangulatát jellemző értékeléseket különösen és általánosan. Nemkevésbé volt fontos a
személyi környezet öntudatos, szakszerű és éber jelenléte. A személyi
berendezés legmegbízhatóbb, az elmúlt évtized viharaiban többszörösen
megedzett tagja Bakacsin elvtárs a csengőkészülék harmadik gombjának
nyomására lépett működésbe. Kihúzott derékkal igazolta domború mellét
és líraivá enyhült nézésével törhetetlen hűségét a néphez.
– Bakacsin – mondotta Iksz elvtárs – ellenőrizni kívánom a dolgozó
nép hangulatát. Ugyanis magam akarok meggyőződni a jelentések hitelességéről.
– Igenis – felelte Bakacsin és ebben az egyszavas, gondosan palástolt
érzelemkitörésben benne volt, hogy mindez természetes, mert Te vagy a
jelentés, a bizonyosság és a csalhatatlan ellenőrzés.
– Természetesen inkognitóban, a legszigorúbb inkognitóban óhajtok
vidékre utazni, -– tette hozzá figyelmeztetően Iksz. – Tehát, holnap.
– Holnapután, kérem, – alkudozott Bakacsin. – Legalább két nap kell
egy szigorú inkognitó előkészítéséhez. Egy óra múlva Iksz elvtárs kétszer
három méteres asztalán feküdt a rangrejtő utazás menetrendje. Indulás
holnapután reggel kilenckor Z. dunántúli városkába, egyszerű, szürke
Pobjedával. Szállás a Vörös Csillag szálloda egyik egyszerűen berende*
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zett szobájában. A bejelentőlapon mint a Nyersbőrfeldolgozó Állami Vállalat egyszerű ellenőre szerepel.
Ennél a pontnál Iksz félretolta a tervezetet és mereven Bakacsin szemébe nézett.
– Ellenőr? – úgy gondoltam, hogy minél egyszerűbben, de természetesen lehet mint egyszerű főellenőr is. Egyre szebb es vidámabb életünk
lehetővé teszi ...
– Jelentést kérek arról, hogy mit csinál egy ilyen főellenőr, ha kiszáll
valamelyik téeszcsébe, továbbá szándékomban áll leleplezni egy befurakodott kulákot is.
– Esetleg papi palástba burkolt klerikális reakció ...
– Az most nem kell – intette le Iksz. – Most pedig kellőképpen elemezze ki a vállalkozást. Általánosan és különösen – tette hozzá atyai jóindulattal.
– És Bakacsin elemzett. Általában és különösen.
Még aznap délután személyesen utazott Z.-be. Első útja a párttitkárhoz
vezetett. Szigorú és kimért volt.
– Holnapután Iksz elvtárs meglátogatja a várost. Inkognitóban érkezik.
Elvárjuk, hogy a városban jó hangulat legyen.
A párttitkár jegyzett és őszintén sajnálta, hogy nem vezényelheti ki az
iskolákat a tűzoltóságot, a színházat és a kórházi ápolószemélyzetet. Ellenben azt senki sem tilthatja meg, hogy egy-egy járókelő ne kiáltsa majd
önfeledt rajongással:– Éljen a Nyersbőrfeldolgozó nagy és bölcs főellenőre!
– Helyes – bólintott Bakacsin és a párttitkár ettől újabb lendületbe jött.
– Egy-egy járókelő fütyülni is fog, jelezve, hogy ott ahol vidámak az
emberek, ott jó kedvvel dolgoznak is.
Bakacsinban homályosan és vulgárisan felködlött a dialektika és ezért
határozottan leintette a párttitkárt.
– Nem helyeslem. A fütyülés általában a vidámságot jelzi, de ha dialektikusan vizsgálom ezt a tetszésnyilvánítást, akkor az ellenkező megállapításra is következtethetünk.
Ezután a tanácselnökhöz ment és így illette őt:
– Figyeljen rám az elvtárs! , , .. ,
És miután jövetelének célját ismertette, habozás nélkül vágott a probléma közepébe.
– Vannak maguknál túlkapások?
– Hová gondol? – tiltakozott ijedten a tanácselnök.
260

– Úgy? Tehát nincs. :És azt is el akarja velem hitetni, hogy a téeszcsében egyetlen befurakodott ellenség sincs, aki bomlasztó tevékenységével
... Tehát, holnapután reggelre tudni akarom a befurakodott nevét, akit Iksz
elvtárs ébersége ...
Folytatni sem kellett, a tanácselnök megadta magát.
A rendőrségen nem kellett semmit magyaráznia. Százötven rendőrségi
harcos szintén inkognitóban, polgári ruhában végzi egészségügyi sétáját a
Vörös Csillag és a téeszcsé közötti útvonalon. Minden idegen járművet
onnan a terelő-útra kell irányítani. Diadalkapu, természetesen nem kell. A
legszigorúbb inkognitót, értem?
A Vörös Csillag szállodában lefoglalta az elsőemeleti lakosztályt, majd
a vállalatvezető buzgalmát hűtötte le.
– Mit képzel? Az egész szállodát kiüríteni? Csak az első emeletet. Ragaszkodunk az egyszerű formákhoz.
Bakacsin ezután átkutatta a lakosztályt. Megvizsgálta a fűtőcsöveket,
az ágyat, az ablakpárkányokat, a fürdőszoba csapjait, mert hallott olyan
vízvezetékről, amely a csap forgatására robban. Megkopogtatta a falakat,
a padlót, a csillárokat és többízben meghúzta az angol rendszerű vízöblítéses berendezés zsinórját. Miután mindent rendben talált, behozatott egy
frizsidert és táskájából berakta az Iksz elvtárs további létéhez nélkülözhetetlen tápszereket. Egy kis üveg tokaji, füstölt szalonna, szardínia, vaj,
prágai sonka, hőpalackban tárolt feketekávé, rozskenyér, majd só, cukor,
paprika került a hűtőszekrénybe.
Bakacsin elvtárs az önellátás gondos megszervezésével az éberségnek
tartozott, az élelmiszerek gondos összeválogatásával pedig az elméletnek,
melyet munkája befejeztével így fogalmazott meg: -Mindenkinek, de különösen Iksz elvtársnak, szükségletei szerint.
Bakacsin lezárta a hűtőszekrényt, a szoba ajtajában kétszer megfordította a kulcsot és a vállalatvezetőt külön is figyelmeztette:
– Lélek az ajtón.
– Se be, se ki, – tette hozzá a vállalatvezető és úgy hajolt meg, mint
portás korában, 1916-ban, a járási szolgabíró előtt, aki egy éjszakát töltött
az akkor még Magyar Koronának nevezett szállodában.
Az utazás tervszerűen zajlott le. Az egyszerű, szürke Pobjeda három
utasával, egy főellenőrrel és két alellenőrrel, kilenc órakor indult útjára. A
nap sütött, a levegő párázott és az égen bárányfelhők incselkedtek. A 40es és 50-es kilométerkő között tehéncsorda legelészett, mire Iksz elvtárs
megjegyezte, hogy tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta. Ezen a többi261

ek, mivel Iksz elvtárs többízben elismételte, a 60-as kilométerkőig kisebbnagyobb megszakítással nevettek.
A város határában néhány motorkerékpáron száguldó feketeruhás paraszttal találkoztak, akik szemhunyorítással jelezték, hogy csak a jólneveltség és a fegyelem tartja vissza őket, hogy ne hangos éljenzéssel üdvözöljék a Nyersbőrfeldolgozó népszerű főellenőrét.
A szálloda főbejárata előtt Iksz elvtárs ruganyosan pattant ki a kocsiból
és a könyöktávolságra egymás mellett lézengő ácsorgók sorfala között
egyenesen a szálloda halljába lépett.
A vállalatvezető olyan mélyen hajolt meg, mint egykor főportás korában, 1917-ben, amikor Festetich gróf a szálloda főbejárata előtt hajtatott
el sárga Eszterházy kocsiján.
Iksz elvtárs viszontüdvözlésül könnyedén meglengette bal kezét és
máris eltűnt Bakacsinnal és háta mögött a két alellenőrrel a lépcsőfordulón. A számozatlan ajtó előtt megálltak, Bakacsin kivette a kulcsot a zsebéből és hangosan kattantva kinyitotta az ajtót.
A két alellenőr a folyósón maradt.
– Ez volna tehát Iksz elvtárs szobája – mutatott széles mozdulattal a
Bútorfeldolgozó Állami Vállalat korabeli darabjaival kevert korabeli biedermeier bútorzatú szobára. – A szomszéd szobában én tartózkodom, a
frizsiderben a szokásos élelmiszerek. Most 11 óra 42 perc, pihenjen le
Iksz elvtárs, a téeszcsébe 14.30-kor indulunk.
Ezzel Bakacsin átadta a hűtőszekrény kulcsát és átment a másik szobába.
Iksz kinyitotta a hűtőszekrényt, kivette a hőpalackot és a gőzölgő kávét
óvatosan csorgatta egy kis üvegpohárba. Mélyen beszívta a koffein illatát,
aztán lassú mozdulattal a cukortartóért nyúlt és a finom fehér port permetezve rázta a kávéba, majd egy ezüst kanálkával bágyadtan kevergetni
kezdte a kávét. Ezek voltak az emlékezés pillanatai. Ilyenkor gondolt a
fiatalságára, a szerelemre, az élet mulandóságára és az értéktöbbletre. Az
élet színes sűrítése mindaddig folytatódott ezekben a megejtő pillanatokban, amíg szájához nem emelte a poharat, hogy lenyelje az első kortyot.
Ezután már újra a valóság következett.
A valóság első pillanatában felordított: – Bakacsin ... Bakacsin, – és
heves mozdulattal csapta az asztalra a feketekávés poharat.
A kávé félig kilöttyent a horgolt terítőre és a megmaradt mennyiség
még rezgett a pohárban, amikor Bakacsin halotthalványan berontott a
szobába.
-– Mi történt?
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– Bakacsin – hörögte Iksz – megmérgeztek ... Az ellenség befurakodott
a frizsiderbe.
– Nem lehet– zihált Bakacsin – én magam készítettem el mindent,
majd kezemmel, ezzel a kézzel zártam be a frizsidert ...
– Maga szerencsétlen, maga most locsog, ahelyett, hogy orvosért küldene ...
Iksz ledobta magát a díványra., tenyerét homlokára szorította és lehunyta a szemét.
Bakacsin a folyosón strázsáló egyik alellenőrrel orvosért, a másikkal a
rendőrparancsnokért telefonáltatott. A rendőrfőnök a telefonhívás után tíz
perccel, az orvos tizenkét perccel érkezett a tett színhelyére.
A vállalatvezető letartóztatása a rendőrfőnök érkezése után öt perccel,
a gyomormosás az orvos érkezése után tizenöt perccel befejeződött. Bakacsin élesen figyelő szemmel kísérte az orvosi beavatkozás minden
mozdulatát.
– Kérem doktor elvtárs – mondotta. Bakacsin jelentőségteljesen – mi
nagy súlyt helyezünk arra, hogy a főellenőr elvtárs gyomormosása a legnagyobb gonddal történjék.
Iksz ingerülten legyintett. – Főellenőr? ... Iksz vagyok – és kinyitotta a
száját.
Az orvos kezében megrezzent a gumicső. A gyomormosás sikerült.
Aztán a napfényre került anyagot tégelybe, a pohárban maradt kávét kémcsőbe zárták, amit az orvos az egyik alellenőr kíséretében a kórházi laboratóriumba vitt.
– A legteljesebb titoktartás – szólt utána Bakacsin, mire az orvos némán és sápadtan bólintott.
Az orvos távozása után Iksz végigdőlt a díványon és halkan felnyögött.
– Jobban érzi magát, Iksz elvtárs'?
– Nem tudom ... de magának erősnek kell lennie most Bakacsin. Az ellenség minden fronton támad ...
– Minden támadásra ökölcsapással válaszolunk – nyugtatta meg Bakacsin és megigazította Iksz feje alatt a párnát.
Az orvos rövidesen visszaérkezett és szó nélkül letett az asztalra egy
betűvel és számmal teleírt papírlapot. Iksz nézte egy darabig, aztán lepöckölte az asztalról.
– Ez mi?
– A lelet, – mondta az orvos – a laboratóriumi vizsgálat eredménye –
és riadtan nézett maga elé.
– Konkrétan l – figyelmeztette Iksz.
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– Konkrétan só. A kávéban só volt. Közöséges konyhasó.
– Úgy? – kapta fel a fejét Iksz – Só, közönséges konyhasó?
– Só – suttogta elhaló hangon az orvos – kétségen kívül. Azt hiszem,
rám már nincs szükség. Olyan észrevétlenül hátrált ki a szobából, mintha
süllyesztőn távozott volna.
– Só ... só ... ismételgette Iksz, mintha e két betűtől várná a rejtély
megoldását – hogy került a kávémba só? Erre feleljen Bakacsin! Bakacsin
a hűtőszekrényhez lépett és rámutatott az üveg sótartóra.
– Véletlenül összecserélte a cukorszóróval, Iksz elvtárs.
– Nincsenek véletlenek – robbant ki belőle azonos megfogalmazásban
és olyan hangon, mint amikor politikai beszédeiben az osztályellenséget
leplezte le. – Nincsenek véletlenek, a véletlen mögött az ellenség rejtőzik
... Bakacsin ...
Bakacsin riadtan nézett a fel-alá járkáló Ikszre, aztán gyengéd erőszakkal a díványra ültette.
– Bakacsin ... lehet, hogy én ... saját magamnak ... hogy egyszer én
magamat ... – Feküdjön le, Iksz elvtárs, a sok munka, az utazás, a gyomormosás bizonyára kimerítette.
– Nem ... nem, Bakacsin. Másról van szó. Nincsenek véletlenek. A véletleneknek ideológiai alapjuk van ... kimondom Bakacsin, lássa, hogy
nem félek ... lehetséges, hogy én saját magam ellensége vagyok?
– Ugyan, hová gondol? Iksz elvtárs mindig hű volt a dolgozó néphez
és így hű volt önmagához is.
Iksz tenyerébe hajtotta a fejét és hosszan, görcsösen gondolkozott.
Amikor felvetette a fejét, az arcán már elmélyültek a vonások és riadtan,
segélykérően nézett Bakacsinra.
– Nincsenek véletlenek. . . és ébernek kell lenni, Bakacsin. Nagyon kérem, hogy figyelje minden lépésemet, a szeme ott legyen minden mozdulatomon ... ne kíméljen Bakacsin.
A téeszcsé látogatás elmaradt. Hazafelé az úton néhány lelkes honpolgár önfeledten felkiáltott: Éljen a Nyersbőrfeldolgozó nagy főellenőre!
A vállalatvezetőről elfelejtkeztek.
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DOMAHIDY ANDRÁS
Lányok és lovak *
Beléptek a terembe, mely homályosnak tetszett, mert három ablakán sem
jött be több fény, mint amennyit a felhők átengedtek a téli napból. Mindenütt fenyőfa padok, fenyőfa székek, összeborzolva, ahogyan a siető
étkezők hagyták. Az asztalokon ugyanilyen hanyag összevisszaságban
mélyöblű, perem nélküli tányérok; aljukon répálé tartott gyülekezőt megmegcsúszva az oldalakról és kanalak, kenyérdarabok, de nagyon kevés
kenyérdarab és nagyon sok kanál és nagyon sok tányér. Érezték, hogy
késő van, az ebédnek vége, de sok baj volt, zabbal, szállással, Pillangóval.
Olyan nagyon késő azonban nem lehetett, mert néhány kékesszürke
egyenruha állt sort a kimérő előtt, amely hosszú ablakként foglalta el a
terem keleti falát. -– A háború, ha egyébre nem is, tájékozódni megtanított – gondolta Dusán – semmi kétség, ez a keleti fal. – A kimérőn (mert
itt nem tálaltak semmit, csak kimértek) néhány tiszta tányér tornyosodott.
Dusán is, Pál is leemelt egyet a hegyiből. A merőkanál eltűnt a pult alatti
kondérban, Dusán csak telt fehér karokat látott, feltűrt fehér ruhaujjat,
fehér fityulát. – Biztosan vörös – gondolta, de az asszony nem nézett fel,
kavarta az Eintopfot (ennek a pifkének adja a vastagját). Egy pillanatra
elnézett, mert az ajtó egyet csikordult, és két pár csizmát látott, német
csizmát, a szokásosnál kicsit magasabb sarokkal.
– Passen Sie auf! – hallotta és érezte, hogy nehezül az edény a kezében. A nő tényleg vörös volt, kicsit őszült, és vastag szája volt, mint egy
színésznőnek, akinek a neve nem jutott eszébe.
-– Scherben bringen Glück – felelte Dusán, mert a tányér a márványhoz koccant, és mosolygott, mert úgy érezte, hogy mosolyognia is kell, ha
már odakoccant.
– Glück'? -– hangzott dallamosan a kimérő másik oldaláról. – Da ist
Ihr Löffel –, de mielőtt odaadta volna, megtörölte a kötényében.
– A nő öreg – gondolta és hálás volt Pálnak, hogy ő is odakoccantotta a
tányérját.
– Ist Ihr Mann zurück? – kérdezte Pál és úgy könyökölt a tálalóra, mint
egy söntésre.
– Warum? – kérdezte az asszony megütődve.
– Ich kann es wohl an Ihren Augen feststellen. Man sieht es.
*

Megjelent az Új Látóhatár 1959. évfolyam 6. számában.
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– Da sind die Löffel – mutatott az asszony egy aluminiumtálra, elvette
a következő tányért, lehajolt, kimért, megint elvett egy tányért.
– Darf ich '? – kérdezte egy másik női hang.
Persze, útban voltak. Útban voltak, de csak hümmögtek, jobbkezükben
a forró főzelék, balkezükben kanál és lovaglópálca a hónuk alatt. Ahogy
mozdultak, esetlenül, mind közelebb került hozzájuk egy másik gőzölgő
tálka és újra egy gőzölgő tálka, megkapták a porciójukat és most a még
újabbak tolják őket előre, ők meg elállják az utat, szemük hol a merőkanalas asszonyon, hol a tálkán és a balkezükben kanál és a pálca a hónuk
alatt. Színültig kaptak ebből a tömör léből, hogy a hüvelykujjuk majdnem
beleért. – Darf ich helfen? – kérdezte az előbbi hang és egy kéz nyúlt Dusán tányérjáért és egy másik Pál tányérjáért. Négy gőzölgő tányér úszott a
szobán keresztül az asztalig. Ahogy utánuk néztek, látták a két pár
magassarkú csizmát, két Wehrmacht lovaglónadrágot őzbőr folttal, kurta
zubbonyt és hosszú hajat; szőke hajat és barna hajat. Aztán két arc fordult
feléjük az asztal mellől, két kéz mutatott két székre.
– Mindig így kezdődik, – mondta Pál. – Enyém a molett. – Mein Name ist Linde – mondta a karcsú.
– Und ich bin Marga -– mondta a molett.
*
Amikor bemutatkoztak, Pálnak halkan megpendült a sarkantyúja. Egy
ezüstpénzből kalapálták, még a monarchia idején. Dusán bosszankodott.
A karcsú – fehér blúzát a durva zubbony alatt szarvasfogas tű fogta össze
– mosolygott, ahogyan a lányok szoktak ilyenkor.
– Ungarn? – kérdezte, ami teljesen felesleges volt, hiszen úgy álltak ott
zsinórosan, mentésen, mint egy operettben. – Igen, felelte Dusán és mesélni kezdett, mert ilyenkor nem lehetett szótlanul ülni és a tányér szélére
tolni azt a pirosat, ami nyilván lóhús. Mesélt, szabadkozva, hogy nincsenek a fronton, de ott is voltak, az Isten verje meg, és most azért vannak itt,
hogy kiképezzenek két századnyi leventét huszárnak, vagy bakának, de az
oroszok jöttek. Megálltak három napra, megálltak egy hétre, az oroszok
jöttek. A fiúk meg itt vannak és az idő rövid.
– Az idő mindenre rövid – vetette közbe Pál és a másik lány arcát nézte, miközben kanalazta a főzeléket. – Az idő mindenre rövid. Aztán a lányok kezdtek el beszélni, hogy a katonák kellettek a frontra,
de a remondákat is be kellett lovagolni és akkor valakinek eszébe jutottak
ők is. És valamit kellett csinálni, valahová be kellett állni és ez még mindig jobb volt, mint egy tölténygyár vagy Flak, vagy kórház a sok sebesült266

tel, vagy tábori színház, ahol a jelenés után van a jelenés, vagy ételt mérni
... Persze, nehéz volt idekerülni, mert minden lány ide akart kerülni, aki
egy kicsit is lovagolt. A munka sok, mondták lelkesen, négy lovat lelovagolni, leápolni, lonzsolni, ha kell, jártatni, ha kell ... De a lányok szerették. Mióta emlékezni tudtak, lovak szaladtak elébük lusta galoppban a
karámok, futtatók végéből és mióta eszüket tudták, mindig volt a zsebükben kockacukor vagy kenyérdarab. Mesélt a karcsú, közbevetett valamit a
molett, észrevették, hogy a kantin kiürült, lompos lányok szedik el a piszkos edényt, tolják helyükre a székeket, vetnek tekintetet a két mentére és
jobban utálják az egész lovaslány szakaszt, mint a mosogatást, a veres
kezeket és ételszagot.
– Nézzük meg a lovakat – indítványozta a karcsú. Pálék felkeltek, térdük, inuk fájt, sok volt a száz kilométer két nap alatt több gyaloglással,
mint nyeregben, a fene egye meg. :És utána Most is ők ettek utoljára. Ez
ugyan nem baj. Ez egész jó így.
Balázsi jött szembe velük, az őrmester, ez sem kap már ebédet. Csak
kapitánynak jó lenni, meg huszárnak.
– Nem tetszik nekem a Pillangó, zászlós úr – kezdte és közben a szeme
a lányokon járkált. Fürge kis ember volt Balázsi, értelmes, ügyes, csak
keményen lovagolt.
– El van törve? – kérdezte Dusán és szemébe húzta a sapkát.
– Még nem jött haza a Vet, mondta Balázsi. – Nem tud ráállni.
Az őrmester tisztelgett, hunyorított és a baj az volt, hogy a lányok észrevették, hogy hunyorított. Baj volt-e valóban? Az ember már nem tudta,
hogy mi baj és mi nem baj. Az egész élet olyan reménytelenül zilált volt
ebben az átkozott, rutinná vált méltóságteljes visszavonulásban.
De itt vannak. Kétszer csúsztak ki a zsákból Kolberg alatt és
Swinemünde előtt. Az oroszok mindig ott voltak, alattuk és mögöttük és
az osztálynak kevés lova volt, alig ült lovon egy szakasznyi századonként.
Szekereket kellett lopni hajnalok hajnalán, hogy ne maradjon le a sok
feltörtlábú, rongyoscsizmájú újonc, akinek itt ígértek mindent ebben a
nagy Németországban: ruhát, csizmát, fegyvert. Ebből semmi sem lett és
a kiképzésből sem lett semmi, az egészből nem lesz semmi és ők itt állnak
mentében, szomorú karikatúrájaként egy kornak, mely még nem tudja,
hogy halott. De a mente szép volt, az egyetlen, ami szép volt, – „mint
idegen királyfiak” – súgta Linde Margának, de Dusán meghallotta. Tudták, hogy ők az utolsók, ők az utolsó magyar huszárok és ha végigmentek
egy városon, minden asszony és gyerek őket nézte, mint egy látományt,
melyhez patkók csattogtak monoton dallamot a macskaköveken. És így
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mentek végig minden városon, mint egy utolsó előadás, mely után örökre
lehull a függöny. A krumplira és margarinra várók kíváncsian fordultak
utánuk a sorokból, kezükben a sok élelmiszerjegy, mint a papagályos ember kezében a planéták. Végigmentek a városokon és csattogtak a patkók,
gyerekek szaladtak utánuk csalán-nadrágban, öreg cégérek alatt és Ersatzkávé illata szállt a levegőben. Vén házak és erzatzos levegő. Ebben éltek
évek hosszú sora óta hamis gondolatok és érvényes élelmiszerjegyek között, konokul, fegyelmezetten, elsötétítéssel és ostobán, valami csodára
várva, amit beígértek a hatalmas hamisak. Esténként sakkoztak, parasztokkal. polgárokkal, urakkal, akik vagy öregek voltak, vagy kripplik. A
lányok és asszonyok fényes szemmel nézték őket és este elküldték a legényt, hogy ők húzhassák le a csizmákat, dörzsöljék az elgémberedett
lábakat. Úgy mentek el mindenünnen, mint érzelmes színészek egy vidéki
városból. ahová nem megy többé a társulat.
Végigmentek az istállón. Dusán is, Pál is utálta a lovakat. Kincses szerelmekből is sokszor közöny, majd utálat lesz bizonyos idő múltán és
bizonyos körülmények között. És a bizonyos körülmények itt voltak, ez a
kényszerű házasság a lovakkal, és Pál is, Dusán is mindent akart látni,
csak lovat nem, de a lányok ott mentek előttük, élénken, rugalmasan, magas sarkú csizmában: kacagtak és mutogattak. Dusán és Pál csak sötét,
csillogón domborodó hatalmas lófarokat láttak és fényes farkokat mohikán és szemtelen téli legyek után csapni. Végre a két lány kifordította a
két kedvenc lovat, két barátságos, kezes állatot, melyek busa, csillogó
fejüket lóbálva csiklandozták a zubbonyzsebeket cukor után, hogy a lányok még jobban kacagtak, kipirulva, felkiáltva, boldogan. Ezek más lovak voltak. Dusán is, Pál is egyszerre mosolygott: ez a két ló olyan volt,
mint az otthoni lovak, nem olyanok mint azok, amelyekkel mostan közük,
bajuk, gondjuk volt. Atlantiszi lovak voltak, barack és molett kebleket
birizgálók, és Dusán sajnálta, hogy nincs nála cukor és Pál sajnálta, hogy
nincs nála kenyér. De jó kedvük lett és karonfogva mentek ki az istállóból
a karcsúval és a molettel és eszükbe se jutott a nevük: a karcsú Linde és
Marga a molett.
Elhagyták a kaszárnyát, elérték a várost.
– Látja, ez itt a város – mondta Linde. – Ez itt a város, mondta Marga.
A lányok mesélni kezdek a városról, ahol esztendeje múlt, hogy éltek.
Mutatták a pirostégla falakat és a tornyokat, melyek terpeszt álltak fölöttük, szekereket, teherautókat, embereket eresztve el a lábuk alatt anélkül,
hogy rájuk hederítettek volna. – Menjünk a falon, Marga – szólt Linde és
nagyokat léptek a lépcsőn odahagyván a sokszemöldökű, előredűlő és
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csókolózni készülő házakat, a görbe utcát csikorgó cégéreivel és
behúzottfarkú kutyáival. Az utcát, melyen szelíden csordogált a hólé.
A falról látták a várost, ezt a darab középkort, a sok fekete zsindely– és
cseréptetőt. Az északi végen halálraítélten csillámlott a hó, utolsó erőfeszítéssel a napfényben. Nézték az ismeretlen,
otrombagőgű templomot, mely mint egy hatalmas tyúk ejtette hajóit a
város fölé; és a lyukakat, ahonnan elővillant egy-egy utcarészlet. – Oda
esett a szőnyeg – mondta Marga és elfordította a fejét.
Mindnyájan elfordították a fejüket és a városárkot nézték, melyben
nem volt víz: selymes, puha fű zöldelt a hófoltok között, a japánrajzú fák
alatt. Kicsi házak tapadtak a falhoz és kicsi kerítések, kicsi tyúkólak. Pendelyek és pelenkák sütkéreztek a gyümölcsfákhoz kötözött köteleken,
veteményeskertek friss fekete földje várta a palántát és magot. Egyikük
sem szólt egy szót sem, de Linde keze félénken megérintette a Dusánét és
Pál karja ott volt Marga derekán. Dombok hullámoztak szelíden előttük,
fűzfák borzas feje nézett a nap felé, engedelmes patakok szaladtak a mezőkön a folyócska felé, melyet egykor a falak alá irányítottak az óvatos
mecklenburgi polgárok, de most, sorsában megnyugodva messziről szemlélte a hűtlen szeretőt, uszálybárkákat hordozva a hátán. – Ott a töltésen,
látja? Ott! Itt még lovak húzzák a hajókat, ó de szeretem, de szeretem ... !
Senki sem kérdezte, hogy mit szeret Linde. Marga haját Pál arcába
kergette a fuvalatnyi szél és Dusán a fal korlátjára támaszkodott, jobbkeze
Linde előtt, balkeze Linde előtt és a könyökölő Linde közepütt. Linde
felnézett, nevetett, nevetett, csak a szeme nem nevetett és Dusán lehajolt
és megcsókolta. Marga a bárkákról Pálra nézett és Pál lassan magához
vonta és megcsókolta.
– Itt, itt, erre lakunk! -– szaladt Linde a fal sétányán szökdécselve, zavarban és boldogan. – Nincs, nincs messze – kiabálta Marga hátrafelé –
ott a kút, amellett! – Pál és Dusán, a szelídnek indul csók ízével mentek
utánuk, de nem szaladtak. A lányok bevárták őket a lépcsőnél. – Nézzék
meg, hol lakunk – kérte Linde. – Nézzék meg, hogy lakunk – kérte
Marga.
– A század, – mondta csendesen Pál.
– Etetés – mondta Dusán.
– Die Pferde? – kérdezte Linde.
– Die Pferde – mondta Marga.
– Zabolás után – kezdte Dusán,
– Visszajövünk – mondta Pál.
– Gewiss? – kérdezte Linde, kérdezte Marga.
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– Gewiss – felelte Dusán, felelte Pál.
*
– Te tudod az utat? – Még ilyen marha sötétben is – mondta Pál. – Még ilyen marha sötétben is. Zümmögés, majd búgás hallatszott a marha sötétben. – Jó vicc volna,
ha lebombáznák a kaszárnyát, mi meg megmaradnánk, – kacagott Dusán.
– Az a ló egészen elvette az eszedet, – mondta Pál csendesen és Marga
haját érezte az arcában. – Lehet, – mondta Dusán. Linde volt az eszében.
Pillangót agyon kellett lőni. De erre nem gondolt.
– Lásd, már itt a kapu, – mondta Pál és megállt. -– Hallod? – Most jönnek vissza. Berlin felett voltak. Szépen szállnak haza üresen. – Felmásztak a lépcsőn, ott voltak a fal sétányán a pad mellett, ahonnan a kicsi kerteket nézték és az uszályokat, melyeket lovak vontattak,
mint az Aranyemberben. Megindultak. Körülöttük a néma város a háború
fekete egyenruhájában, balra valahol földek és mezők.
– Még két utca, Palikám, és ott vagyunk ... –
Rántást érzett, ott voltak a földön. A sivítás a fülükben és gurultak, kapálóztak vissza, ott érezték a fejük felett, pontosan a fejük felett, de ez
nem baj, mindig a feje felett érzi az ember és aztán ki”– Ül. A sivítás a
dobhártyájukban csattant egyet, valami vereset villant, fülük, szemük,
szájuk tele volt levegővel, a fejük majd szétrobbant, aztán valami lódított
rajtuk egyet, könnyen és lengén, mintha egy pár keztyűt dobott volna el
egy játszi kedvű óriás, és lehuppantak a kőkorlát mellé. A kövezeten cserép, téglatörmelék kopogott, mint amikor jégeső indul tétován és rendszertelenül, aztán valami nagy tömeg zuhant valahol, aztán csak finom
por szállt, mint egy malomban.
– Dusán? -– Mi van? – Semmi. Ezt megúsztuk. – Lassan felkeltek, megrázkódtak, mint fürdés után a kutyák. Távolabb több piros petárda pukkant a gyártelep felé,
de oda se hederítettek. – Eltévedt bomba volt – mondta Dusán és a második utcára nézett, ahol, mint egy odvas fog állott meredező falakkal a
harmadik ház. – Eltévedt bomba volt – ismételte Pál és a második emeleti
manzardot kereste a szálló porban. Egy gerenda pattogva égett a kráteres
törmelék szélén.
– Menjünk haza Dusán. 270

De nem mentek. Rákönyököltek a fapárkányra, hallották, hogy pattog
a tűz. Aztán hangokat hallottak, a tüzet eloltották, csákányoztak, lábak
látszottak a viharlámpák fekete ellenzője alatt, kiáltások, hogy „hier,
hier”, aztán megint csend s egy asszony felzokogott. Az ég alja szürkült.
– Lassan nyergelnek, – mondta Pál.
Megindultak.
*
A két lány ült az asztalnál, előttük a négy teríték.
– Már nem jönnek, -– mondta Linde.
– Már nem jönnek, – mondta Marga. – Sejtettem is. A riadó.
– Az idegen királyfiak -– mondta Linde és mosolyogni próbált.
– Talán jobb is. – mondta Marga és felállt. Kicsit nézte az asztalt, aztán
megfogta az egyik tányért, várt. Várt, nem tudta mire. Aztán vette a tányért, a többit is, egymásra tette őket az ölében, a szalvétákat, az evőeszközt szépen kivitte a konyhába. Az asztalon csak a tálak maradtak: kenőmájas, sonka, vaj, sajt. Konzerv kincsek, melyek arra az időre vártak,
amikor majd tovább kell menni, amikor közeledik a front. A legjobb volna kidobni az egészet – és a szemétvödörbe nézett, melyben krumplihéj
volt. Két tojás sárgáját használta fel a majonézhez. Letette a tálakat a
konyhaasztalra. A sonka és a sajt Lindéé.
Linde a diványon ült, a ruhában. A ruhában, melyet apja hozott Párizsból. Linde apja ott szolgált egy évig – gondolta Marga irigykedve – mert
az ő ruhája fakókék volt, Isten tudja, hány éves, egy kicsit szűk is, de legalább nem műanyag. Az ablakhoz ment, fellebbentette a függönyt. – Most
már tudom, Linde, a Frau Katz háza volt, a harmadik a Demmelstrassén
... Nem kellene lemenni ... segíteni? Linde nem szólt. Ült a párizsi ruhában ölbeejtett kezekkel, tekintete a
szőnyegen. – Oltsd el a villanyt – mondta. Persze, a villanyt, gondolta
Marga, elsötétítés van, meglátják. Az asztalhoz lépett, melyen még ott
volt az abrosz, rajta a rozsdafényt ejtő lámpa. Eloltotta. Most vette észre,
hogy kezében tartja még az undok fekete függönyt, kinézett és nem látta
az ismerős háztetőt a szomszéd szobában, csak a hajnalt, mely szürkén
csimpaszkodott a háztetőkbe, mint egy szurtos, kíváncsi gyerek.
– Wir haben Glück gehabt – mondta csendesen és visszalebbentette a
függönyt és arra gondolt, hogy valahol nyergelnek.
Lassan a benyíló felé indult, tapogatózva, a benyíló felé, a diványa felé. Hallotta, hogy Linde lefekszik, a párizsi ruhában, szinte látta, hogy
kuporodik össze, Linde mindig így aludt. Kilépett a cipőjéből, mely min271

dig szorította, azért maradt meg szépnek. Leült a díványra. – Hast Du
etwas gesagt? – Wir haben Glück gehabt ... O, Marga ...
Tudta, hogy Linde sír, noha olyan bátor volt a hangja. Persze, őt akarja
bátorítani. őt nem kell bátorítani. őt nem kell bátorítani, ő most szépen
lefekszik, nem, nem veszi le a ruháját, így bújik be a paplan alá, nem, az
ágytakarót sem veszi le, nem kell. De jó ez a párna, milyen meleg ... A fal
felé fordult, átölelte a párnát, kinyújtotta a ballábát, felhúzta a jobbat és
elkezdett lovakat számolni, és a lovak jöttek csapatostól, lusta galoppban,
bókoló fejjel, játékosan, dreiunddreissig, vierunddreissig, de mindegyiken
nyereg volt és üresen csapódtak a kengyelek a lovak oldalához ...
Oh, wir haben Glück gehabt, wir haben Glück gehabt ...
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Az 1945 utáni népi emigráció Európában maradt tagjai

1950 novemberében indították útjára a Látóhatár című iro-

dalmi-társadalompolitikai folyóiratot, amely negyven éven
keresztül meghatározó fóruma volt a nemzeti gondolat, az értékes, minőségi emigráns irodalom megjelenésének.

A folyóirat felvonultatta hasábjain a magyar emigrációs

szépírók és közéleti gondolkozók színe-javát. Szélesre tárta a

lap oldalait mindenki előtt, aki magyar nyelven kívánta megfogalmazni mondandóját, akinek volt közölni valója, s bátor-

sága annak elmondására. Egyetlen szempontot tartottak

mindig szem előtt: a mondandó minőséget hordozzon magában. Minőséget nyelvezetében és stílusában, és minőséget tar-

talmában. Előre vigye a magyarság ügyét a szabad, demokratikus Magyarország megteremtésében.

A folyóirat negyven esztendő alatt több mint húszezer ol-

dalnyi terjedelemben jelent meg. Állandó rovatot biztosított
az emigrációba kényszerült költőknek, íróknak.

Sorozatunkban a Látóhatár – Új Látóhatár-ban publikált

elbeszéléseket gyűjtöttük csokorba, s tárjuk az érdeklődők elé.

A negyven évfolyam során majd kétezer oldalnyi írás jelent
meg.

Tekintettel a hatalmas terjedelemre, négy különálló kötet-

ben tesszük közzé az alkotásokat. Bizonyosak vagyunk benne,

hogy az irodalom iránt érdeklődők sok-sok érdekességet ta-

lálnak a kötetekben, eddig ismeretlen szerzőkkel és alkotássokkal találkoznak, kitárulkozik előttük egy új literatúra, a

száműzetésbe kényszerült irodalom világa.

