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A kkor rátaláltam  a kőből épült városra, és 
síksági lévén, aki megszokta m ár, hogy m in
den m ásodik nem zedék elölről kezdi az életet, 
m intha szűzföldön já rna , m ert porból és sár
ból épült földszintes városainkat összerágják, 
felfalják a férgek, s a leomló falak maguk alá 
tem etnek m inden em léket, egy sem m ibe fosz- 
ló, veszendő világot, álm élkodva láttam : a kő
ből épült városban az idő valóban kitágult, az 
em berek évszázadokat élnek kurta létükben 
is, hiszen a jelenbe k itapinthatóan belefolyik 
a m últ, és kitárulkozik előtte a jövő. M inden 
lépésnél évezredek em bereinek kéznyomát ta 
pintja a mai halandó, s máris lá tja m ajdani 
nem zedékek kezét ugyanott végigsimítani. És 
a tárgyak életre kelnek. A tér akkor tágul, ha 
az űr egyre távolodik tőlünk. Nincs tér em ber 
nélkül. E m ber nélkül a tárgyak zsúfolt világa 
is m erő tenyészet: időre, té rre  érzéketlen. Az 
em bert is körülveheti tárgyak m erőben zsúfolt 
világa, s ha ezek a tárgyak nem je lentenek 
többet szám ára a nagyon is esetleges haszná
lati értéknél, puszta rendeltetésnél, ha e tá r
gyak nem kelnek életre , ha az em ber nem 
képes személyes kapcsolatot terem teni velük, 
csak zsúfolt űr tátong körülötte: a tér betö lte t
len m arad. És m egértettem : az em ber é leté
nek nagy-nagy problém ája nemcsak az idő to- 
vairam lása, hanem  a tér betöltése is. Ahol az 
idő hígan iram lik, o tt a tere t kell telíteni. A 
m odern regény felkapta az idő problém áját, 
beláthata tlanná tág íto tta  az időt, de összeszű
kítette a teret: a tárgyak zsúfolva állnak benne, 
s az em ber elvész e tárgyak között, am elyek
kel nincs bensőséges kapcsolata. Csak a tá to n 
gó űrt hirdetik körülötte. A m odern regény 
legnagyobb problém ája a betöltetlen tér. 
Am inthogy m odern életünké is az. Velence, 
azt m ondják, a környezetével ellentétben 
épült fel: vízen és hom okon m árványpaloták. 
A velencei festők buja zöld erdőket festettek 
o tt, ahol csak kék ég és víz, szürke, kopár kő 
és hom ok virult. S ezek az erdők bevonultak 
a házakba, palo tákba. M egtelt velük Velence. 
Az em ber alkotja meg a saját környezetét. 
Egy regényt hoztam  magamm al a szilárd kő 
világából ebbe a végeláthatatlan síkságba: a 
té r betöltésre vár körülöttünk.
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1.

Minden reggel a hajó harangja ébreszt, s mire kilépek az erőd 
elé, ahonnan belátni a csipkés öblöt, a csontszínű várost, a komor 
dombokat, a hajó már messze hasítja a hullámokat, vijjogó sirá
lyokat vonszol magával láthatatlan zsinegen, mint a gyerekek a 
cifra papírsárkányt, körülötte apró csónakok -  megannyi vízipók 
-  himbálóznak szerte az öbölben, karcsú lábacskáikkal -  páros 
evezőcsapással -  szökdécselnek és sodródnak a hullámokon erre- 
arra, mire azonban a kikötőbe érek, mind révbe futnak majd, s 
az álmos halászok kosárszám pergetik a partra a légfaló halacs- 
kákat.

Be kellett néznem a cserjésbe; még csak futásnak sem eredhet
tem, oly kicsi tisztás veszi körül az erődöt; kövek közé szorult 
vörhenyes földön gyér fű és gyomnövény, aztán mihaszna csipke- 
bokrok tengődnek a lankásig, ahonnan kőkerítés közé szorított 
silány kertecskék húzódnak lépcsőzetesen egész a városig; a csap
dát egy vadcsapáson rejtettem el, elbitangolt fügefa tövében, s 
mikor rátaláltam, nagyot füttyentettem: nyúl helyett vadkutya 
hevert előttem cédán szétvetett lábbal, vicsorító foggal; üveges 
szemében még ott feszült a könny, egy dongó szürcsölte épp 
harmonikázó potrohhal a lágy napon.

Kiszabadítottam a csapdából, nyakára piros ékköves örvet 
nyomott a vas; lompos farkánál fogva hátamra vetettem. Egy 
kőhajításnyira álltam a messziről kanyargó öszvércsapás felett, 
három öszvér közeledett púpos levendularakománnyal, mögöt
tük Auguszt, a törpe poroszkált, kurta kezével úgy evezett, 
akár egy nyírott szárnyú kakas; megrúgtam egy követ, & egy nya
lábra való zúdult elébe, felkapta a fejét, megfenyegetett, „Kite
kerem a nyakad!”, kiáltotta kongó, mély hangján: kicsi dézsából 
nagy hordó szólt, „Még majd meghalok, pedig végre a temető
csőszt is érte valami baj, nézz utána, fönt találkoztam vele a te
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metőnél”, mondta, s mikor felmutattam neki a vadkutyát -  dús 
szőlőfürtöt tartanak úgy maguk elé a termésükben gyönyörködő 
parasztok fanyar mosolyomra csúfondáros hahotával felelt, „A 
szarva között a tőgyét, jól eltaláltad te is, te pernahajder”, kiful
ladt, elhallgatott, futtában mutogatott valamit, s már nem tud
hattam, nekem szól-e vagy az öszvéreknek; az útkanyarig sem 
érte utol őket.

Felkaptattam a szirtre, s mire felértem, gyöngyözni kezdett 
a homlokom. A remete még nem bújt elő. Amióta a baglyokat 
az emeletre kergettük, s birtokba vettük az erődöt, minden reg
gel a bejáratnál szokott sütkérezni, kék szemével a semmibe 
réved, a keze ügyébe kerülő pálcikával gyér szakállát birizgálja, 
s időnként a földre firkál valamit, magába süppedve, mindig csak 
a földre, soha máshova, hogy elfújhassa a szél, elverhesse az eső, 
eltaposhassa ember és állat.

Egyszer papírt nyújtottam felé, „Bölcsebb a szél, semhogy 
emberrel társalogni érdemes volna”, mondta, s fintorogva elfor
dult tőlem, nyomban felírtam rá meglesett ákombákomjait s ki
hívóan fel a választ is, pálcikájával felém bökdösött, s úgy dörög
te felháborodva, „Becsvágyad okozza majd a veszted!”, s mielőtt 
észbe kaphattam volna, felszúrta pálcikájára a papírt, s csúfon- 
dárosan a kezembe nyomta, úgy lebegett ott, mint a vereség fe
hér zászlaja; nevetve tűztem az erőd falába, a feje fölé.

Hallgatóztam, neszt odabentről nem hallottam. A vadkutya 
farkára csomót kötöttem, s felakasztottam a bejárat fölé, a kam
póra, hadd hirdesse balszerencsémet; a cserjésből még vissza
néztem, cégérek lengenek úgy a sós szelekben csikorogva; rém
lett, mintha felém villanó fogával vicsorgott is volna a kutya.

Szökdécselve haladtam. Úgy ismertem minden követ, minden 
bokrot, minden fűszálat, hogy vaksötétben is futhattam volna 
a kő előtt, melyet a szirt tetejéről magam után útnak indítottam 
volna. Ötéves korom óta egymagam barangolok a hegyekben, 
a játék, a játék, máig sem fogytam ki belőle.

Sohasem mulattam annyit, mint mikor nénikém keresésemre 
indult; bevártam a város szélén egy bokor mögött, nyomon kö
vettem, olykor elébe vágtam, s az ösvényre loptam sapkámat, 
zsebkendőmet, késemet, „Legurult és szörnyethalt, egek!” , kap
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ta kezébe őket rémülten, s a bokrokban, köveken újabb nyomo
kat kutatott görnyedezve, száját egyre illesztgette, hogy nyom
ban felsikolthasson, ha tetememre bukkan, kendőmet úgy pen- 
dergette csontos, vértelen ujjai között, mint a cérnát, melyhez 
épp tűt keres a szénaboglyában.

„Zsivány lesz ebből, ha agyon nem verem, saját kezemmel 
agyon nem verem!”, kiáltotta végül, s földhöz vágta a sapkámat, 
hátát fájlalva ment tovább, azzal a görcsös mozdulattal, ahogy 
a szövőszéktől kelt fel időnként odahaza.

A kószálás hasztalanságát látva végül leült egy kőre, és sírva 
fakadt, „Ha én magam játszhatnék vele, hogy jó helyen tudjam”, 
szipogta tenyerébe töredelmesen, s korholta az egész világot, 
mígnem bűnbánóan előjöttem: felkapott, könnyeivel, csókjai
val árasztotta el az arcom, nem mertem letörölni, s nyomban el 
is páholt, hóna alá kapott, bárhogy kapálóztam.

Csak jóval később értem fel ésszel: annyiszor ismétlődött mind
ez, hogy számára is játék lehetett, de sohasem árulta el ma
gát; már a kanalat sem bírta el kezével, s folyton könnyezett, ha 
etetgettem, amikor megkérdeztem tőle: „Mondd, nénikém, tud
tad te azt, amikor a keresésemre jöttél a hegyekbe?”, s szemé
ben értetlen csodálkozást láttam, ajka szögletében azonban cin
kos mosolyt; nem szólt, sohasem tudtam meg a titkot.

Akkor a remetéhez kerültem, még a nevén nevezték, ott élt a 
kőfaragó műhelye mögött magányosan egy szobácskábán, szekrénye 
tömve volt papírkötegekkel, csak évekkel később történt, hogy egy 
hűvösebb téli reggelen kihordta mind az udvarra, kitelt belőle két 
embemyi boglya, egy tuskót gurított közé, leült, tüzet gyújtott, s 
tenyerét dörzsölgetve melegedett papírjainál, egy szálat se hagyott.

Akkor azonban még rótta a lapokat szótlanul, napokig rám 
sem hederített, éltem világom a kikötőben a bárkák körül, estén
ként elterültem vaságyamon, s vártam fogas kérdéseit, amelyek
kel úgy fellelkesített, hogy tűzbe mentem volna érte, s nyakába 
ugrottam volna megannyiszor, ha egyszer is eltűrte volna, helyet
te lecsapott rám, „Ha ezt sem tudod, jó leszel kakukknak a pati
kus órájába”, dörögte, „annak a telhetetlennek”, s míg elragad
tatva lestem minden szavát, papímehezékét forgatta kezében, 
mintha egy rovarra készülne lecsapni éppen.
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A trafikosról, aki akkor még, a háborúból rokkantan, fél láb
bal megtérve, városelnök volt, s az utcán mindig pásztorkutyá
jával mutatkozott, időnként megkerülte vele a várost, mint egy
kor a hegyekben a nyájat, a trafikosról azt kérdezte, ha ez az 
ember egy hordó körül botjával kergeti kutyáját, s az eb mindig a 
hordó túlsó felén iszkol szorosan meglapulva, úgyhogy gazdája 
nem is látja, vajon ez az ember körbefutkos-e a kutyája körül; vá
laszoltam igennel, nemmel, nemigennel is, vergődtem a lépen, s 
azt mondtam ravaszul, „Igen is, nem is”; sohasem elégítettem ki, 
s tudtam már, hogyan kell kitérnem előle, ha a nehezéket felém 
hajítja.

Feleletet sosem kaptam tőle, kérdéseimmel mindig felbolygat
tam az iskolát, s a kaján találgatás még aznap izgalomba hozta 
a várost; feleletet így sem kaptam, hacsak az utcán felszedett 
mendemondákat nem tekintem annak, amelyekből kivehettem, 
hogy az épp megszólnál miféle ügyes-bajos dolga akadt a re
metének.

Idővel egyre többen kerülték, s elapadt számára mind a mun
ka, pedig beérte favágással is, ha a kenyérgondok felriasztották 
papírjai közül, s befogott engem is megannyiszor, „Ha estig nem 
kerítesz ennünk”, pillantott fel irományaiból, „beléd mártom 
a késemet”, s annak örültem legjobban, ha bárkamosásra fogott 
be valaki: a maréknyi hal mellé, amit fizetségül adtak, sikerült 
még egyet-mást csennem a rakományból: jó mély zsebeim voltak.

Utóbb már gyerekhad futkosott a remete körül, egyszer a ten
gerben is megmártották, ököllel vertem szét őket, s aztán már 
egy percre sem hagytam magára; egyre szaporodtak velős mon
dásai, szórta őket utcahosszat, mint a kopott templomi galam
bok hámló pihéiket; csak épp a temetőcsőszt kímélte meg, őt 
legyintve kinevette.

Épp jött a temetőcsősz, ott álltam a zárda felett, s láttam, 
ereszkedik le a kövesútról a parti sétányra, négykézláb én is oda 
osontam, egy pálmafa tövébe ültem: a tenger szélében, a sziklák 
között apácák fürödtek csuklyás, buggyos, könnyű, fekete ke
zeslábasban, szegélyébe szalagot fűztek, s csokorra kötötték ál
luk alatt, bokájukon és csuklójukon, vízitündéreket ha meglepsz, 
úgy szemlélődtem; sziklába kapaszkodva némán hagyták, hogy
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verdesse őket a hullám, s tétova pillantásuk mindig ott repde- 
sett a kihalt sétányon meg a bokrok között a dombokon: ha meg
pillantottak, izgatott zuborgás hullámzott körülöttük, s a zárda 
muskátlis ablakában hármat tapsolt a szemüveges badessa, mint 
most is; a tündérek félszegen szökelltek fel a sziklákon, s elnyel
te őket a kőfalba vágott hátsó kapu, az oleanderrel szegélyezett 
zárdaudvar.

Utolsónak mindig az a sudár került a partra, hajából csak néki 
buggyant ki koszorúnyi a csuklya szegélye alól, csak ő úszkált túl 
a sziklákon, sikló halak nyugalmával, s ha meglátott, szeme szik
raszóró a karácsonyfán, fordult egyet, társnőire pillantott, s fel az 
ablakra, szótlanul, várakozva.

Egyszer a kőfal fölött, fehér virágok között előbukkant a feje, 
s leszólt hozzám halkan, „Fiú, miért zavarsz bennünket folyton, 
tűnj el, hogy újra kimehessünk'', tíz krétafehér ujja görcsöset) 
feszült az üvegszilánkokkal teleszórt, habarcsozott szürke kőre, 
„Szeretlek látni benneteket a sziklák között”, mondtam halkan, 
ő türelmetlenül hátra intett, „Hát akkor eredj fel a sűrű bokrok 
közé a dombra”, én azonban a fejemet ráztam, „Nem látnám 
onnan a szemed, mit érne hát a többi”, szája durcásan megduz
zadt, s megremegett körülötte mind a virág, „Bolond vagy, fiú, 
távozz innen, nagy a világ”, eltűnt, s azóta kihunyt a szikraszóró.

Fölkerekedtem, a temetőcsősz már a világítótoronynál loholt, 
s még a zárda előtt beért. „Miért ácsorogsz itt folyton, mi keres
nivalód van itt, fiú?", kérdezte az ablakból feddőn a badessa, 
„ó t vártam, badessa”, mosolyogtam, s a temetőcsőszre mutat
tam, bal kezét szívére szorítva épp lassított, félholdként konyuló 
sápadt száján rémület bujkált, tágra nyílt barna szeme azonban 
hitetlenkedést és megbotránkozást sugárzott csupán.

„S máskor kire vártál, te gézengúz”, szólt haragosan a badessa, 
s magára húzta a zsalugátert; a temetőcsősz a mutatóujjamra 
meredt, „Akkora követ, amekkora azon a síron volt, csak bivaly, 
de ember nem mozdíthatott el, ugyan ki lehetett hát”, szólt meg
döbbenve, s ha mentegetőzés és bizonykodás volt a szavában s 
szívén tartott kezében, vád is rejtezett benne: egy éve csak, hogy 
az ivóvizet kutató mérnökök útjából akkora sziklákat mozdítot
tam el, amekkorákat ember e szigeten álmában sem merészelt volna.
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„Talán valaki rád ijesztett, s a kisujjadra pottyant egy kavics?”, 
kérdeztem tőle derűsen, s nem csodálkoztam volna, ha sörtés ál
lát remegni látom. „Az éjjel hullarablás történt”, mondta átszel
lemült arccal, s én harsányan felnevettem: örökké rémekkel küz
dött; mögöttem, az emeletről, a behúzott zsalu mögül váratla
nul az utcára zuhant egy muskátlis cserép, felnéztem, badessa, 
kedves; a csősz összerezzent, s ismét loholni kezdett.

„Talán inkább az orvost keresd, ne a rendőrt” , szóltam utána, 
s nem is sejtettem, hogy ugyanezt kellett volna tanácsolnom, 
ha tudtam volna az eljövendőt, „kérj tőle szívcseppeket, s dél
után majd meglátogatlak, készítsd elő a dinamitot”, s álmomban 
sem gondolhattam volna, hogy addigra már csodavárással érne 
fel a kívánságom, s évek múltán arra indít, hogy megírjam ezt 
a történetet -  miért is? ha ugyan emlékeim cserben nem hagy
nak.

Szívderítő volt a farzsebéből előkandikáló, majd rőfnyi, pár 
száz éves, rozsdás temetőkulccsal, e rekkenő nyárban fiától örö
költ, divatos, gumitalpú téli cipőben; a fiú alig öt évvel idősebb 
nálam, orvosgyakornok, a nagyvárosban telepedett meg, túlnan, 
a szárazföldön, mint annyian a fiatalok közül.

Fölvettem a muskátlit, letörtem egy virágos ágat, s úgy tettem, 
mintha nem cserepestől, s nem hullott volna, hanem csak a virá
got hajították volna le nekem, a magasba néztem, a zsalu csukva 
volt, elmosolyodtam, „Köszönöm, badessa”, meglengettem a vi
rágot, s ujjaim között pergettem dudorászva még akkor is, ami
kor a kikötőbe értem, s megálltam a halászok között; épp válo
gatták a halat, s kosárszám feladogatták a kehes teherautóra, 
amely naponta a gyárba szállítja a fogást.

„Kaptad?”, kérdezte tőlem talányos arccal Bért, a törpe 
Auguszt kávébarna fia, s ahogy hálóját teregette, mintha gyöngy
szemek hullottak volna a tenyeréből; „Kaptam”, bólintottam gu
nyorosan, s azoknak a nagylelkű, lendületes mozdulatával dug
tam málladozó csíkos trikójába a virágot, akik már úgysem tud
nak mit kezdeni tengernyi kincsükkel, s megvan bennük a jóin
dulat, hogy gomblyukat lássanak ott is, ahol csak feslés díszeleg.

„Nagyon sokra tarthatod!”, nevetett, s cinkosan rám villant 
a szeme. „Láttalak az imént” , mondta, „láttalak a zárdánál”;
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nem lepett meg, megszoktam már, az árnyékától mit sem titkol
hat az ember, így voltunk egymással, „Akkor a temetőcsőszt is 
láttad”, szóltam, s ferde vágású szeme gyerekes derűre kereke
dett. „Ó, hogyne!”, válaszolt szájából félholdat formálva, meg
nyúlt ábrázattal, „Mario, hogy is mondta?”

Mario épp az elismervényeket töltötte ki ladikjában, felugrott 
a mólóra, s úgy futott az előtérbe, mint a színpadon a pátosz
ittas hős, hüvelykujját ingkivágásába akasztotta, s felháborodás
sal elegy rémült tekintetét végighordozta rajtunk, „Kirabolták 
a temetőt! A csontokat mind szétszórták!”, mutatott a rakodás
nál lehullott apró, fehér halacskákra; a halászok figyelmeztetés
nek is vehették, kuncogás közben egy-egy szitkot küldtek feléje, 
ahogy igézett tekintettel lépdelt át a hulladékon, s a sofőr felé 
nyújtotta céduláit.

A kosarak egyre-másra szaporodtak, a halászok leleményesen 
forgatták egymás szavát, s próbára tették képzelőerejüket; tudni 
vélték, hogy dr. Manteo sírját dúlták fel, a Nemzeti Múzeum ala
pítójának apja nagy világjáró volt, „Valami tojásdad zsebóra is 
eltűnt, egy törpe mutatta rajta bal kezével az időt”, szólt valaki 
egykedvűen, „A jobbal meg a kobakját kopogtatta, amikor az 
egész órákat elcsilingelte: múlik az idő, ember, hol az eszed”, tol
dotta meg valaki, „Színaranyból volt, valami gyarmati kormány
zó ajándékozta neki Indiában, amikor megmentette az életét 
a tigrisvadászaton”, dünnyögte valaki, „A dédapám is vele volt, 
emberek, képzelhetitek, miket nem mesélt”, szólt egyikük, és 
szalaj tós mozdulatot tett.

„Hé, emberek, tudjátok-e, hogy eltűnt az a gyűrű is, amelyiket 
csak jobban meg kellett nyomni, s egy nagy gyémántkő elfordult raj
ta, alatta meg méreg volt”, mélázott el egy ember, „Az ám, kígyó
méreg lapult benne, elég volt, hogy megkarcolják a gyűrűvel az 
embert”, vágott közbe valaki, „Elég, mert a gyémánt alól valódi 
kígyó méregfoga pattant elő, azon át sugárzott a méreg, saját sze
memmel láttam”, dünnyögte egy köpcös ember, „Ha az a gyűrű be
szélni tudna, jaj, egek! Ki törődött annak idején azzal, hogy kicsoda 
mitől halt meg”, sejtelmeskedett egy öreg, „Na, mit gondolsz, 
mitől halt meg az öregnek az a bolondos bátyja olyan hirtelen? 
Na, meg mered-e mondani?”, tette fel valaki fenekedve a kérdést.
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„Emberek, emberek, én csak a görbebotját szeretném megka
parintani; ezüst volt a nyele, de ki tudja, mi rejtezhetett benne, 
ha lecsavarintják”, ábrándozott egy ember, „Életemben még 
olyan nehéz bot nem járt a kezemben”, bizonykodott valaki, „Ne 
félj, lecsavarintották azt idejében a halála után”, nevetett a köp
cös, és kecses fordulattal minden idők hajcsárai ellen kezdett fe- 
nekedni, akik sohasem értik meg, hogy ott hullik, ahol van, jó 
tehát, hogy hullik, s ebből Mario is érthetett, ha akart; Bért meg 
egy kosarat penderített közéjük brummogva, „Tiszteld atyádat, 
anyádat és munkavezetődet” , mondta, s szedegetni kezdte az el
hullott halacskákat.

„Két napja nem láttalak, mi újság a barlangjaidban?”, kérdez
te Bért, kelletlenül válaszoltam, „Fel kellene jönnöd velem”, 
meg akartam mutatni neki azt a szűk nyílást, amelyről el sem 
képzelhettem, hova vezet, a csákánnyal nem boldogultam, „Még 
mindig nem hagysz fel véle?”, kérdezte enyhe gúnnyal, az álla 
azonban dacosan előreugrott, mintha érvei ellenére kitartásra 
biztatná magát, nekem pedig választ sugalmazna, egy tőről met
szettek bennünket, pár mozdulat is elég volt, hogy szót értsünk 
egymással.

„Egyelőre a csónakodra volna szükségem”, mondtam eltűnőd
ve, s bólintottam a trafikosnak, üzlete ajtajából szólongatott, a 
piaci csarnokkal szemben, alig egy kőhajításnyira innen, „Tatá
hoz mégy?”, kérdezte Bért, „Mondd, igaz-e, hogy Tata turista
lányokkal mosatja a lábát?”, vágott a szavába a köpcös halász, 
s egyszeriben mindannyian a Tatáról keringő legendákat firtat
ták, volt, aki erősködött, hogy látta éjjel a hegyekben kószálni, 
s valami zümmögő gépecske lehetett nála.

„Fel van ő szerelve műszerekkel, én mondom nektek, embe
rek”, szólt valaki, s találgatták, vajon elásott kincsek után ku
tat-e, uránium vagy kőolaj után; az ő földjén, Venezuelában csak 
követ találtak, oppá, k-k-k-kőolajat, „Föl van már jegyezve a 
térképére minden apróság a vidékről, elhihetitek”, szólt valaki, s 
laposakat pislantottak, várhatta volna az ember, hogy sorjában 
zsebbe nyúlnak, hogy megbizonyosodjanak, vajon megvan-e még 
minden holmijuk.
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„No, mit gondoltok, mért telepedett meg a kihalt faluban, ahol 
még a madár sem jár?” , firtatta egy fiú; Mario azonban minden 
szavukra fölényesen legyintett, nagy garral letorkolta őket, a tu
ristalányokról azonban sokatmondóan mosolygott; motorcsónak
ja volt, délutánonként a strand körül vadászgatott útitársakra, 
gyakran jóval az étvágyán felül, mint maga mondta nekem, ta
lán, hogy rokonszenvemet elnyerje: nem kis bosszúságukra azok
nak, akik éjjel-nappal ott lebzseltek, s hivatásuknak ezt a foglala
tosságot tekintették.

„S igaz-e, amikor először megérkezett, Tata egy marék pénzt 
nyomott a borbély kezébe, hogy vigye ki az Ördög-öbölbe; egy 
hónap alatt se borotvál össze annyit az öreg”, szólt diadalmasan 
Mario, s alig értettem meg a célzást: igazán nagy kísértésbe es
hetnek a tündérek, ha már körülötte szorgoskodnak odakint; de 
végre szilárd talajt éreztem a talpam alatt: a borbély akkor csak
ugyan becsukta üzletét, sebbel-lobbal kerített egy csónakot, ne
kivágott a tengernek, noha már évek óta nem szállt vízre.

Nem jutottam szóhoz, de nem bánkódtam miatta; már rég a 
trafik küszöbén álldogáltam, s hallgattam a trafikos ropogva 
ejtett szitkait, Mario viszont még mindig halászaival viaskodott; 
az iskolában ketten voltunk egykor, akik szembe mertünk száll
ni akár egy seregnyi gyerekkel is, szüleit ő is alig ismerte, akár
csak én, a Sors bona bárkán cseperedett fel, egy ízben elrejtett 
ott engem, sok napba telt, mire sorra jártuk a szigeteket, de 
bort szállítottunk éppen, s bácsikája nem porolt el bennünket: 
pityókás kedvében egész úton vigyorgott és dallikázott; később 
pökhendinek találtam, s elhidegültem tőle, noha folyton kedve
met kereste. Egyszer egy több száz éves térképpel is kedveske
dett, Berttől hallotta, hogy érdekelnek a szigetről készült régi 
térképek, bár -  soká úgy véltem -  nem tudta, hogy miért.

Bért jelezte, hogy a csónakját a révben hagyja, a trafikos pedig 
hadarva harapdosta szavait köhögési rohamában, „Le kellett vol
na lövetnem ezt a széltolót”, mondta, s intett, hogy várjak, majd be
fejezi; csikorgó műlábát előrelódftotta, a cipőjére tapadt sárko- 
lonctól szabadulna így az ember, egy székre rogyott, melyről azt 
hihettem, hogy nyomban összeroppan medveszabású teste alatt, 
s hogy ez nem történt meg, az edényből kibuggyanó kelő tészta
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rémlett fel előttem; egy fiókból apró üvegcsét szedett elő, s mint 
kisasszonykák a szagos vizet, valamit az orrába pumpált.

Tudtam, mi következik: a háborúban elesettek emlékkövét 
leplezték le, valaki egy almát nyomott a kezembe, anyám és 
apám nevét betűzgettem a márványlapon, az egybegyűltek már 
széledezni kezdtek, a trafikos botja az égnek meredt, vashegye 
golyóként csillogott a napon, a bot is elsülhet, nagyot durran-e 
vajon, az emberek elnémultak, odvas fogamat szívtam, a trafikos 
szuszogva szólt, sirály keringett a bot felett, ha lepottyan, véres 
lesz-e; a temetőcsősz neve is könnyen odakerülhetett volna, hisz 
kis híján lelőtték a megszállók, mert nagy rémületében az utcára 
futott: észrevette, hogy ő, a trafikos, a temetőcsősz háza mögött 
húzódott meg csapatának egy részével, a temetőcsősz beijedt, ré
müldözésével elárulta őket, megérdemelte volna, hogy ő, a trafi
kos, lelövesse, meghiúsította, áruló, könnyen odaveszhettek vol
na mindahányan.

„Ott volna most az ő neve is, a miénket pedig, akik megjártuk 
a poklot és mégis túléltünk mindent, most már meg is halhatunk, 
a habokba írják majd”, kiáltotta, s valaki felsírt, dárdás szavak 
villogtak, összefutottak az emberek, mint a halak, ha kavicsot 
vetsz a vízbe, a trafikos sápadtan összehajtogatta a leplet, alig tíz 
perccel előbb ő maga rántotta el az emléktábláról, hősöket dicsőítő 
tüzes beszéde után, megtörölte vele gyöngyöző homlokát, és a hóna 
alá csapta: észre sem vette, hogy a vöröses por odarajzolta kopo
nyája körvonalát a lepelre; láb alatt voltam neki, kézen fogott várat
lanul, s vezetett le a városba, feszítve poroszkáltam mellette, tet
szett, hogy utánunk néznek s kitérnek előlünk az emberek.

Harmadnapra távozott a közélet hús hodályaiból, trafikot nyi
tott, s a mozdulatában, ahogy az emberek elé teszi portékáját, 
mindig benne van, hogy mélyen lenézi őket, amiért nem tudnak 
meglenni méreg és kábítószer nélkül.

„Már megint pánikot kelt, s ez a rendőr nemhogy kitette volna 
a szűrét”, dühöngött keserűen, s botját jögarként megrázta; be
hízott, csillogó szemével jobbra-balra villogott, s ez a ravaszok 
s alattomosak szemfülességének látszatát keltette, holott nyak
szirti sérülése miatt szemét kellett forgatnia, amikor mások a fe
jüket forgatják.
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„Még az újságjáról is megfeledkezett, a vén szószátyár!” , dö
rögte, s utálkozással dobta a háta mögé, akkora gyakorlata volt 
már benne, hogy a helyére pottyant: mindenki tudta, hogy a ké
peslapok mögé dugott újság a temetőcsőszé, a trafikos megőrzi 
neki, ha mind egy szálig is elkel a sajtó, s a tájékozatlan szem
fülesre vagy arra, aki azért tér be hozzá, hogy bosszantsa, ráför
med, ha ezt a példányt kéri, lódít neki, hogy régi újság, s görbe 
botjával kiadja az útját. Délfelé a fogfájósok keserűségével ki
kinéz üzlete elé, s a járókelőket a csősz felől faggatja, végül ma
gához int egy gyereket, fölmutat neki egy rágógumit, s ismét 
visszacsúsztatja órazsebébe.

„Fuss körül a városban, és nézd meg, hol ragadt le az a rém
vitéz” , szól dohogva, s talán nem is sejti, hogy gyakran a strand
dal szemben, a sétányon üldögél velem egy pádon, a régi görögök 
építkezési módjáról és műemlékeiről beszél, amelyeknek feltá
rási munkálataiban, kőműves lévén, nemegyszer részt vett, sőt 
épületek bontása közben, ha régi maradványokra lelt, maga is 
kisebb ásatásokat kezdeményezett, s szelíd eszmecserénk köz
ben olykor meghitten azt mondja: „Ma jól megvárakoztatom a 
trafikost, s végül nem mondok neki semmi újságot”, s szeme fel
csillan: mintha egy villanásnyira megifjodna.

A trafikos arca mindig megvonaglik, ha betoppan hozzá a te
metőcsősz; botját a pultra akasztja, várakozva hátradől, s azok
nak a szenvedő arckifejezését ölti magára, akik hivatásuknál 
fogva kénytelenek minden badarságot végighallgatni, s palástol
niuk kell unalmukat, bosszúságukat, legfeljebb csak a kissé 
nyitva felejtett szája s hitetlenkedve feltett noszogató kérdései 
árulkodnak rejtett kíváncsiságáról, noha ügyel rá, hogy mindig 
megőrizze gunyoros hangját.

A temetőcsősz egy-egy homályos célzással és sokatmondó, de 
tartózkodó pillantással vezeti be soha el nem fogyó rémhistóriáit, 
„Az a két halász is jobban vigyázhatott volna a szigonyára az 
Angyal-öbölben”; és mindig minden a távolabbi szigeteken vagy 
épp a szárazföldön, esetleg a környék elhagyatottabb helyein, 
ismeretlenekkel, átutazókkal vagy idegenekkel történik, s ha 
nem, akkor a hír származik tőlük.

Midőn pedig mindez ismételten kiderül, a trafikos, noha nem
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várt tőle mást, kiábrándultán lecsap rá, „Ki kíváncsi arra, amit 
az éjjel álmodtál, te vénasszony, te!”, elébe dobja újságját, s ki
áll az utcára, nagyokat fújtat, a temetőcsősz meg rezzenéstelen 
arccal ballag utána, s nem igyekszik meggyőzni az igazáról, ó  az 
egyetlen, akit megkímél ettől, s akinek becsmérlő szavait hűvös 
fölénnyel fogadja, mintha föl sem érnének hozzá. Kezdetben ki is 
hozta ezzel a trafikost a sodrából, idővel azonban úgy megszokta, 
hogy ma már felháborodik, ha a csősz felhorkan; nemegyszer 
nagy dérrel-durral bezárja az üzletét is, és csak az ablakon át 
szolgálja ki a vevőket.

„Tessék, csak idebenn, kérlek, ne gyújts rá”, mondta, s kel
letlenül elébem tett egy doboz cigarettát. Azt hiszem, tudta, hogy 
ismét köszönettel visszautasítom, s én is tudtam, hogy most egy 
kérése következik: kissé előre dől majd, tekintetét igézőén rám 
szegezi, ijedten össze kellene rezzennem: miféle szörnyű bajt 
okozhattam, s mivel is, egek, egy kő nem állt meg Auguszt előtt, 
kit zúzott halálra, nyelvemen sós vér, nénikém, az orsó, felha
sadt a szám, a nagyítót talán nem tettem a helyére, kigyulladt a 
levéltár, egérszagú por facsarja az orrom, érdes füst szúrja a sze
mem, mivel is okoztam bajt, s ugyan hol?

Hangja hordóból szól, jól értem-e: gombócot nyelek, s hálás 
megkönnyebbüléssel megnyalom cserepes számat: hiszen semmi 
baj, simán megúszom, csak megbízatásra érdemesített az eré
lyes parancsnok, egy-két halk, homályos szót ejt végül felhú
zott szemöldökkel, azt az érzést kellene kelteniük bennem, hogy 
bizalmasan beavatott valamibe, s ha elég balga volnék hozzá, 
találgathatnám megilletődve, hogy mibe is: vajon a temetőcsősz? 
mit is? vagy a rendőr? hogyan?

Nem késlekedett, mindig jót mulattam rajta ilyenkor. Meg
kért, nézzek ki a temetőbe, a rendőr is arra vette útját, fényké
pészről is gondoskodott, „Bár én egy szót sem hiszek ennek a vén 
madárijesztőnek!”, mondta pihegve, s ahogy pultjára könyökölt, 
miközben feltűrte ingujját, s megtáncoltatta izmait, látszott rajta, 
szentül meg van győződve róla, hogy nemcsak önmagát, hanem 
másokat is sikerül megtévesztenie életkoráról.

Nem árultam el neki, hogy azért álltam üzlete küszöbére, hogy 
szemmel tarthassam a teherautót, s épp akkor viharzottam el tő
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le, amikor arról faggatott, mit gondolok, mennyit fizetett egy 
rőt hajú angol századosnak egy makimajomért, amelyet kevéssel 
később le kellett lőnie, „Elhiheted, hogy sajnáltam, képzeld, epi
lepsziában szenvedett szegényke”, az egyiptomi angol katona
kórházban történt a dolog, ahova sebesülése után repülőgépen 
szállították; intettem neki, s elviharzottam, a halászok elkészül
tek a rakodással, s a sofőr begyújtotta a motort.

A kocsi már mozgott, amikor elcsíptem. Épp készültem átvetni 
a lábamat a korláton, amikor egy arasznyi halacska csattant a 
homlokomon, majd a másik és a harmadik, „Ha abba nem ha
gyod, összetöröm a csontjaidat”, mondtam, de a motortól alig 
hallottam saját szavam; a hatodik hajszálpontos találatnál már 
tudtam, ez csak Auguszt lehet, ott lapulhat valamelyik kosár mö
gött, két sorba rakták őket, a réseket elfedték; a cirkuszban éve
ken át ő állt a késdobáló elé célpontnak, cserébe aztán eltanul
hatta tőle ezt a látványos mutatványt.

Kettőt léptem a robogó kocsin, s az egyik rés alól gallérjánál 
fogva előhúztam harsányan szemembe nevető emberem, „Ha 
nem akasztasz ki a kocsi mögé, elárulom, hogy a fényképész nem 
fog kijönni a temetőbe”, s közben a sapkáját a fejembe nyomta, 
szememre rántotta, hogy ne lássak, s néhány ökölcsapással igye
kezett jobb belátásra bírni, bár sehogy sem ért el hozzám: kinyúj
tott kezemben vergődött.

Nemrég hasonló helyzetben a hajóács gallérjánál fogva ki
akasztotta az egyik kampóra, ott lógott, kalimpált Auguszt meg
rémülve, tehetetlenül ég és föld között, „Vegyél be, te szörnye
teg, elszakad az ingem, lezuhanok és szörnyethalok, tüstént ve
gyél be, mert kitaposom a beled, ha lekerülök innen”, egyre 
rimánkodott, a hajóács feszült figyelemmel hajolt fölébe, a gal
lérját vizsgálgatta, és egyre ezt bömbölte: „Csak ha kivert a 
halálfélelem, engedj bele a nadrágodba, és rögtön beveszlek”; 
a hajóács csakugyan szokatlanul elszántnak és konoknak bizonyult.

„No, nézd csak!”, szóltam szórakozottan, s végre lecibáltam 
fejemről Auguszt sapkáját, fejét pedig belenyomtam kissé a hal 
közé, „És miről gondolod, hogy a fényképész nem jön ki?”, kér
deztem tőle, s majdcsaknem megfeledkeztem róla, hogy ha vá
laszt várok, hagynom kell, hogy kivegye a hal közül a fejét. „Ah,
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te fajankó, hasra ejtelek én még téged, ha addig élek is”, düny- 
nyögte nyálkás arcát törölgetve, „Egy gyerekre ráförmedtem, 
hogy hallotta-e, mit mondott a rendőr. Esküdözött, hogy igen, 
én meg erre ráripakodtam, hogy akkor mire vár, mért nem fut 
már! Valami zöldséget mond majd a fényképésznek, az meg 
bosszúból otthon marad”.

Egyenként igyekezett lefejteni az ujjaimat kabátgallérjáról, 
„Ah, eressz el tüstént, te álomszuszék, nem látod, hogy már a 
temetőhöz érkeztünk?” Elengedtem, a kosarak között előre tör
tetett, öklével dörömbölni kezdett a fülke tetején, a tenyérnyi 
ablakocskában megjelent a sofőr, csak most vett észre bennün
ket, keserű fintort vágott, csúnyán mozgott a szája, aztán még 
jobban meglódult a kocsi, gázt adott neki.

„Nem akar megállni”, fehéredett el Auguszt, és nekilódult, 
hogy leugrik, a kocsi peremén csíptem el, „Maradj veszteg, a ka
nyarban vagy lelassít, vagy kirepül a szakadékba”, szóltam, s jól 
számítottam: baj nélkül földet értem, s mikor Auguszt a gyenge 
fiókák elszántságával, kezét-lábát szétvetve felém repült a ma
gasból, elkaptam, s nyomban a temető kőfalára tettem.

Nem mert leugrani, túlságosan kockázatosnak vélhette, nem 
sejtette, hogy épp erre voltam kíváncsi. Egyensúlyozgatott hát 
a kőfalon, úgy jött velem egész a vasrácsos temetökapuig, nem 
szédült le, valami együgyű dalocskát dudorászott. A kapunál egy 
terebélyes fügefa görcsös ágai borultak a kőfalra, Auguszt egy 
szempillantás alatt lecsúszott rajta, mellém ült, s még félig sem 
szívta el a cigarettáját, a kanyarban feltűnt a kedvetlenül bakta
tó rendőr, félig mögötte, félig mellette pedig révedező, megrö
könyödött képpel a temetőcsősz.

„Mégse az orvoshoz mentél?”, kérdeztem tőle csipkelődve, ő 
azonban se látott, se hallott már, nem úgy, mint az imént oda
fenn a zárdánál, úgyhogy nem is válaszolt, hacsak azt nem ve
szem valamiféle válasznak, amit a temetőkulccsal a zárban ko
torászva dünnyögött maga elé: „Végtére is, miért van valaminek 
hites nyitja, ha másként is célt érhetni?”, kitárta a kaput, „Erő
szakkal például”, dörmögte, a rendőr meg tempós, nyugodt moz
dulattal felénk intett, „Oszolj, emberek! A tettes mindig vissza
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tér a helyszínre”, Auguszt azonban csak nevetett rajta, s utána
ballagott a sírok közé.

„Hol jártál, fiú, az éjszaka?”, kérdezte tőlem a rendőr, „Azon 
tanakodtam fenn a hegyen, hogy a szentjánosbogarakkal szikrát 
csiholni lehet-e”, szóltam, s felültem a derékig érő falra, amely 
a ragályban elhalálozottak temetőjét a másiktól évszázadok óta 
elválasztja; a ragályosokat épp hogy csak elföldelték, sziklába 
ugyan ki áshatna; a többieknek betoncellák jutnak hatalmas csa
ládi sírboltokban.

A rendőr gúnyosan rám mosolygott. Olyan kék a szeme, hogy az 
ember nyomban halat kutat benne, s rá is lel, ha türelmes: szájukat 
csattogtató cápák sima tengerben is leselkednek. Egyszer a kikötő
ben üldögéltem, s a lábam dudorászva a vízbe lógattam, amikor 
megállt mögöttem, s azt mondta: „Ekkora ember, és folyton a napot 
lopja; ha élne az apád, elemésztené magát szégyenében.” Felnevet
tem. „El ám, ha látná, ki veti a szememre, mondtam, s nyomban 
elöntötte a méreg, ilyenkor az ajka remegni szokott.

„Az apádnak köszönheted, hogy nem juttatlak oda, ahova 
való vagy!”, kiáltotta, s gumibotjával valahova a messzeségbe 
mutatott, kissé fölfelé, talán az égbe; hadvezérek szoktak a mar- 
sallbottal így beinteni ósdi, látványos szobrokon. „Tudom”, in
tettem le röviden, „tudom, hogy mindent az apámnak köszönhe
tek. Te is azt, hogy már rég be nem hajítottalak a tengerbe”, 
szóltam, s kévésén múlott, hogy sor nem került rá, s ma sem tu
dom, bánnám-e inkább indulatosságom, mint hogy türelmessé- 
gém bánom.

Akkor még csak sejtettem, hamarosan azonban részletesen 
megtudtam, a temetőcsősszel történt találkozását. A temető
csősz rémült dörömbölésére a rendőr derékig meztelenül nyitott 
ajtót, a temetőcsősz meg szinte bebukott rajta: „Gyorsan, kira
bolták doktor Manteo sírját”, a rendőr felhúzta szemöldökét, 
„És mennyivel ér az többet az én ajtómnál, nem mondanád meg?!” 
dünnyögte bosszúsan; megvetette a pánikkeltőket, a te
metőcsősz lehűlve dörmögött valamit, a rendőr elnyomott egy 
ásítást, megborzongott kissé, „Marina, tegyél fel egy feketét, 
ma nem lesz alvás”, szólt át a másik szobába, onnan aztán ajtó
csukás, érthetetlen mormolás hallatszott.
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„Hol voltál az éjjel?” , kérdezte a rendőr, és az órájára pillan
tott, „A kapitánnyal kártyáztam a hajón”, mondta a temetőcsősz 
lihegve, s nyilván azoknak az arckifejezését öltötte magára, kik
nek a szavában nem illik kételkedni. Huszonöt perce indult a 
hajó, a rendőr szolgálati kötelessége az induláskor megjelenni, 
igen, látta, a hajóharang megkondulásakor négy ember emelke
dett fel a parancsnoki híd tövéből, hárman libasorban a partra 
jöttek, utánuk nyomban felhúzták a pallót; évek óta minden 
másnap este ott üldögélnek a hajnalig veszteglő utasszállító fe
délzetén -  télen a temetőcsősz házában, fent a domboldalon s 
a sötét tengeren, a kihalt hajón egyetlen karbidlámpa világít gyé
ren a fejük felett: szótlan kísértetek rakosgatják ott fáradhatat
lanul a világ sorának kockáit.

„Egész éjjel?”, kérdezte a rendőr szórakozottan, a temetőig 
meg vissza hosszú az út, mindig mindenkinek csak azt mutatni, 
hogy gyanús is meg nem is, sohasem csak ezt vagy azt, nyugta
lanságában az ártatlan is elárulhat valamit, honnan ez a fanyar 
illat, a törött ág illata.

„Egész éjjel, mint mindig”, szólt a temetőcsősz, „és közben el 
sem hagytam a hajót”, leverte a rendőr ráérős motyogása, alig
hanem meghökkent, s el is rettent: mi történt, hogy a hullarab
lás senkiben sem kelt már felháborodást; sietségében számolni 
kezdte a rendőr mellén a golyószabdalta sebhelyeket, hétig el
jutott, aztán a többi összefolyt a szeme előtt, összesen tizenhét 
volt, abból tizennégyet egyszerre kapott: szitává lőtték.

„Persze, persze, a trafikos mentette meg az életemet”, mondta 
egyszer, évekkel előbb, keserű pityókás kedvében -  gyomorbaja 
miatt nem szenvedhette az italt - ,  egyetlen, háromnapos gyereke 
temetése után Mariónak, akit, ki tudja, miért tisztelt meg bizal
mával, „Tisztelet-becsület, kijött értem abban a golyózáporban, 
de miért is küldött oda, hisz mondtuk neki, a konokjának, hogy 
nem lehet, lekaszálnak”, majd legyintett, mint mikor eltüntet
nek valakit a süllyesztőben. „Ha akkor nem sebesülök meg, és 
nem visznek a kórházba!” , csapott egyet, majd üres vállpántjára 
pöccintett: az őrmesterek csak galléron vagy kabátujjon viselik 
a rangjelzést.

„Emlékszel-e, Jure”, érkezett meg a rendőr felesége fagyos
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mosollyal és három csésze feketével, „hogy két évvel ezelőtt 
azoknak az angoloknak a kirablása, akik a parkban ütöttek sát
rat, éppígy, hajnaltájt robbant ki”, és szürcsölgetés közben egy
más szavába vágtak, a szárazföldről érkezett nyomozók még az
nap lefülelték a tetteseket, „Pedig megvallom neked, szentül meg 
voltam győződve, hogy itt aztán hiába szimatolunk: semmi!”, 
mondta a rendőr felhúzott szemöldökkel a temetőcsősznek, aztán 
elpanaszolta, ugyan mit tehet egyetlen rendőr egy városban, 
méghozzá ha hat falu is a keze alá tartozik.

„Egy bozontos hajú szőke fiú volt a főkolomposuk, előző nap 
a strandon sakkoztam vele”, csapongott a rendőr, „Ugyan, az a 
vázákat lopta a tengerből három éve, csak hónapok múlva hozták 
vissza a nyomozók valahonnan az isten háta mögül, emez fekete 
volt!”, helyesbített a felesége, a rendőr felhúzta a szemöldökét, 
s azoknak az egykedvűségével, akik tudják, kár a fáradságért, 
úgyis meddő talajra hullanak szavai, legyintett egyet, felöltötte 
kabátját, kitárta a temetőcsősz előtt az ajtót.

Olyan volt ez a mozdulata, mint mikor a cellába tessékelnek 
valakit, a temetőcsősz összerezzent, a rendőr szúrósan a szeme 
közé nézett, „Az ember senkinek se higgyen, ez az első szabály, 
igaz-e”, szólt, s a temetőcsősz rádöbbent, hogy ez az ember nyil
ván őt gyanúsítja: talán cinkosokat sejt valahol; alighanem azért 
vesztegeti olyan hányavetin az időt, mert kezében hiszi a tettest; 
alighanem azért beszél vele minden csekélységről, ahelyett hogy 
a látottakról faggatná.

A rendőr észrevette, hogyan ül ki a temetőcsősz arcára a bizal
matlanság és a megrökönyödés: ahá, ő is azok közé tartozik, 
akik tyúkeszűnek nézik a rendőröket, azt hiszik, hogy talán egy 
véletlenül hiányzó inggomb miatt ártatlanul a rács mögé dugják 
az embert, s aztán ott eszi meg a penész, mert valamiféle lánco- 
latos tévedés folytán többé senki sem fogja fel, hogy bizonyít
hatja ártatlanságát.

Megtáncoltatni, dünnyögte magában a rendőr. Hosszú mesébe 
kezdett arról, hogy már boldog-boldogtalan panaszt emelt ellene, 
külföldi turista, katonatiszt, sőt képviselő is, de ő minden fegyel
mi bizottság előtt kivágta a rezet, „Érdekes, hogy azok közül még 
senki sem ment panaszra, akiket gumibottal eldöngettem”, neve-
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tett halkan, és sorra vette ezeket az eseteket is, a temetőcsősz 
meg csak maga elé meredt, úgy ballagott végig vele a szűk, ka
nyargó utcákon, aztán meg az ösvényeken, hogy se látott, se 
hallott.

Az ám, a késem, a kígyós késem, villant fel benne, s elsápadt 
az elképedéstől: házépítéskor nemegyszer akadtak régi pénzre, 
késekre, kardokra, karperecekre, köcsögökre és csontokra sza
naszét. Ami megtetszett nekik, megtartották maguknak, a többit 
eladták a városi vagy éppen a Nemzeti Múzeumnak -  s hogy há
lálkodtak érte! - ,  amelynek alapítója vénségére, lám, megérte -  
ó, hát táviratozni kell neki! hogy saját apjának sírját kirabol
ják. A csontokat vagy a régészek vitték el, vagy csak szertehaji- 
gálta őket a gazda. A mozaiknál, amelyet ismét betemettek, az 
iskola alapozásakor, keserű, érces penészszag, ki nyelné le azt 
az ízt, csont a torkában, a kés, magához vett egy finom mívű vi
harvert kést, nyelére rézkígyó tekeredett, ma is ott hever vitrin
jében: nem egy látogatója megcsodálta már.

Melege lett a gondolattól, hogy csontok ropognak a talpa alatt. 
Sietett megnyugtatni magát: ugyan melyik házban nincs efféle 
régiség; szomszédja vályúnak használ egy szarkofágot, amelyen 
görög betűket böngészhet időtöltésből az ember, ott találták a ro
mokban, a kőlap szomszédságában, amely egy szépséges hetéra 
bájairól s pénzszomjáról szóló sorokat örökített meg: ma jámbor 
szamarak vizet szürcsölnek belőle.

„Bizonyos azonban, hogy a hulla tíz év múlva is az és ezer év 
múlva is, bárhol legyen és bármilyen állapotban”, dünnyögte a 
temetőcsősz farkasszemet nézve a fényképész kirakatában csú- 
fondárosan vigyorgó képekkel; az odabent veszteglő rendőrt 
várta. Vajon megállapítható-e, meddig hulla a hulla -  ötlött fel 
benne - , s mikor szűnik meg az lenni? Húszéves sír vagy kétezer 
éves, jeltelen vagy jellel ellátott egyként ítélhető-e meg?

Nem volt kenyere a töprengés -  bár fantáziája mindig élén
ken működött most aztán úgy érezte, mintha agya zsibbadni 
kezdene, megtörölte verejtékező homlokát, és rágni kezdte az 
ajkát.

„Viszont annyi kincset vittek már a föld alá a halottak, hogy az 
föháborító!”, fakadt ki kissé elkeseredve, és belesápadt, hogy
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izgalom nélkül kimondta. Hirtelen feleszmélt: ezek az ő érvei? 
Belegabalyodott a gondolataiba, anélkül hogy észrevette volna. 
Dacosan összevonta szemöldökét: rajta! Utóvégre: aki nincs, az 
nem rendelkezhet semmivel, s ugyan kié lehet a talált jószág?

Homályosan derengett előtte: elvégre hullarablás az is, ha az 
előttünk járó nemzedéktől -  apánk, ránk ne sújts! -  eltulajdonít
juk összes javaikat, magát a világot, mihelyt meghalnak; bele- 
borzongott a gondolatba; azt hitte, egyszeriben megértette a vi
lág sejtelmes, titokzatos és sohasem értett lényegét -  csak bátran, 
ki vele! - , az élet rendjét: hiszen hullarabláson alapul ez a világ, 
s azon, hogy a hullarablást elítélje.

Kizárta a temetőkaput, és előreengedte a rendőrt. „Tudom 
már, hol kell keresnem a tettest, csak hagyom még egy ideig”, 
szólt a rendőr, „játszok vele, mint a macska az egérrel”, mond
ta, s közben megállt dr. Manteo sírjánál, alig tíz méterre tőlem. 
A temetőcsőszt úgy elöntötte a meleg, hogy a rendőr felé fordult, 
s lerítt róla, hogy egyre tépelődik, kimondja-e: tiszta vizet a po
hárba, csak nem akarsz engem gyanúsítani? Hallgatott: nyilván 
megrettent a gondolatra, hogy a rendőr igennel felel, s neki fo
galma sincs, mit kellene akkor tennie. Ha téged lát az ember -  
mérte végig a csősz a rendőrt beszédes tekintettel, s hosszan 
eltűnődött - , szinte sajnálhatja, hogy ártatlan.

„Állj!”, ragadta meg Augusztot és a temetőcsőszt a rendőr, 
„Semmihez se nyúljatok!”, s olyan képet vágott, mint aki azt sze
retné legjobban, ha kővé merednének, s szerfelett sérelmezi, 
hogy nincs egy varázspálcája. Fásult arcáról azonban lerítt, maga 
is tudja, semmi oka a különösebb elővigyázatosságra: a sírbolt 
bejáratáról el volt mozdítva a hatalmas kőlap, idefent sehol sem
mi; annál nagyobbnak ígérkezett a meglepetés odalenn: le kellett 
szállni a sírba.

A rendőr levette fejéről sapkáját, megtörölte verejtékező hom
lokát: a nap már magasan járt az égen. „Ekkorra már aludni szeret
tem volna”, szólt fáradtan a temetőcsősz, „Igen ám, ha leme
gyek, rám lökitek a követ, zsiványok, s ott esz meg a penész”, 
évődött a rendőr, s minden figyelmét a jó méternyi átmérőjű sö
tét lyuk kötötte le, fölébe hajolt, belekémlelt.

Láttam, valami csillog a temetőcsősz lábánál, Auguszt rásze
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gezte a szemét, le nem vette róla egy rezzenésnyit se, „Csak nem 
gondolod, hogy ezzel a szószátyár temetőcsősszel szövetkezzen 
valaki?”, szólt közben a rendőrhöz; a temetőcsősz többször is 
emelgette a lábát, mintha parázson álldogálna, egy helyben to
pogott, aztán hirtelen ráállt a csillogóra, s azon nyomban földbe 
gyökerezett a lába.

„Azért lehet, hogy egy-két aranyfogat vagy ilyesmit elszórtak 
idefent”, szólt elkeseredve Auguszt, „Ez a fiú egyedül- is rám 
tolhatja a kőlapot”, bökött felém töprengve a rendőr, én meg 
nyájasan rávigyorogtam, „Ha nem hiszel, vidd le magaddal egyi
künket, mondjuk, a temetőcsőszt”, ragyogott fel hirtelen Au
guszt szeme a nagyszerű ötlettől.

A temetőcsősz azonban frissen rá vágta, „Egy tapodtat se! így is 
szédelgek a rosszulléttől”, Auguszt egy pillanat alatt nála termett, 
„Hát mért nem szólsz, az ég szerelmére, gyere a hűsbe, oda, a sír- 
párkányra”, mutatott két délceg ciprus felé, s máris vonszolni kezd
te, a temetőcsősz azonban hadarva szabadkozott, s fogadkozott, 
hogy mindjárt rendbe jön, különben pedig: ott ül le, ahol van.

Auguszt ismét gondba esett, ha leül, a keze a földig ér, s ennyi 
elég; újabb rohamra indult, egyre hevesebb volt, a temetőcsősz 
ökölbe szorított kézzel lökdöste magától, „Mi lesz a fényképész
szel?!”, szólalt meg időnként a rendőr; vajon sikerrel jár-e ez a 
heves ostrom, hozzájuk vágjak-e egy löttyedt fügét; a temető
csőszön egyre inkább látszott, sürgősen mentené, ami még ment
hető, s mulattatott, hogy a rendőrnek sejtelme sincs róla, mi zaj
lik itt, hahaha: két különc bolondériázik.

„Né?d, a fiú eszik arról a fügefáról”, szólt elszörnyedve a csősz; 
a fa a járványosok temetőjében hajtott ki egykoron, onnan táp
lálkozik, hatalmas koronája a vállaimra borult, elég volt kinyúj
tanom a kezem, máris dús gyümölcsöt falatozhattam.

Auguszt csak egyetlen pillantást vetett felém, a temetőcsősz 
máris belerúgott az aranyfogba, látni fogja, hova esik, megsza
badul tőle egyelőre; Auguszt tüstént észbe kapott, hogy rászed
ték, vereségre fancsalodó arcjátéka elfanyarította számban a 
mézédes fügét, noha semleges voltam, s talán annál is több: 
mindkettőjük barátja, aki tudja, ebben a játékban nincs győztes, 
bárki vetélkedjen is.
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„Rögtön hagyd abba”, szólt rám a rendőr, „ha nem akarsz el
patkolni, és mindannyiunkat vészbe sodorni”, s ceruzájával meg
fenyegetett, fél szemmel rám, fél szemmel noteszába lesett, a 
vázlattal már elkészülhetett, s most nyilván azt vizsgálhatta, 
mit mérjen le, hogy a helyzetet pontosan rögzítse.

„Azonnal hagyd abba, amíg meg nem kérdezzük az orvost”, 
kiáltott rám, „inkább eredj, nézd meg, mi van a fényképész- 
szel”, de csak legyintettem neki, „Sokra mégy vele, mondha
tom”, vetettem oda, fölnézett rám kék szemével, „Játszadozok, 
mint a macska az egérrel, csak annyit mondok”, dörmögte fél
vállról, ekkor azonban a temetőcsősz arcára szörnyű csalódás 
ült ki, Auguszt meg, jól láttam, vigyorogva rálépett az aranyfog
ra: az egyik sírboltról pattant vissza, Auguszt nadrágjának szállt, 
onnan ernyedten hullott alá, egy arasznyit gurult a simára csi
szolt kövön, aztán eltűnt Auguszt talpa alatt.

A temetőcsősz a sírkőhöz vánszorgott, amelyhez az előbb Au
guszt tessékelte, s mint akit elhagyott az ereje, lerogyott. Au- 
gusztnak egyszerre földbe gyökerezett a lába, nem sietett segít
ségére, én meg nem fojthattam el mosolyomat, „Auguszt, mar
kold meg, nem látod, hogy menten elájul?”, intettem a temető
csősz felé, „Engem is rosszullét környékez”, nyögdécselte 
Auguszt, a homlokát dörzsölgette, s egy tapodtat sem mozdult.

Amikor már úgy látszott, hogy ő is ott, a helyszínen lerogy, 
a temetőcsősz hozzávánszorgott, s mindent megtett, hogy le ne 
ülhessen; a hűsre vonszolta volna halkan, türelmesen, „Támasz
kodj csak rám, majd odaviszlek”, erőszakoskodott ügyesen a 
temetőcsősz, „Tessék azonnal a fényképészért menni, mert mó- 
resre tanítalak benneteket!”, mennydörögte a rendőr, s legyezni 
kezdte magát sapkájával.

„Köszönöm, törődj csak magaddal, én majd elleszek vala
hogy”, nyögdécselte Auguszt, a temetőcsősznek, és észrevétlenül 
oldalba vágta, „Dehogyis hagyhatlak itt, ha még segíthetek raj
tad”, sziszegte a temetőcsősz, „Tégy már valamit velük, nem lá
tod, hogy napszúrást kaptak?!”, szóltam a rendőrnek, s a fajan- 
kók közötti bizalmaskodással vigyorogtam rá, be is kapta a hor
got, „Majd közébük vágok, ha tüstént abba nem hagyják”, menny
dörögte, s cigarettát szedett elő, rágyújtott, mélyet szívott belőle.
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„Ne vethesse senki a szememre, hogy nem tettem meg mindent 
érted, csak annyit mondok, hiába forgatsz a fejedben huncutsá
got, jöjj csak ide a karomba”, darálta elszánt kétségbeeséssel a 
temetőcsősz, s épp átölelte Augusztot, alighanem fel akarta 
emelni, amikor az kisiklott a kabátjából, s a földre tottyant: a te
metőcsősz elhűlten nézte a kezében maradt kabátot, aztán er
nyedt kézzel a földre ejtette, elfordult, s többé egy pillantást sem 
vetett Augusztra: révedezve a kijárat felé indult.

A nap fékevesztetten perzselt. Kábult fővel csúsztam beljebb 
az árnyékba. Láttam: összeszűkült az ég, hegyomlás zúzott poz- 
dorjává mindent, még egy rándulás, még egy, kettészelt giliszta 
vonaglása, szétlöttyent agyvelő pihegése. „Menten letartózta
tok valakit, elég volt!”, dobbantott egyet a rendőr; a temető
csősz meg, mint aki hirtelen ráébredt valamire, megállt, vissza
fordult. „Hát akkor essünk túl rajta, én követtem el a hullarab
lást”, szólt leverten.

A rendőr tarkójára lökte sapkáját, s ahogy végigmérte, lát
szott rajta, éppúgy tudja, mint én, hogy hányadán állunk. „Meg
bolondultál?!”, hökkent meg Auguszt, „Mi esett beléd?!”, ámult 
el, s a temetőcsöszhöz futott, megrázta. „És neked van még sza
vad?”, nézett végig rajta szörnyű megvetéssel a csősz.

„Úgy?!”, szólt egészen halkan a rendőr, „És mi volna, ha meg
tanulnánk végre, hogy effélékről csak akkor beszélünk, ha kérdezik 
az embert?!”, s ahogy összevonta szemöldökét, lerítt róla, elérke
zettnek látja az időt, hogy megbüntesse ezt a fajankót, mert nyilván 
azt képzeli, hogy a balga hiszékenység a hatósági személyek ki
váltsága vagy előjoga, így hát büntetlenül packázhat velük.

Hagyni kell az ilyeneket, hadd essenek a saját vermükbe, egy
kedvűen rájuk kell hagyni mindent, senki se lássa, vajon hisz-e 
az ember nekik vagy sem: amikor túl lesz a fickó a lelki hullám
völgyön, s nevetve szabadon bocsátását követeli, mert olyan 
fényes alibit bizonyít, mint a nap, fagyosan közölni vele: bűnré
szesség, a hatóság félrevezetése. Zupp, zupp. Zuhanás a feneket
len kútba, jól tapogasd meg körös-körül a falát, csigák nyálkája, 
giliszták nyirka, hol hát az ég, az elveszett?

„Nem tudom, mi mást tehetnék még, mint hogy beismerem a 
tettem”, mérte végig a temetőcsősz megvetően, horgas orrát kis
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sé felvetve, fekete, tömött bajszát megrántva, „Megőrült!”, ne
vette el magát a meglepettek és hitetlenkedők elegyes érzésével, 
afféle passzív ellenállást tanúsítva Auguszt.

„Kérlek, ne rajtam múljon”, szólt a rendőr, s a cigarettát, 
amelyikre épp rágyújtani készült, füle mögé dugta, zsebéből 
pedig egy fényes acélbilincset szedett elő. „Ezzel akarod, vagy 
nélküle?”, kérdezte, s a temetőcsősz szótlanul előrenyújtotta ke
zét. „Csináld legalább ünnepélyesebben, hol maradt a törvény 
nevében?!”, háborgott Auguszt; még mindig csupán ugratásnak 
vélte e jelenetet, holott a bilincs már bekattant, egyik perece 
a temetőcsősz jobb kezén, másik a rendőr bal kezén.

„Kísérjelek be, a sírt meg hagyjam itt, ugye, a cinkosaidnak”, 
torpant meg a rendőr, „Van ám nekünk is eszünk, látod-e? Alig 
várom már, hogy alászállhassak”, vigyorgott rá Auguszt; a rend
őr sietve mérőszalagot szedett elő zsebéből, „Jöjj csak ide, fiú”, 
intett feléin, „majd helyére teszed ezt a kőlapot” , dünnyögte, 
nyilván jobbnak látta, hadd álljon odalenn minden úgy, ahogy 
van, bajlódjanak vele a nyomozók.

Auguszt felé nyújtotta a mérőszalagot, „Fogd csak”, szólt rá, 
Auguszt hol ide, hol oda ballagott vele, hogy a rendőr beírhas
sa noteszába a látottakat; ekkor már gyanakodni kezdett Au
guszt, barna szeme egy-egy pillanatra tágra meredt, látván, hogy 
a temetőcsősz megannyiszor leguggol, ahányszor a rendőr a tér
dén jegyez valamit, s felemeli a kezét, amikor a rendőr letörli a 
verejtéket a homlokáról.

„No, nézd csak, a rendőrnek még az árnyéka is kövérebb, mint 
a többi halandónak”, csúfolódott Auguszt, de lehervadt az ar
cáról a nevetés, amikor a rendőr zsebre vágta jegyzeteit, s útra 
készen ránézett.

Auguszt ekkor toporogva elővette zsebéből az aranyfogat, 
„Hát ezzel mi lesz?”, tolta a rendőr orra elé, „Vidd a szemem 
elől! Ne lássam többé!”, förmedt rá váratlanul a temetőcsősz, 
szikrázott a szeme, s látszott rajta, a következő pillanatban le- 
törten összerogyhat, „Nono, lassan a testtel!”, ugrott odébb ijed
ten Auguszt.

„Honnan ez az aranyfog?”, csapott le rá élesen a rendőr, „Fél 
óráig dulakodtunk érte itt az orrod előtt”, vágta oda Auguszt,
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„ekkora cirkuszt!”, a rendőr elvörösödött, „Hazugság, idefenn 
semmi nyom sem volt!”, tajtékozta, a temetőcsősz meg álmatag 
levertséggel állt egy helyben, „Soha senkivel sem dulakodtam, 
ezt jól jegyezd meg magadnak!”, mondta, s olyan fej mozdulattal 
fordult el, mint aki eltökélte, hogy ez az utolsó szava.

„Tárgyi bizonyíték van nálad! Letartóztatlak!”, süvöltötte a 
rendőr, s Auguszt felé lépett, de az odébbugrott; a temetőcsősz 
túl nagy kölönc volt, nem mozoghatott tőle a rendőr, fogva 
tartotta, „Na, látod, már nincs is nálam, vedd fel te magad”, szólt 
Auguszt, és elébe hajította az aranyfogat, a temetőcsősz a leve
gőbe ugrott, hogy hozzá ne érjen, hadd guruljon el alatta.

A rendőr a kijárat felé ballagó Augusztra kiáltott, „Állj! Bo
lond, lövök, nem hallod?”, s elővette pisztolyát, a levegőbe lőtt. 
Auguszt futni kezdett, a temetőcsősz bal kezével nagyot sújtott 
a rendőr pisztolyos öklére, a fegyver messze szállt.

„Te bolond!”, nézett rá keserűen a rendőr, „Hatósági személy 
megtámadása; ezt is a nyakadba vetted!”, mondta, s leült cjy 
sírkőre, fejét az öklére hajtotta, s maga elé meredt.

A nap hetedmagával sütött.
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2.

Auguszt az autóút felé futott, én a levendulateraszok között 
kanyargó ösvénynek vettem az utam, mielőbb Marióhoz szeret
tem volna jutni, ő még segítségemre lehet talán, motorcsónakjá
val folyton a csibészek között forog, hátha kiszivárog valami, ha 
ugyan nem késő.

A lejtőn, egy dombocskán Mandina asszony háza ácsorog, mö
götte olaj- és fügefaliget, emlékszem még, amikor nyári laknak 
nevezte a nép, arra azonban már nem, amikor lakatlan volt: 
Mandina asszonyt akkor száműzte ide kőszívű apja, amikor 
apáca létére bosszúból gyereket szült; apáca meg azért lett 
bosszúból, mert nem adták férjhez ahhoz a fiatalemberhez, aki
vel ugyan háromszor sem sikerült beszélnie kerek életében, noha 
naponta találkozott vele, és aki soha semmi jelét sem adta, hogy 
feleségül venné, sőt a gyerek születése után egy asztaltársaságot 
azzal ugrasztott szét, hogy maga köré mutatott: „Inkább a porba 
hulljon a magom, semhogy az a liba fogja fel.” Volt mit látni. 
Alighanem akkor kezdődött a remete lassú kiközösítése.

Mandina asszony nagy törvényű apja városi palotájának szőlő
borította verandáján üldögélt egész nyáron hófehér ruhájában s 
vakító kalapjában. A veranda előtt nagy medence zuborgott, 
amelyben utoljára Mandina asszony fürdött gyerekkorában, az 
apa naphosszat nézegette benne a halacskákat: a tengerből foly
tak be, s oda folytak vissza, ha ugyan rátaláltak a másik nyílásra; 
a nagy ős vezette be a tengert palotájának árkádos udvarába 
hosszú évszázadokkal előbb.

„így, jó; inkább apáca legyen, semhogy azt a naplopót tudjam 
vömül!” kiáltott fel lánya szökésének hírére, s a kis, nyeles háló
val nyomban egy marékravaló apró, gyerekujjnyi halacskát vetett 
a medencébe, s elnézegette, hogyan falják fel őket szép lassacs
kán a nagyobb halak; jó falatokkal szándékozta itt tartani őket,
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egy emberének csak az volt a gondja, hogy a medence tövében 
sápadozó akváriumban mindig legyen elég apró hal, fogás után 
lélekszakadva futott a tengerről, hogy életben maradjanak: 
gazdájának az volt az álma, hogy egyszer majd sikerül akkorára 
hizlalnia egy halat, hogy ne férjen ki a lefolyó nyílásán.

Mandina asszonyt, amikor a zárdában kitört a botrány, a nyári 
lakba száműzték gyerekével; egy évre rá meghalt az apja, kettőre 
véget ért a forradalom, államosították a hatalmas szőlőbirtokot 
palotástul, medencéstül, háromra meghalt az anyja, ő meg úgy 
élt fönt, a nyári lakban továbbra is, mintha mi sem történt volna: 
lába előtt terült el a város: a házat nem lehetett elmozdítani a 
dombocskáról.

Naphosszat a fügefaligetben sétálgatott rikító ruháiban, bújós- 
dit, fogósdit játszott kislányával; emberemlékezet óta nem volt 
ilyen hangos a palota és a nyári lak közötti liget, amelyben egyko
ron, tán a középkorban, ápolt dísznövények, rendezett sétányok, 
lugasok, kőasztalok bőven akadtak, s a régi krónikák szerint han
gos mulatságok meg fenséges költői versenyek is adódtak.

Egyszer csak Mandina asszony a messzi városba, a szárazföldre 
vitte a lányát; később a lány már csak a nyári szünidőt töltötte itt
hon, majd arról is elmaradozott; Mandina asszony csak elvétve 
ejtett szót róla, éppoly gondtalanul élt, mint azelőtt; divatjamúlt 
ruháiban egyenes derékkal s mosolygó arccal rótta a várost, a 
sétányokat, nagy ismeretségeket kötött, s bármely témáról órák 
hosszat elcsevegett.

Egy időben a múzeumban alkalmazták beszélőkészsége miatt: 
sok értéktárgynak lába kelt akkor, épp mert szóval lehetett tarta
ni; az iskola később felvette háztartástant előadni: egy éven át 
hétpecsétes családi titokként őrzött, több évszázados, furcsább
nál furcsább süteményreceptekkel tömte a gyerekeket önzetlenül, 
s nem értette, miért kérik számon tőle az unalmas tantervet, mért 
háborognak a fiúk, amikor a Dél Csillaga tüzetes elkészítési 
módját kéri számon tőlük, s miért olvasták a fejére, amikor 
eltávolították, hogy izgató tevékenységet folytatott, mert csupa 
olyan élelmet használt receptjeiben, amelyeket hírből sem ismert 
a lakosság ebben az ínséges időben, s méghozzá olyan étvággyal
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festette le az ízeket, hogy a gyerekek otthon egyre csak nyel- 
destek, és félrelökték a krumplistálat.

Sietős volt az utam, el akartam surranni Mandina asszony háza 
előtt; kőkerítése egy helyen beomlott, de esze ágában sem volt 
megjavíttatni: jó kilátás nyílt az ösvényre. Ha nagy szükségben 
szenvedtünk a remetével, mindig erre ténferegtem, s Mandina 
asszony meg is állított mindahányszor; hosszan beszélgettünk, 
s mindig tudtam, a remetének köszönhetem ezt a figyelmességet, 
bár soha ki nem ejtette a nevét, s beérte azzal, amit magamról 
beszéltem el; sohasem engedett el egy-egy csomagocska sütemény 
nélkül: tudtam, kit illet a küldemény, hallgatólagos cinkosok vol
tunk.

„Már megint annál a papagájnál jártál?”, dörmögte a remete, 
miközben elfogyasztotta a süteményt; csak egyetlenegyszer sike
rült szóra bírnom az asszonyról: egy cédulát nyomtam a kezébe, 
amelyen ez állt: „Harminc küllő együtt tesz ki egy kereket, de a 
kerék használhatóságát éppen a küllők közti nemlét, űr biztosít
ja. Agyagot forgatva csináljuk az edényeket, de az edény hasz
nálhatóságát éppen a benne levő nemlét biztosítja. Ajtót és abla
kot vágva csináljuk a házat, de a ház használhatóságát éppen a 
benne levő nemlét, a belső tér biztosítja. Ezért a lét hasznot hajt 
számunkra, a nemlét azonban használhatóságot biztosít.”

Rekedt nevetésbe tört ki, s eldobta a papírt: „Hahaha, miről 
ábrándozik ez a liba: én vagyok az ő nemléte, aki által ő hasznot 
hajthatna, ha az ő létével egyesülnék használhatóságommal 
ugye? Micsoda ősi kínai maszlag!”, kiáltotta, s úgy meresztette 
rám a szemét, mint egy apagyilkosra: Brutus kezéből kicsavarták 
a tőrt!

Leforrázva kaptam észbe, hogy azok az apró, megkapó böl
csességek, amelyeket oly nagy élvezettel s oly gyanútlanul hall
gattam Mandina asszonynál -  hisz oly keresetlenül olvasott fel 
időnként egyet-egyet fondorlatos üzenetek voltak, amelyeket 
én ártatlanságomban sohasem továbbítottam; merő véletlen, 
hogy ezt is lejegyeztem: talán szemléletessége ragadott meg.

Egy pillanatra félelmetesnek láttam a remetét: a vesémbe lát, 
bármit mondok is, bármit teszek is: hiszen a könyvtárban is rá
bukkanhattam volna erre vagy arra, a tanítónál, a gyógyszerésznél
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is, de semmi sem segített rajtam: kezében van a dolgok eredete. 
„De csak az eredete, s ez annyi, hogy a rég elenyészett!”, kiáltot
tam dacosan, s ahogy rám nézett gúnyosan, szótlanul, tudtam, 
érti, mivel perlekedek.

Télen szerettem leginkább Mandina asszonyhoz betérni; ha 
odakinn nekiszilajult a bóra, a tágas nappaliban begyújtott a cifrán 
csempézett, itt-ott színehagyott, megrepedezett kandallóba -  
hiszen kályhát is nála láttam először sok évnek előtte - ,  fátyolt 
lóbáló, futkosó meztelen lányokat nyaldosott belülről a kellemes, 
kesernyés szagot árasztó, pattogó tűz: nedves patinát adott a szo
ba haloványan áporodott, sűrű szagának. Mandina asszony időn
ként fázósan a tűzhöz lépett, s ahogy végighúzta hátát a dudoros 
csempén, jólesően megborzongott: a lányok csiklandozhatták. 
Én egy kopott bőrtámlás széken ültem a nagy, vastag lapu, feke
te ébenfaasztalnál, oszlopszerű lábainak gyűrűit simogattam, 
Mandina asszony pedig a széles heverőre kuporodott, amely ha
talmas, földig érő, dús fekete medvebőrrel volt letakarva, úgy
hogy a törékeny asszonyka mélyen belesüppedt, s míg hosszú tör
téneteit csevegte, magába feledkezve cirógatta a medve fényes 
bundáját, s kezét olykor-olykor meghitten pihentette a heverő 
végén visszakunkorodó faragott, pikkelyes kígyófejen.

A heverő egyik végében majd mennyezetig érő könyvszekrény 
ácsorgott régi, fakó könyvektől roskadozva, a másik végében 
széles vitrin, alul számtalan kis fiók, homlokukat keskeny gyöngy
házberakás és vert ezüst vasalás díszítette, az üvegajtók felett sze
szélyesen kanyargó indákkal nyomorított torony, fajansszal volt 
tömve; külön öröm volt számomra, ha Mandina asszony nem fe
ketével, hanem teával kínált, hatalmas, cifra szamováron főzte, 
amelynek lángja néha puffanva nagyot lobbant, s Mandina asszonyt 
mindannyiszor halálra rémítette, aztán a vitrinből egy-egy csészét, 
tányérkát szedett elő, s szertartásosan szürcsölgetni kezdtük a 
teát. Idővel a vitrinben megcsappantak az edények, Mandina asz- 
szony évente egyszer-kétszer elutazott a messzi fővárosba, s az
tán megint csak élte világát; kedvenc csészémet később a pati
kusnál láttam viszont, többé sohasem kínáltak meg vele.

A kandallótól jobbra barna, fényezett fiókos szekrény állt, raj
ta díszes petróleumlámpa, üvegét festett porcelángömb takarta
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el, vékony, áttetsző, mint a papír; mielőtt villanyt kapott a város, 
ezt gyújtottuk meg nagy üggyel-bajjal alkonyaikor, amikor már 
alig láttuk a bútor körvonalait.

Mandina asszony, hogy csevegését megerősítse, olykor a régi 
családi könyvtárból ide szakadt fakó olasz vagy német könyvek
ből olvasott fel, s bájos felszínességgel fordította le a fennkölt 
mondatokat, én meg közben a súlyos asztal habkönnyű selyem 
térítőjén nyomatékül szolgáló jó rőfnyi, elefántcsontból készült, 
bölcs mosollyal rám meredő Buddhával váltottam egy-egy elné
ző, meghitt pillantást.

A nappaliból négy szoba nyílott, kettő jobbra, kettő balra, meg 
a lépcső fel az emeletre, ahol egy szakasztott ilyen nappali várta a 
látogatót, négy szobával; egy velencei mester festette be odafent 
a falakat jó pár száz évnek előtte, a nappaliban körös-körül futó
szalagként egy vadászjelenet díszelgett, fölötte, majdnem a meny- 
nyezetnél kevély urak és talányos, derék hölgyek sötét olajképei 
zsúfolódtak össze, középütt, kiemelt helyen a nagy ős tartotta 
jobb kezében sisakját, balját meg kardja markolatán nyugtatta, a 
négy szoba közül az egyik falán tájképek, a másikon portrék, a 
harmadikon történelmi események, a város török korabeli ostro
ma is, a negyediken tengeri viadalok ékeskednek, kanyargós 
indák fonják körül őket.

Ismerem a ház minden zugát: ha Mandina asszonynak épp 
szüksége volt valamire, már hoztam is; először akkor vezetett 
végig a házon, amikor elmondta Mária Terézia ágyának történe
tét, s nyomban meg is mutatta, a balra nyíló elülső szobában: szo
katlanul széles, egyszerű bútordarab, az ágyfej szerényen fara
gott, karcsúan szalagdíszes, egy-egy számyszerűen kiugró vonal 
rajta.

A királynő egy nyáron a tengeren cirkált, hajója Pinto admi
rális parancsnoksága alatt úszott, a szomszédos faluból származott 
ez az ember, s Hórihorgasnak hívták; megszerezte magának az 
ágyat, s nyugdíjba vonulása után kegyeletből hazahozta falujába, 
ahol valóságos kis palotát építtetett magának; a háború alatt föl
gyújtották a falut, ott halt meg az admirális utolsó leszármazottja 
is, az ágyat azonban valaki megmentette.

„Pár évre rá valóságos népszokássá vált, hogy az új házasok
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Mária Terézia ágyában töltsék nászéjszakájukat”, mondta Mandina 
asszony mosolyogva, éppúgy megvették egymástól, mint a ko
szorút vagy a bort, „és egy sem tartotta meg, mert túl díszesnek 
találta, s nem tudott vele mihez kezdeni”, vonta fel a szemöl
dökét jelentősen Mandina asszony, „micsoda találgatás folyt, mi
csoda mendemondák keringtek, amikor megvettem ezt az ágyat!”, 
kuncogta, s a kandallóhoz ment melegedni és borzongani kissé.

Egy-egy hóbortos turista azóta is fellátogat Mandina asszony
hoz megnézni a nevezetes ágyat, „Akadt olyan is, nem is egy, aki 
ki akarta bérelni a szobát, a többiről persze hallani sem akart; ki 
is kívánna különben itt nálam, ezen a szélfútta dombon megszáll
ni, s nem odalenn a rekkenő tengeren?”, tárta szét a kezét Man
dina asszony. Jót mulatott. Hosszúkás arca üdén kisimult, állát 
előrevetette, hangja megpuhult, s törékeny alakját a félhomály
ban akár bakfislánynak is nézhette volna az ember.

Ezek a hosszú délutánok azzal végződtek, hogy fát daraboltam 
a ház mögött; Mandina asszony sohasem kért rá, s én sem mond
tam sohasem neki, mit végeztem; másnap rá kellett találnia, de 
harmadnap sem hozta szóba, ha betértem hozzá: mint annyi más
ról, ami közöttünk s körülöttünk történt, tudván tudtunk, de so
ha szót nem ejtettünk róla.

„Ó, fiú, de rég láttalak! Tudsz-e már kínaiul?”, kiáltott felém, 
s én szép lassan felegyenesedtem a kőfalnál: guggolva akartam 
elsurranni. „Természetesen, Mandina asszony, hiszen kiváló tan
könyvem van”, szóltam keserűen, mert tudtam, egyhamar nem 
szabadulok, „Ó, ez az első szép szó arról a könyvecskéről! Csak 
tudnád, mennyi fejmosást kaptam érte! A kontárság netovábbja! 
Közveszélyes szélhámosság! Csin, dzin-laj!”, nevetgélte Mandina 
asszony.

Ó, micsoda könyv az, csakugyan! Aki egy szót is megért belőle, 
legyen övé Salamon király minden kincse: „Hurrá, tanulók! 
Nyelvtan nincs! Se rendhagyó igék, se ragozás, se nemek, még 
csak kopulák se! Rövid szógyökök sorakoznak eredeti formájuk
ban, ahogy megszülettek: én-gyors-tudni-beszélni-kínai-nyelv”, 
vezeti be Mandina asszony könyvét, amelyet a város nagy 
fiának, a Kínát elsők között megjárt utazónak nyolcszázadik 
születésnapjára a város kegyeletéül múlhatatlanul kiadni köte
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lesnek érezte magát, s aztán áttér alighanem a világ legzavarosabb 
nyelvismertetésére.

„Magánkiadásom”, mondta játékosan, amikor megajándéko
zott vele, „manapság már csak ezért is ritkaság”, szólt könnyed 
öngúnnyal; egyébként a nagy felfedező szülőháza mellett lakó 
asszonyságnál kapható, ő szolgál felvilágosítással a megilletődött 
turistáknak arról a szörnyű pestisjárványról is, amelyben a nagy 
férfiú szülőházát, mert lakói járványba estek, elreteszelték és fel
gyújtották: a falak négyszáz éve állnak úgy, az emléktábla nyolc
vanéves, a gyom évente friss.

„Szje, szje, lao po”, nyögtem ki, s kíváncsian indultam befelé: 
a veranda mélyén, az árnyékban valaki a hintaszékben ringatózott, 
s halkan, de ércesen nevetett: egerek cincognak így. „Szörnyű baj 
történt, Mandina asszony”, szóltam befelé menet, „az éjjel kira
bolták doktor Manteo sírját, s a temetőcsősz épp az imént vállalta 
magára”, szemem meg közben belefúrtam a veranda homályába.

„Mit is mondjak?”, torpant meg Mandina asszony, fejét hátra
vetette kissé, nagy fekete szeme megmeredt, sápadt arca még in
kább elfehéredett, simára fésült, kontyos feje ilyenkor akár ős
régi szobrokon is megállta volna a helyét. „Még útközben elmon
dani, amit az úton hallottunk: ez az erény elhajítása. Ezt mondja 
az írás. De ez most nyilván nem fontos”, motyogta zavartan, s a 
lugas mélyéből ismét nevetés csilingelt fel: szőke, hosszú hajú, fe
kete szemű lány volt, fogacskái mint apró, vakító rizsszemek, 
ahogy a teasüteménybe harapott hintázás közben, ijedten meg
borzongtam: mind beletörik.

Hirtelen felvillant előttem: Mandina asszony évekkel előbb, 
egy rekkenő nyári napon, miközben konyháját kettesben tessék- 
lássék átmeszeltük, elmondta, hogy azokban a napokban váratla
nul betoppant hozzá a temetőcsősz és barátja, az utasszállító gőz
hajó kapitánya. Egy álló délután a verandán verejtékeztek, mert 
folyton elakadt a beszélgetés; „Asszonyom el nem képzelheti, mi
lyen jó erőben van még az én barátom”, veregette hátba a csőszt 
a kapitány, „a napokban fogadásból egymaga az autóra dobott 
egy hordó bort, ki hinné róla! Na, mért nem beszélsz? Úgy volt?”, 
noszogatta a csőszt a kapitány, s felhúzta bozontos szemöldökét.

„Maguknál is rosszul termett a füge?”, kérdezte magába süp
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pedve a csősz, „Azt mondják, az idén mindenütt rossz a termés”, 
dünnyögte, s kurta bajszát simogatta; Mandina asszony pedig el
mondta már a város összes tereferéit, előadta olvasmányainak 
hangulatosabb részleteit, végül már saját gyerekkorának kalan
dos történeteire fanyalodott; a kapitány folyton visszatért saját 
témájára, a csősz egy tapodtat sem mozdult az időjárás firtatásá
tól, „Micsoda esős nyár! A múltkor végigbújtam a régi feljegyzé
seket, százhatvan éve nem volt ilyen. Rossz jel ez, asszonyom, 
nagyon rossz jel”, húzta össze a szemét gondba esve.

Mandina asszony valósággal megkönnyebbült, amikor a kapi
tány elrikkantotta magát: „Tudja-e, asszonyom, hogy a barátom 
háza tele van mindenféle régiséggel? Folyton azt kérdezem tőle, 
tán múzeumot akar nyitni? Mondd csak, hány éves az a ládád?”, 
kérdezte jelentősen, Mandina asszony pedig nagyszerű ürügyet 
talált, hogy kifogyván a szóból, megmutassa a ház néhány régi
ségét.

„És nem fél itt magányosan élni, asszonyom? Azok a képek ott 
fenn”, dünnyögte borzongva a kapitány, amikor az emeletről is
mét visszatértek a verandára, „mintha kísértetekkel volna tele 
a ház”, mondta sejtelmesen, és maga alá húzta a lábát, „Ha télen 
is ilyen hűvösek a szobák, könnyen meghűlhet az ember”, szólt 
aggodalommal a temetőcsősz, „Egyedül élni egy magányos ház
ban ennyi kincs között, asszonyom”, hümmögött sejtelmesen 
a kapitány, és sajnálkozva pillantott fekete szemével Mandina 
asszonyra, „Volt egy év, amikor a csuda tudja, honnan, mezei 
egerek húzódtak be a házamba. Fekete csík volt a hátukon. Nem 
fogott rajtuk semmi méreg. Aztán ahogy jöttek, el is tűntek. Az 
idő hozta őket”, legyintett sokatmondóan a temetőcsősz.

„Az én barátom is magányosan él, hiába mondom neki, hogy 
egy fabatkát sem ér az ilyen élet, igaz-e, asszonyom?”, nevet
gélte halkan a kapitány, s kedvteléssel jártatta végig a tekintetét 
a temetőcsőszön; Mandina asszony tűkön ült, „Már azt hittem, 
megkérik a kezemet, fiú”, kuncogta, miközben elszántan csuta
kolta a falat a meszelővei, „telefüstölték a házat, és akárhogy 
szellőztetek, sehogy sem szabadulok attól a csípős szagtól”.

„Csakhogy lehetetlen, hogy a temetőcsősz ludas ebben a hulla
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rablásban”, szóltam, s le nem vettem a lányról a szemem, „Elvi
ra, az ám, Elvira!”, szólt udvariasan Mandina asszony, „hiszen 
ismered, fiú, a kislányom”, s Elvira kezet nyújtott, annyi ujjacs- 
kája volt, hogy futtában megszámoltam, több-e az ötnél, „Gu 
nian, vo hen zsun-szin jui dzjan nin”, mondtam, s Elvira felvont 
szemöldökkel meredt rám: tűre szúrni, ez csodabogár; „Ó, mi
csoda gavallér”, csillant fel Mandina asszony szeme, „azt mond
ja, hogy boldog, ha láthat!”

Hellyel kínáltak, s én Elvirával szembe ültem: ahogy hintázott, 
lábai folyton fellendültek, tekintetembe ütköztek, akkorának lát
tam őket, mintha csupa láb volna ez a lány, éppen úgy, ahogy 
a fényképeken hatalmasra nőnek az előrebillent testrészek.

„És lehet vele más nyelven is beszélni?”, kérdezte Elvira any
jától, „Ha okvetlenül fontos”, néztem a szeme közé, de meg sem 
rebbent a tekintete: ahogy az ajka előrecsúszott, láttam, érti a ki
hívást; „Ó, hogyne, méghozzá milyen választékosán!”, dicsért 
Mandina asszony feleslegesen és gyanútlanul, s ez a kisiklás tüs
tént izgalomba hozott.

Fodros habfehér ruhában álldogált a sétányon egy szőke kis
lány, hajában kék szalag, lábán fehér térdharisnya, hat lépcső le 
a szirtekig, ott zúg a tenger, fekete vászon nadrágocskában a víz 
alá buktam és újra alá, csodás kagylókat hoztam fel, „Elvira, ne 
menj oda, beleesel!”, szólt anyukája a pádról, egy görbe botos úr
ral nevetgélt, a kislány lejött a lépcsőn, „Adj nekem is egyet”, 
mosolyogta, „Mit adsz érte?”, kérdeztem, a kislány álldogált, 
előrehajolt, homlokon csókolt, fülig pirultam, kezébe nyomtam 
mind a csigákat, újra a tengerbe vetettem magam, gyűjtöttem 
a kagylókat újra, ahányszor felbukkantam, mindegyiket felmu
tattam neki, szebbnél szebbek voltak, már ismét fönn állt a sé
tányon, többé nem jött le.

Fenn a város felett felmásztam egy kőfalra, párszor már meg
dézsmáltam itt a fügefákat, a szőke kislány egy fa alatt lakmá- 
rozott, égő narancssárga ruha, fehér térdharisnya volt rajta, „Ad
jál egy fügét”, mondtam neki, ijedten fölugrott, „Nem adok”, 
kiáltotta dacosan, „Kagylókat adtam neked a tengeren”, mond
tam, „Te, kagylókat? Nem te adtál!”, kiáltotta, felkapott egy 
kavicsot, felém dobta, nem ért el hozzám, csak ültem tovább a kő
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falon mozdulatlanul, a lány megrémült, futásnak eredt, a ház felé 
rohant, anyjáért kiáltozott. Többé nem láttam. Sok fügét ettem. 
Egy kosárra valót a kőfalhoz vagdostam.

„De talán fontosabb most: miben lehetünk a temetőcsősz se
gítségére?”, kérdezte felhősen Mandina asszony, én meg igye
keztem megnyugtatni, hogy sok barátja van, jobb belátásra bír
ják majd, „Inkább azon lennék, hogy az igazi tetteseket mielőbb 
kézrekerítsük; épp ezért igyekeztem a városba”, mondtam, s 
Mandina asszony, nyomban meg is nyugodott, „Nem, az lehetet
len ezzel a temetőcsősszel”, mondotta ellentmondást nem tűrő 
hangon, s mint aki ezzel máris elhárított minden veszélyt, ismét 
visszatért derűs kedve.

„Majd eleresztettem a fülem mellett”, kapott észbe Mandina 
asszony, s miközben egy bambusz karosszékbe ült, örökké nyug
talan tekintete egyre rajtam repdesett, „sohasem hittem volna, 
hogy ilyen közhasznú cselekedet megfordulhat a fejedben: elfog
ni a rablókat! Ebből a diósból vegyél, az a legfinomabb!”, kínált 
meg kecses mozdulattal: e fölött az apró csontú ötvenes asszony
ka fölött mintha megállt volna az idő; „Sohasem titkoltam: az 
emberek javára cselekedni, ennél aligha akad nagyobb öröm”, 
szóltam elhamarkodva s kissé esetlenül, „Nahát”, álmélkodott, 
Mandina asszony, „aligha ért nagyobb meglepetés életemben! De 
hiszen a szemlélődés és cselekvés kettő!”

Tűkön ültem, arról kellett szólnom, amiről mindig hallgattam, 
minden szó kínnal szakadozott fel belőlem: „Esővíz helyett ivóvi
zet adni az embereknek: ez megragadott; emlékezzék, mindvégig 
segédkeztem a mérnököknek”, Mandina asszony szája elé tette 
pici mutatóujját, „Azt hittem, csak a mutatvány érdekel: az erő 
bűvölete ott, ahol már senki sem boldogul vele. De ha nem is ez 
ragadott magával, gondolom, hogy segédkezni vagy cselekedni 
nem egyre megy”, mondta, „sziklákat hengergetni vagy vizet ad
ni nem ugyanaz” , pöntyögte két sütemény között, s közben mint
ha meg is nyalta volna az ujja hegyét, „Csak láttad volna, Elvira, 
azokat a sziklákat!”, vetette oda lányának, s kezével akkora kört 
írt le, hogy tíz méter távlatában egy házat tett volna ki, ötven mé
terében meg egy valóságos hegyet.

„Talán nem tud mihez kezdeni az erejével?”, szólt Elvira egyre
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csak hintázgatva, s olyan ártatlan képpel nevetett, mint az illetle
nül kotyogó gyerekek a megrovó és felháborodott tekintetek per
gőtüzében, amikor kényes helyzetet teremtettek, és kézen fogva 
elvezetik őket. „No de Elvira!”, fordult felé meglepődve Man
dina asszony, aztán zavarát halk kacajjal palástolta, jámbor, el
nézést kérő pillantást vetett rám, és süteményt tartó két ujjával 
beszédesen a lány felé legyintett egyet; megint nem értett a szó
ból, a kisiklás megborzongatott: Elvira hosszúkás gyerekszeme 
derűsen ragyogott, pirinyó állacskája fáradhatatlanul őrölt; pisz
kos vászonnadrágom nagy foltot hagy majd hófehér ruháján, ha 
ráfekszem.

„De lám, a mérnökök dolguk végezetlenül tértek haza”, mond
tam halkan, s mulattatott: Elvira még majd hőskori vitézt vagy 
légvárak kissé hibbant, de vad erejével rokonszenves ostromlóját 
látja bennem, „A nagy tett pedig még mindig emberére vár”, 
mondtam, s Mandina asszony szeme menten felragyogott, lelkes 
izgalommal vizsgálgatott, „Ó, hát ez nagyszerű! De mért élsz 
akkor ilyen kóbor életet? Emberek között támogatásra is lelhet
nél! Képzeld, Elvira, fönt lakik az erődben. Valamiféle hőskori 
életet él!”, intett a dombtető felé.

„Az igazán izgalmas lehet”, csillant rám a lány szeme, „Képzel
heted”, szólt az anyja, „egy szál deszka az ágya, két kővel támasz
totta alá; azt is mondhatnám, hogy a levegőben hál; képzelheted, 
mit fog fel egy deszkaszál ekkora emberből!”, s kedvtelve pihent 
meg rajtam a szeme.

„Ó, hát akkor csupa szálka a teste!”, szólt Elvira, s Mandina 
asszony tekintete már megint zavartan repdesett, s mert rávág
tam: „Igen, még gyalulatlan”, megkönnyebbülten kacagott fel: 
belementem a játékba; Elvirával összevillant a tekintetünk, majd 
felfalt a szemével.

„Más az, idelent nap nap után robotolni azért, amit én a sza
badban is meglelek, s más az emberek javára kedvtelésünkre cse
lekedni: mindig szabad vagyok erre”, szóltam, s Mandina asszony 
ábrándosán nézett rám: „Érdekes, mindig másként képzeltelek; 
várj csak, épp a napokban akadtam rá az írásban egy részletre, 
amelyről azt hittem, szakasztott rád illik, várj csak”, felkelt, 
s eltűnt a házajtó éj sötét üregében.
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Az írás Mandina asszony számára mindennemű bölcsek vaskos 
könyvei, úgy szokta levenni őket a földszinti nappali polcáról, 
ahogy tiltott fáról szakítja az almát az ember; elsárgult lapjukat 
nézni, enyhén dohos szagukat belélegezni, pergamenes lapozga
tásukat hallgatni, puha szattyán kötésüket tapintani: mindig meg
nyugvást szerez. Le nem vettem szemem Elvira almányi kis keb
léről, „Mire vársz?”, szólt halkan, ringatózva, felkaptam a fejem, 
süteményecskéjét nézegette, morzsányit csipegetett csak belőle 
rizsfogacskájával.

Egy bárka fedélzetét mostam pár darab rézpénzért, a gazda 
pityókásan dudorászott, s ballagott le a lépcsőn a bárka gyom
rába, tompa zuhanás, recsegés, csattogás, a lépcső tövében vére
sen fekszik, ládák és zsákok rajta, néz föl rám nagy kék szemé
vel, földbe gyökerezett a lábam, „Mire vársz?”;

anyám mosott, vizet forralt egy öblös agyaglábasban, sistereg
ve futott ki a víz, sehol a vége, lekapta a tűzről, futott mindkét 
kezére, reszketve tartotta, hol a szék, hol a szék, ültem rajta ha
lálra váltan, lábam a földig sem ért még, „Mire vársz?”;

nénikémmel a hegyről jöttünk, füveket szedett lába borogatá
sához, a kígyó, a kígyó, ágat hasított le a fáról, derékba kapta ve
le, nyomta, nyomta, tekergett a farka, csapkodott a feje, követ, 
követ, „Mire vársz?”;

Berttel az erődben heverésztünk, „És majd gombatelepet ren
dezünk be a barlangban”, szóltam nevetve, csak úgy rengett belé 
a fal: a mennyezet recsegett-ropogott, a remete jött le, fönt aludt 
délután a mellvéden, Bért fölugrott, két kezével tartotta a ketté
reccsent gerendát, kő potyogott, szúrágta korhadt deszka hullott, 
dohos por szitált, fogaim közt csikorgott, még ma is érzem keser
nyés ízét, térde rogyadozott, arca eltorzult, se tartani, se elenged
ni, lábom mintha le volna láncolva, „Mire vársz?”; mindig akad 
döntő pillanat, amikor csak megigézve állok és állok.

Ültem magamba roskadva: igen, előrehajolok majd kissé, át
ölelem a lábát, megcsókolom a térdeit, és közébük fúrom bozon
tos fejem: egész idő alatt a hajamat simogattam, rég borbély
hoz kellett volna már mennem vele, de nem bánom, lenne bár 
mégoly bozontos az üstö-tököm, kicsiklandoznék vele a bőréből 
mégoly zsibbadó ölű erköl-csöcsös lányokat is; „Mire vársz?”,
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szólt halkan Elvira, „Mihindjárt jöhön”, dadogtam, s combomra 
szorítottam a kezem, hogy ne remegjen.

„Egy ember azon panaszkodott”, jelent meg az ajtóban máris 
Mandina asszony, „hogy van egy hatalmas fája, csodájára jártak, 
de oly göcsörtösen nőtt, hogy az ács még csak egy pillantásra sem 
méltatja: csak útban van, hasznavehetetlen. A bölcs erre ezt 
mondta: ,Hát miért nem ülteted át olyan helyre, amely semmire 
sem használható, valamely széles és elhagyott mezőre? Ott aztán 
teljes nem-cselekvésben kóborolhatnál körülötte, teljes szabad
ságban aludhatnál alatta. Korai pusztulást nem hozhat reá sem 
balta, sem fejsze; a dolgok mit sem árthatnak neki, hiszen semmi
re sem használható fel. Hogy semmi sincs, amire fel lehetne hasz
nálni, az hogy is adhat okot elkeseredésre! Hatalmasnak lenni: ez 
a képessége!’ Nem találó, fiú? Úgy képzeltem, hogy ez pontosan 
rád illik”, szólt Mandina asszony ábrándosán.

Elállt a lélegzetem: ez is üzenet volt: a hasznavehetetlen fa ár
nyékában szabadon heverészni, „Ó, nem rám, hanem a remetére 
illik”, szaladt ki a számon, s menten ijedten meg is bántam; Man
dina asszony azonban, kissé márványos mosollyal, úgy tett, mint
ha nem hágtam volna át csörömpölve a hallgatólagos cinkosság 
üvegfalán.

„Gondolod? Nekem úgy tűnik, belőle hiányzik a hatalmasság”, 
szólt látszólag zavartalanul, s vibráló szemeim előtt egyszeriben 
feltárult ennek a felszínesen csevegő életnek minden mélysége: 
a fa, amely alá nem lehet szabadon leheveredni, nem hatalmas fa, 
legfeljebb csak annak látszatában tetszeleg; a nemlét, amely nem 
a küllők léte közé feszül, nem nemlét, legfeljebb csak annak lát
szata: önmagában üres semmi.

A remete feltartóztathatatlanul zsugorodott előttem, míg csak 
mákszemmé nem enyészett, fájdalmasan kiáltottam utána ma
gamban, állj meg, jajgatva futottam felé, nézd az én erőmet, a te
nyerembe veszlek, a mákszem is égig nő benne, verjen gyökeret 
a véremben, hatoljon ereim tekervényébe, talpamat tüskék se
bezték fel, hiába futottam, beláthatatlan kavicstengerbe futta 
előlem a szél.

Mandina asszony az eszményét álmodta bele üzeneteibe, nem 
sekélyes ábrándjait; színe azt mutatta, amilyennek látni szerette
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volna az embert, azt az egyet, fonákja, mint a lenyomat, azt, ami
nek elesettségében látta. De megnőtt tiszteletem ellenére lassan 
elöntött az elkeseredés: a veréb csak veréb, s nem fogyatékos
sága, erénye inkább, hogy nem akar kék madár lenni, csupán 
csak azért, mert mindenki azt kergeti s egyre áhítozza; verébnek 
lenni, ha veréb, nagyobb, mint hamis toliakkal káprázni: a semmi 
csak semmi, de annak kell csupán lennie, ha nem valami: sem lét, 
sem nemlét.

„Csakugyan tévedtem, az a fa a bölcs fája volt, a remete vi
szont nem valakié, csak önmagáé, saját árnyékába legfeljebb ő 
maga heveredhetne; beérni azzal, hogy nem több, mint ami: ez is 
hatalmasság”, szóltam felemelt ujjal, s megütközve néztem saját 
elragadtatásomra.

„Természetesen: a giliszta is meg az ember is állat”, mosolyog
ta Mandina asszony, de szeme éppoly zavartan repdesett, mint -  
amennyire emlékszem -  még csak egyszer életében, amikor na
pokig betegen feküdt, s mindennap meglátogattam, futtában ebé
det főztem neki, egy tálcán az ágyához vittem, s egyszer soká né
zett rám, amint szótlanul tettem-vettem, majd azt mondta, üljek 
hozzá, a haja tele volt csíptetővel, amikor az ágyára ültem, szeme 
zavartan repdesett, megkért, olvassak fel neki valamit, s egyket
tőre oldalt, a fal felé fordult, „Istenem, ezek a csíptetők”, suttog
ta halkan, s idegesen szedegetni kezdte őket a hajából.

„Ó, hát egészen megfeledkeztünk róla: hiszen ennek a szegény 
temetőcsősznek nincs aki ebédet vigyen!”, esett hirtelen gondba 
Mandina asszony, s már fel is pattant. „Majd kerítek valamit hir- 
telenében”, csicseregte, s máris a konyha felé indult.

„Habár lehet, hogy azóta már ki is szabadult”, mondtam, s tüs
tént elhallgattam, mert Elvira szikrázó tekintetébe botlottam; 
Mandina asszony félúton megtorpant, „Igen, legjobb volna át
néznem a szomszédba, talán tudnak felőle valamit”, tanakodott, 
aztán ránk nézett, a virágállványról, egy kazettából kártyát sze
dett elő, mosolyogva az asztalra tette, „Csak szórakozzatok, már 
itt is vagyok”, biztatott bennünket; hosszan néztem utána, amint 
a kijárat felé távolodott.

Cipőkopogása már rég elenyészett, csak akkor néztem Elvirá
ra. Jó öt percnyire van az első ház, a városka szélén. Elvira úgy
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csipegette morzsánként süteményét, belemerülten, mintha más
hoz nem is értene. Átöleltem a lábszárát, a hintaszék megállt, 
lekuporodtam hozzá, államat a térdére tettem, s úgy néztem 
fel rá.

„És most?”, kérdezte halkan, szemezgetés közben. Elborul- 
tan haraptam a térdébe, s csak azt éreztem, hogy lába nekem- 
feszül, s már repültem is hanyatt a veranda kőfalának, feldöntve 
az asztalt; szanaszét szállt a kártya, csörömpölve tört ízzé-porrá 
a süteményestál, szerteszóródott a sütemény, a hintaszék buk
fencet vetett, s felakadt a falban, égnek meredő széklábak közül 
láttam, hogy Elvira ringó derékkal tűnik el a házajtó sötétjében, 
ruganyos farán majd szétrepedt a habfehér szoknya.

„Mindegyik egyforma fajankó”, csilingelte a szoba mélyéről, 
„egyik sem várja ki a sorát”; ijedten kapkodtam a kártyákért, az
tán rémülten szedegettem a süteményestál cserepeit, s nézelőd
tem, hova rejthetem őket, „Mert mindegyik csak saját magára 
gondol: essünk túl rajta mihamarabb”, pattogta odabentről, s ne- 
szezés meg halk léptek hallatszottak ki; a lugas közé dugni, nem, 
kilátszik, a szemetesvödörbe, nem, megtalálják, marokra fogva 
futottam vele a ház mögé, a száraz, elcsenevészesedett fű közé 
rejtem, nem, kifehérlik, egy sziklát mozdítottam ki helyéből, 
alá dugtam a cserepeket, s mikor ráhengerítettem a követ, úgy 
csikorogtak, hogy elvásták a fogam.

„Aztán meg mind visszahőköl; most mire vársz?”, csilingelt 
odabentről, hol az egyik szobából szólt, hol a másikból a föld
szinti öt közül; négykézláb másztam a veranda kövén, egyenként 
szedegettem a süteményeket, „Miért nem megy az ilyen rablókra 
vadászni; hátha csak föl akarom tartani, hogy a cinkosaim egér- 
utat nyerjenek: lehet, hogy javítóintézetből jövök, azért voltam 
oly soká távol”, s egyre-másra csapódtak az ajtók, megannyi halá
los lövés: hiszen hová is indultam, büntetlenül futni hagyom az 
önkényt, kártyavárként omlik össze az értékek vára, s alátemet 
így négykézláb az omladék.

„De se velem, se nélkülem; gyáva erre is, gyáva arra is: sziklá
kat görgessen az ilyen egy életen át!”, nyilalltak belém odabent
ről a dacos dobbantások; a konyhába rohantam, szememmel vé
gigkaszáltam a vitrineken, előszedtem egy süteményestálat, bé
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kés táj volt belefestve, felette, a felhőkben meztelen angyalok 
lebegtek, mind közéjük szórtam az asztalról a süteményt, hadd 
csipegessék.

„Szálkás a teste, szálkás a nyelve: még szava sincs a fajankó- 
jának!”, földhöz vágtam a félig összeszedett kártyát, a házajtó
hoz rohantam, nekitámaszkodtam, „Bármikor visszatérhet, az ég 
szerelmére!”, nyögdécseltem, s vörös karikák táncoltak a sze
mem előtt, hullarablás, javító, volna-e erőm hozzá, ha bizonyo
sat tudnék róla, „Estig aztán nem! Szíven találtad a remetével!”, 
kopogtak rajtam a szavai, s csak egy repülő, halovány árnyat lát
tam odabenn a koromsötétben, hol itt zörrent egy szék, hol amott 
koppant egy üveg.

„Hát gyere csak be, ha mersz, lehet, hogy csak gyereket aka
rok tőled; gyávább vagy a gyávánál is, apácának kellett lenni 
hozzá, hogy elbolondíthassák”, megfogni az öt szobában, s az 
emeleten még ötben; szétverni mindent, csak úgy lehet, induljon 
meg a föld, szakadjon le az ég; só marja a szemem, vérem vagy 
verítékem, dobolás hasogatja a fülem, vérem vagy kopogó lép
tek, méreg marja a nyelvem, epém vagy térdeden kiserkent vé
red, elfordultam, „Hahaha, úgy menetelsz, akár a bakák, hal
lod-e, tán bakáktól tanultad ezt?”, nyögdécseltem, s a kapu felé 
ténferegtem.

„Fiú”, szólt utánam halkan Elvira az ajtóból; szakasztott ilyen
nek álmodtam: két részből állt a teste, derékig a bakfislányok ne- 
bántsvirág törékenysége, azon alul: ekkora lábak diadalívet áll
hatnának díszmenetelő katonáknak, ekkora medencét ugyan mi
re is teremthettek?

Egyet léptem, s eltűnt az ajtóból; amikor elnyelt a koromsötét 
szoba, félelmetes csend fogadott; Elvirát a he verőn találtam, 
összekuporodva; ekkora medvebőrt életemben még sehol sem 
láttam, Mandina asszony üldögél itt, felolvas egy-egy töredéket 
bölcsei könyvéből, két marékkai téptem bele a medvebőrbe, be
levesztem ebbe a rengetegbe, aztán megmozdult alattam a föld, 
s valahonnan messziről rémlik, hogy székek borultak fel, köny
vek potyogtak le, a kapu csapódott, léptek kopogtak, valahonnan 
forró fuvallat ért, és egyszer csak minden elcsendesedett, Elvira 
hozzám bújt, úgy vert a tenyeremben a szíve, mint egy ijedt nyu
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szié, s nem szűnt meg csókolgatni. A verandáról halk sírás hal
latszott soká, aztán az is elcsendesült.

Már szürkült, amikor halkan az ajtóhoz lopakodtam, odakinn, 
háttal felém, a bambuszszékben Mandina asszony üldögélt moz
dulatlanul, a szürkülő olajfaligetet és a dombtetőt nézegette rez
zenéstelenül, úgy ült, hogy észrevétlenül kisurranhassak a háta 
mögött, ha épp akarok: ismét a cinkos alázat, miért is? miért?

Odaléptem hozzá, vigyázva, nehogy a szanaszét hányt kártyá
ra tapossak, lehajoltam a kezéhez, és kezet csókoltam neki, nem 
húzta el tőlem, „Ta dze dzi je dzsi-dao hao-bu liao”, mondtam 
neki, „Te vagy az én egyetlen szorgalmas tanítványom”, szólt hal
kan, „Tudom”, válaszoltam csendesen, s fáradtan indultam a 
kapu felé: Mario épp akkor szállt tengerre halászaival.
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3.

Berták háza felé vettem az utam, hátha üzenetet hagyott szá
momra a fiú. Ott lakott a tenger tövében, alig egy-két kőhajítás- 
nyira a zárdától. Amikor Auguszt beleunt a világjárásba meg a 
cirkuszi bohóckodásba, s hazatért valahol a Maláj-földön felsze
dett feleségével és három csöppnyi gyerekével, elhagyatott, be
szakadt ház volt ez, tucatjával ácsorognak a városban ilyenek, 
pár száz éves kőfalai azonban szilárdan álltak, Auguszt olcsón 
megkapta, s egy darabka levendulateraszra is futotta pénzéből.

Itt nőtt hát fel -  csodák csodájára! -  a város öt legdélcegebb 
fia -  négy megnősült már közülük, szanaszét költöztek a város
ban s anyjuk szelídségét meg halvány kávészínű bőrét örököl
ték mindannyian, hiányzott belőlük apjuk szószátyársága és igaz
sága: talán törpének kell lenni ahhoz, hogy az ember folyton he- 
veskedjen.

Auguszt jobbára a piacon tölti a délelőttjét, a pádon üldögél 
gondtalanul, lába a földet sem éri, kalimpál vele, s mintha egy 
gyerek kötözködne folyton az asszonyokkal: otrombaságokat ver 
a fejükhöz, tán épp azért is kedvelik: mintha gyerekkel pajzán- 
kodnának, holott embernyi ember.

„Várj meg a ligetben, akkora gyereket csinálok neked, hogy 
a mennyezetbe veri a fejét”, hahotázza Auguszt teli szájjal az 
asszonyoknak, s ott forog közöttük, alig ér a derekukig, beléjük 
csíp és elvesz a lábuk között; ha egyik-másik megsokallja, fürgén 
galléron ragadja, aztán közös erővel, éktelenül lármázva elnáspá- 
golja az asszonynépség, de inkább csak évődnek, semmint hara- 
gusznak; fiai ismerik a baját, s elnézik neki: nem sokat törődnek 
vele.

Egyszer a legidősebb, Igor, még legénykorában, meg akarta 
szégyeníteni az apját; épp a piacon volt egy porzó csetepatékor, 
„Miféle gyereket vernek már megint!”, kiáltott egy nagyot, és az
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asszony tömeg közepébe nyúlt, gallérjánál fogva ragadta ki onnan 
Augusztot, „Ó, hiszen ez az apám!”, kiáltotta, s hogy megértes
se vele, mit tesz embemyi embernek lenni, a nyakába vette, s 
már nem is értek fel hozzá az asszonyok, Auguszt azonban ekkor 
büszkén diadalordításban tört ki: mi más a fia, ha nem ő maga: 
az asszonyok paradicsommal, krumplival dobálták meg, s amit 
röptében elkapott, visszavágta közéjük.

A ház előtt Bért anyja üldögélt csendesen, szelíden egybeol
vadt az esthomállyal. „Már vár rád”, szólt halkan, „egész délután 
téged várt”; beléptem a tenyérnyi udvar dohos, sötét négyszögé
be, s a deszkalépcsőn felkapaszkodtam az emeletre.

Bért vaságyán heverészett, s egy hatalmas papírgöngyöleget 
vizsgálgatott. „Rossz helyen tapogatóztál, fiú, nem barlang, ha
nem beomlott bánya lehet az ott a Méhek völgyében, nézd csak”, 
s ujjával egy pontra bökött: nehezen igazodtam el a kezdetleges 
térképszerűségen, egy-egy pontra hosszú magyarázó szöveg vo
natkozott, különös, görögös betűkkel írták, vajon hány ezer éves 
lehet?

„Beszélnem kell Tatával”, mondtam halkan, „Úgy van”, vá
gott a szavamba Bért, „egész nap a révben várt rád a csónakom”. 
Belepirultam, ezt is elmulasztottam. „Nem mentél ki halászni?”, 
kérdeztem kelletlenül, „Igor ment ki helyettem, vártalak a tér
kép miatt; ma érkezett, Mario bátyja küldte, a bécsi levéltárban 
bukkant rá, képzeld!” Fölugrott, inget váltott. „S még azt mond
ják, messze fújja a homokot a szél! Mi ez a homokhoz képest!”, 
dünnyögtem szórakozottan.

Az ágy felett Bért maga ácsolta polcain szakkönyvek, az ab
laknál lapos asztal, tusok, tollak, körzők, géprajzok göngyölegei, 
évek óta vizsgázgat a távoli egyetemen, minden évben két hó
napot tölt a szárazföldi nagyváros szerszámgépgyárában: „Mi tör
tént veled, fiú, azt hittem, majd elkeseredsz vagy talán ujjongasz, 
ha meglátod a térképet, te meg bele se nézel! Egy tucat üreg van 
megjelölve rajta!”, kiáltott hátra lefelé menet; a konyhában két 
bögrét tett a kecskelábú, ezernyi repedést viselő viharvert asz
talra, egy köcsögből tejet töltött, egy-egy szelet kenyeret tett 
mellé, s állva falatozni kezdtünk.

Furcsa szorongás vett erőt rajtam. „Mi történt a temetőcsősz-
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szel?”, kérdeztem fojtottan, „Sürgős dolgom akadt, még a teme
tőnél elváltam tőlük”, magyaráztam pislogva. Bért vállat vont, 
„Meglepődött, amikor a városban mindenki felháborodott a hul
larabláson. Képzelheted, mi mindent vágtak a fejéhez utcahosz- 
szat. Nagy csődület kísérte, gyerekek futkostak előtte, amikor 
aztán már köpdösni kezdték, a trafikos közébük vágta a görbe 
botját”, mondta, s legyintett.

Torkomon akadt a falat, bűntudat rágott, a tejet az asztalra tet
tem, eltoltam magamtól, egyre csak jött felém a temetőcsősz fel
tartóztathatatlanul, kifliként lefittyent száján ijedt elkeseredés, 
tágra nyílt szemében döbbent csodálkozás a körülötte szégyente
lenül kavargó, képmutató világ vitustáncán, a végtelenbe fut ez 
az utca az ostorozó tekintetekkel, betelt a pohár, állj meg, állj 
meg!

„Hát csak a trafikosban volt emberség?”, kérdeztem döbben
ten, s a kenyeret még mindig jobb kezemben szorongattam. „Azt 
nem mondhatnám, mert ugyan ki hitt volna a temetőcsősznek? 
Inkább csak komédiáztak vele még a gyanakvók is. Talán csak 
a trafikos nem ismert tréfát; azt kiabálta neki: tudtam én, hogy 
ez lesz a vége, te gyászvitéz! ha lelövettelek volna, megtakarí
tod magadnak ezt a gyalázatot!”

Kínkeservesen felnevettem. Beleharaptam a kenyérbe, s az 
utolsó kortyig felhajtottam a tejet. „Ez még semmi!”, kuncogta 
Bért, „Végül a temetőcsősz is türelmét vesztette, s mentében tü
zes szónoklatot tartott; még a csecsemőket is hullarablással vá
dolta: mi másból él ez a város évezredek óta?!”, szónokolt Bért, 
s ismét felém nyújtotta a köcsögöt, én azonban elhárítottam, 
„Ujjal mutogatott a házakra, emberekre; kincseket, műtárgyakat 
kért számon tőlük, a rendőr meg időnként rántott egyet összebi
lincselt kezén, s közbeharsogta: ,Elég legyen!’ Nagy napja volt! 
Micsoda idegenforgalmi rendezvény! Akár hagyományosíthat- 
nánk is, mint a nizzai karnevált!”

„Hát akkor mehetünk”, türelmetlenkedtem az ajtóban, Bért 
azonban leintett, jóízűen kortyolgatta a tejet, „A javát még nem 
tudod”, mondta két kenyérfalat között, „amikor ugyanis meg
éhezett, dörömbölni kezdett a zárkaajtón. Igen ám, de éppen ak
kor érkezett meg a tábornok. A hidroplán éppúgy három kört írt
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le a város felett, mint azelőtt, s mire leszállt a révben, összecső
dült a nép. És miféle rendőr volna az, aki ilyenkor nincs ott a 
tömegben, nem igaz? Utóvégre minden előadódhat, legjobb, ha 
kéznél van!”, mulatott Bért szelíd gúnnyal, s újra töltött magá
nak a köcsögből.

Megtudtam tőle, hogy megint Mario evezett ki a tábornokért, 
akárcsak tavaly, közben meg a rácsba kapaszkodva a temetőcsősz 
szórakoztatta a népet, „Galádság! Ártatlan vagyok! Egy perc, 
s máris igazolhatom magam! Megkeserüli az a gazember! Tessék 
ennem adni!”

Valaki odakiáltott neki, hogy a rendőr a bántalmazásért tart
ja fogva, s még csak ezzel zúdította igazán az utcára a szitkok 
áradatát! „Micsoda komédia!”, biggyesztette le a száját Bért, 
s a kenyeret visszatette a konyhaszekrénybe. „Végül a rendőr rá
szólt a feleségére: Marina, eredj, adj neki enni, legalább amíg 
kiszáll a tábornok!”

Már a zárda előtt haladtunk, s egy pillanatra meg is álltam: szo
katlan, hogy ennyi ablak fénylik fönt az égen; két tágra nyílt fe
kete szem villant elém, szikraszóró, hosszú, hófehér ujjak, a haja 
azonban hol feketében, hol szőkében játszott. Bért még mindig 
nem fogyott ki a szóból: a tábornok első ízben érkezett civilben, 
de mégis a régi hidroplánon; egy éve nyugdíjazták, a geológus
mentés hőstette után, kitüntetéssel, előléptetéssel; ingujjban 
érkezett, homokszürke nadrágban, s fehér kalapját kezében len
gette, akár egy filmszínész.

„Az apádról nem is szóltál; tudod-e, hogy ő is benne van a 
pácban?”, kérdeztem Berttől meghökkenve: hogyan történhe
tett, hogy ez csak most jutott eszembe; megálltam, úgy vártam 
a válaszát. „Ö aztán semmiből sem maradhat ki”, legyintett Bért, 
„az volt az első dolga, hogy szétkürtölje a városban az aranyfog 
históriáját” , mondta Bért, és kényelmesen feltúrte az ingujját: 
barna bőréhez jól illett a hófehér szín.

„Azt hiszem, apádnak is része volt abban, hogy a csősz hirtele- 
nében megkergült”, tájékoztattam Bertet, s szája szögletében 
ugyanazt a gunyoros nemtörődöm mosolyt láttam, mint mikor 
ádáz sportrendezvényeken karba tett kézzel nézegeti a tomboló 
vagy elkeseredett embereket, vagy amikor nekihevült szónokot
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hallgat, természetesen idejében a hűsbe állva. Sohasem maradt el 
az efféle látványosságokról, csak éppen másért jelent meg, mint a 
többiek.

„Azon még csak jót nevettek az emberek, hogy a csősz állító
lag kirabolta a sírt, de az már, képzelheted, mélyen felháborította 
őket, hogy doktor Manteo fogával odafenn a temetőben komé- 
diázzon valaki. Ismerték az embert, aki a szájában hordta azt a 
fogat”, hadarta Bért színtelen hangon, „Még szerencse, hogy 
apám szavának nincs túl nagy hitele”, magyarázta, s a veszteglő 
utasszállító gőzös felé intett: kihalt volt, az örökkön ott szorgos
kodó kártyásoknak se híre, se hamva.

„Tudod-e, hogy a rendőr rá akart lőni az öregedre?”, puhato
lóztam olyan hangon, mintha azt kérdezném, lehetséges-e, hogy 
a macska sasokat kölykedzik. „Azóta nyilván meggondolta ma
gát”, húzta össze a szemét Bért, s mentében egy diónyi kavicsot 
pöccintgetett a lábával. „Nem jött érte, hiába vártuk”, biggyesz
tette le a száját, „Igor a kamrába zárta apát, egész délután ott 
ücsörgött; magával akarta vinni a halászatra is”, nevetgélte vi
dáman.

Auguszt persze kivágta magát: alkonyaikor megtört hangon az 
illemhelyre kéredzkedett, de be se tette oda a lábát: egy pálci
kával a résen át beakasztotta a belső kapcsot, s kereket oldott; 
amikor Igor megsokallta a várakozást, lement hozzá, jó félóráig 
szólongatta, eredménytelenül, de csak egyre ácsorgott az ajtó
nál, maga is bebocsátást kért, s féllábon topogva esküdözött, 
hogy kivárja, ha a világ végéig is itt kell rostokolnia, noha tár
sai már a bárkákban sürgölődtek; amikor végre betörte az ajtót, 
sehol egy lélek.

„Azóta már talán a tábornokot gyúrja. Az ám, alighogy partra 
szállt, keresett a tábornok”, fordult felém Bért, s elegyes érzés
sel gondoltam rá: tavaly egy álló napot barangoltam a tábornok
kal a hegyekben, csontos, szikár, izmos alakja még most is előt
tem hajlong a vadcsapásokon, délben lépesmézet ettünk, a tábor
nok szokatlanul ügyesen vámolt meg egy kaptárt, s a medvehiány
ra panaszkodott, „Az első útja azonban a trafikoshoz vezetett, 
igaz-e?”, kérdeztem, s közben a városháza felé intettem: csődüle
tet láttam, „Igen, mint minden évben”, hagyta helyben Bért.
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A trafikos szentül meg van győződve róla, hogy a tábornok ne
ki köszönheti életútját, hiszen sebesülésekor, helyettese lévén, 
tőle örökölte a parancsnokságot; úgy képzeli hogy a tábornok 
képességeinek, aki akkor még egyszerű kőfaragólegény volt, 
semmi szerepe sincs a forradalom hirtelen fellendülésében, úgy 
hiszi, hogy azt pusztán az idő hozta magával, nyilván maga az 
idő.

A tábornok bizonyára kezdettől fogva sejti, miként vélekedik a 
trafikos, hiszen leolvashatja az arcáról; mindazonáltal a trafikos 
mindig igazi örömmel s nem kis büszkeséggel öleli magához a tá
bornokot a trafikajtóban, őszinte szeretete benne van a szeme 
csillogásában meg abban a semmibe vevő tekintetben is, ahogyan 
a többieken végignéz: csupán egyetlenegy ember él a földkerek
ségen, akire fölfelé tud nézni.

Miután hellyel kínálja vendégét, ő maga meg a pult mögé ül, 
egyszeriben hatalmas, ragyogó íróasztallá változik a kopott, ro
gyadozó pult, a fal mentén üldögélő emberek meg tanácskozásra 
ide rendelt vezérkarrá; aztán egyszer csak elkomorodik a trafi
kos, egyre ritkábban szól, lopva folyton csak a tábornokra pislog, 
mind laposabbakat, mint akinek fontos mondanivalója volna, de 
mégis inkább önfeláldozóan egymaga viseli terhét, s csupán ezt 
dünnyögi időnként: „Hja, így van ez, így bizony”, majd egy-két 
szót ejt a sebesüléséről, s mikor már azt is elsóhajtja, hogy „Hja, 
ha én akkor meg nem sebesülök; így van ez”, akkor a tábornok 
egy üveg valódi francia konyakot vesz elő táskájából, s magasra 
emeli: „Nézd csak, mit hoztam neked!”, a trafikos meg nyomban 
felbontja, s a jelenlevők az egészségére isznak.

A tábornok kegyetlenül francia konyakkal ajándékozza meg 
azóta is, amióta a trafikosnak elhatalmasodott az asztmája, s egy 
gyűszűnyit sem iszik belőle; igen, a tábornok tudta, hogy a trafi- 
kost sohasem fogja a révben várakozók között találni, mindig ott 
áll majd a trafikajtóban, néhány lépcsőfokkal a többiek felett; 
szerzett hát annyi örömet neki, hogy a hegy menjen Mohamed
hez: nem akármilyen hegy az, amelyik menni tud.

„Te kinek a fia vagy?”, kérdezte tőlem a tábornok, amikor a 
sebesült vízgeológussal együtt engem is felhúztak a mentőövön 
a helikopterbe; a geológus a levegőben ismét elájult, s egy orvos
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vizsgálgatta mellettem egy hordágyon. „A remetével élek”, 
kiabáltam teli torokkal. „Ahá, értem”, mondta a tábornok. Más
nap a Tata kihalt faluja fölötti dombon üldögéltünk kettesben 
egy csenevész szentjánoskenyérfa alatt, a vámolt lépesmézet 
eszegettük, a tábornokot darazsak, méhek lepték el, egyetlen le
gyintéssel sem védekezett ellenük, türelmesen fújdogálta őket 
a lépről, hogy leharaphasson belőle egyet-egyet.

„Látod ezt az öreget?”, szólt halkan, s az öblöcske felé intett, 
„Mindene megvan, amit szeme, szája kíván, mégis éveken át át
kel az óceánon, odahagyja az övéit, és hónapokig itt cselleng a 
hegyekben, s akár itt is érheti a halál”, mondta, s kulacsát egy 
ágra akasztotta, úgy lógott és csillogott a fényben, mint egy ka
rácsonyfadísz.

Sirályok vijjogtak odalenn, a nap féktelenül perzselt, a levegő 
kocsonyásán rezgett a szemünk előtt; elmondtam neki, miről 
váltottunk pár szót előző nap reggel a vízgeológussal, mielőtt 
megérkezett a helikopter.

A geológus szabad napján egyes-egyedül a hegyeknek vágott, 
s hiába várták, nem tért vissza. Már két napja tűvé tették érte a 
szigetet, de mintha a föld nyelte volna el, nyoma veszett. Pedig 
tucatnyi mentőosztag serénykedett. Keresték a Nagy Szakadék
nál is, kötéllel leereszkedtek az első párkányra, a másodikig nem 
merészkedtek: semmi nyomra nem akadtak; szólítgatták, mind
hiába, ezért valószínűnek látszott, hogy ha itt érte a baj, az ötven 
méter mély, sziklazátonyok között tajtékzó tengerben lelte ha
lálát. Nagy kerülővel ott is nyomoztak utána, mindhiába.

Azon a hajnalon Berttel lekúsztunk az első párkányig; a tenger 
sima volt, akár a tenyerem, a hegyek mögül előbúvó nap minket 
már beragyogott, a szakadék mélye azonban még félhomályba 
burkolózott. Ismertem a járást, tudtam, hol kell a hegynek hátat 
vetve farkasszemet néznem a tátongó méllyel, hol meg arccal for
dulni a sziklatömb felé, hogy a második párkányig jól kijöjjön a 
lépés. Ott aztán, a barlang szájában, egy kiugró alatt, ráleltem 
a vízgeológusra; hanyatt feküdt, ruhája cafatokban, beleszáradt 
az éktelen sebekbe, viaszsárga, szakállas arcán is csomókban állt 
az alvadt vér.

„Hallod, itt bent zúg a víz”, nyöszörögte, kétségbeesett sze
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mével a barlang felé intett, „két napja hallgatom, egyre zubo- 
rog”, lihegte fáradtan mocorogva. Bárhogy füleltem, semmi 
nesz. Körülötte beszédes nyomok: a sziklapárkány széléről mint
egy négy métert kúszhatott hagyatt fekve; a kövek feketélltek 
a vértől, tenyerén csontig szaggatott sebek tátongtak; nyilván 
az első párkányról zuhant le, ép csontja alig maradhatott, s ki 
tudja, vajon a tűző nap vagy a csalóka lázálmok kergették-e a 
barlang hűsébe, s hányszor ájult el közben; megitattam, kurta 
álomba zuhant, Bért meg futott a városba a helikopterért.

Furcsa hajnal volt az, szótlanul üldögéltem a párkány szélén, 
messze már fel-felbukkantak a rév felé igyekvő apró halászbár
kák, vártam, hogy a napocska leérjen hozzám, s az volt az érzé
sem, hogy egész életemben csak félholt emberek körül sürögtem- 
forogtam, s arra vagyok kárhoztatva, hogy erőben, egészségben, 
mit se segíthessek rajtuk;

apám a főtéren, a városháza kampóján lógott egy álló napig, 
fejébe vörös csillagos sapkát nyomtak, nyakába elrettentő szö
vegű táblát akasztottak, mellette sisakos, szuronyos őr állt, oda
futottam hozzá, oly ritkán járt haza, a nyakában lovagoltatott, 
fel-alá futkosott velem a szobában, s kezemmel a mennyezetet 
fogtam, mintha az eget tartottam volna, hogy be ne verjem a fe
jem a csillagokba; átöleltem himbálózó lábát, alig értem a térdé
ig, az őr ordítozott, belém rúgott, messze repültem, aztán hason 
csúsztam a fényes kövön, nénikém ölébe kapott, „Holtan fogták 
el”, suttogta valaki, „egy sortűz kaszálta le”, a nap akkor is épp 
hogy felkelt;

egy sötét este nénikém kézen fogott, járatlan utakon vezetett 
a messzi hegyekbe, hol hátára vett, hol letett, egész úton sóhaj
tozott és nyögdécselt, egyszer csak egy viskóhoz értünk, bent 
karbidlámpa pislogott gyéren, négy szótlan, fegyveres, vörös 
csillagos katona virrasztóit, a földön kuporogtak csak egy fes
tetten, hosszúkás láda állt középen, sehol semmi más, „S még meg 
se akartak várni bennünket!”, emelte fel az öklét jajveszékelve 
nénikém, végighordozta tekintetét a katonákon, „Máriám, mivé 
lettél?!”, zokogta, a katonák meg csak mordul üldögéltek, „Jöjj 
ide, ez itt az anyád!”, rántott magához nénikém, s a ládára bo
rult, „Nem várhattunk vele, darabokra tépte a gránát, úgy szed-
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tűk össze”, szólt az egyik katona, s fölállt, hozzám jött, egy kis 
aranyláncot akasztott a nyakamba, négylevelű lóhere volt rajta, 
ha anyám karjára vett, mindig ezt keresgéltem, ő meg nevetgélt, 
ahogy motozó ujjaimmal csiklandoztam a nyakát; a katonák föl
emelték a ládát, a viskó mögött egy sekély gödörbe tették, ka
vicsot, földet túrtak rá, majd nagy köveket hengergettek oda, s 
egy karót feszítettek a tövébe, aztán mendegéltünk haza néni
kémmel fél éjszakát, ordítoztam hólyagos lábam miatt, s mikor a 
város fölötti dombra értünk, ugyancsak kelt fel a nap;

nénikém egy álló éjszaka fátyolos angyalokkal viaskodott, el
fogyott, akár a hold, testes öle, ahova annyiszor felkapott, csont
tá aszott, az orvos kábítószert fecskendezett belé, hogy fájdal
mát csillapítsa, „Nem éri meg a reggelt, gyerek”, suttogta kifelé 
menet, „Igen, doktor úr”, szóltam mutáló hangon, „De meg
nőttél már!”, mondta az orvos, és vállon veregetett, „Igen, doktor 
úr”, válaszoltam megilletődve, „Oh, ne kancsalíts, édesem, miért 
leselkedsz?”, suttogta órákon át a nénikém, karjaim között halt 
meg, de mozdulatlanul tartottam tovább, míg csak elrettenve rá 
nem ébredtem, hogy kihűlt a teste; oly nyugodalmas csend honolt 
akkor, akár ezen a hajnalon, s mikor felkeltem tőle, épp besütött 
a nap, a kakukkos óra meg énekelni kezdett, egy agyagkorsóval 
némítottam.el, a falon folyt le a tej, egész nap majd megvesztem 
éhen;

egy kopaszodó ember rémülten rohant végig az utcán, nadrág
tartója hosszan lebegett utána, segítségért kiáltozott, felesége a 
bástyák alatti sziklákon egy női ruhát szorongatott zokogva, vala
ki búvármaszkot nyomott a kezembe, sokáig úszkáltam a víz 
színén, aztán bukdácsolni kezdtem, s a parttól egy kőhajításnyi- 
ra, egy víz alatti kőszikla tövében megpillantottam a meztelen 
lányt, sohasem láttam előtte, talán csak az előző napon érkezett, 
még az éjjel lopakodhatott le a bástya lépcsőin, holdfényben 
henteregni a tengeren, ókori karcsú vázák közé szorult, amelyek
re mészkő s csigaház tapadt ujjnyi vastagon az évszázadok során, 
ringó tengeri fűben heverészett, hosszú, fekete haja fátyolként 
lebegett az arcán, tágra nyílt szeme rám meredt egy-egy pilla
natra, karcsú halak úszkáltak körülötte szertartásos nyugalom
mal, jobb térdét az álláig felhúzta, s mindkét kezével a lábfejét
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szorongatta görcsösen, igen, ott a görcs, megfoghatatlanul; hol 
ragadjam meg ezt a lányt, hogy hozzá ne érjek, a szépség elbűvöl, 
megbontja az ember eszét, és zokogásba törne ki az érintés fáj
dalmától, s ha megcsókolnám, ki tudja, miért tenném; a nap ép
pen kisütött, amikor a lánnyal a karomban a partra léptem, csö
pögött rá az orrom, s az anyja félájultan dobta rá ruháját;

a nap épp kisüt majd akkor is, amikor a remetére egy kiugró 
kőszikla vagy bokor vagy barlang tövében hosszú keresgélés után 
rábukkanok, mert amikor már végóráját érzi, tudom, szótlanul 
elbarangol a világ szeme elől, mint a vadak, beveszi magát egy 
zugba, s hátat fordít a világnak; felkutathatom érte étlen-szom- 
jan az egész hegyet, mire rálelek, egy bicegő kutya szimatolgat 
majd körülötte, elütöm mind a négy lábát, és a nap akkor is ép
pen felhág majd az égre.

Gyík futott el a lábam előtt, egy kavics messze gurult a sza
kadékba. A vízgeológus nyöszörögve ébredt, s kapkodva lihe
gett. Szájába öntöttem az utolsó kortynyi vizet is, fél szemét rám 
vetette, majd ismét becsukta, „Itt zuborog hát a víz”, lihegte, 
„ennek a holt városnak”, cserepes szája megvonaglott, „többé 
úgyse lesz belőle semmi, kilakoltatni”, seppegte, „az ember el
megy, minek a víz”, tagolta halkan, „ó, élet, vízzel akarják ki
szúrni a szemüket”, nyögdécselte, aztán érthetetlen hangok gur- 
guláztak a torkán.

„Nyugodj csak meg, nyugodj meg, itt van még a város, és lesz 
víz is bőven”, suttogtam halkan, de nem értett meg, szemét rám 
se vetette, „A nomád törvény, tudod, a nomád törvény”, ismétel
gette, mintha válasznak szánná, s fejét hol jobbra, hol balra rán
gatta fáradtan, egy légy zavartalanul vizsgálgatta az orrát, és sem
mi nesz órák hosszat, csak egy-egy megcsúszott kavics pereg vé
gig a szakadék szikláin, s valahol a mélyben tompán csobban: 
vagy talán egy toboz esett le odafenn a dombon egy fenyőfáról: 
talán egy karcsú sas szállt a hegyébe, hogy órákon át méltóság- 
teljes nyugalommal szemlélődjön.

Már rég a helikopterben kuporogtunk: azon kaptam magam, 
hogy egyre dünnyögöm: „A nomád törvény, a nomád törvény.”

A tábornok elmosolyodott. Ültében leszakított egy férges, ko
raérett szentjánoskenyeret. „Igaza volt annak az embernek, fiú”,
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szólt, s kettétörte a gyümölcsöt: mintha pálcát tört volna az ügy 
felett; a férges részt elhajította, a többit rágcsálni kezdte.

„Nézd csak, fiú, tizenöt éve minden tavasszal eljött hozzám a 
város, hogy járjam ki valami gyár vagy ilyesmi építését; a város
nak joga van erre, érdemeket szerzett, harcolt, másutt egyre ja
vul az élet, itt meg bomlik; én azonban soha egy lépést sem tet
tem érdekében”, vallotta be a tábornok, s szemügyre vette a pár 
rőfnyi botot, amelyet már vagy félórája faragcsált, türelmesen 
cifrázgatott agancsnyelű, hosszú, karcsú zsebkésével.

„Meglehet, hogy hibáztam; mások nem voltak ilyen szilárdak: 
százszámra épültek a gyárak ott is, ahol semmi fedezetük nem 
volt, szerteszóródtak a javak, és egykettőre pangott ismét min
den, csak a gond szaporodott velük. Mit nyújthat ez a város? A 
szíve mélyén mindenki tudja: semmit. Engem is mindig arra 
kértek: valami gyárat vagy ilyesmit. Érted? Vagyis semmit”, dob
ta el a botot a tábornok, mihelyt elkészült vele.

Ohó, hát ez a méztől ragacsos kezű ember is a nagy szavak bű
völetében él, úgy gurulnak le megváltó szavai a domboldalon, 
mint a kavics, és menthetetlenül belevesznek a tengerbe, ha 
ugyan tömegükkel ki nem szorítják a mérhetetlen vizet! A háta 
mögött egy darázs másodszor tért vissza egy dús pókhálóhoz, 
hogy magával ragadja a másik pókot is; egy szúrás, egy lendüle
tes félkör, s már el is illant.

Félvállról, szórakozottan vetettem oda, hogy hiszen azt sem 
tudjuk, mi mindenünk van, s a hátam mögé mutattam, a hegyek 
felé: tán megérti, hogy lemezt válthatnánk. „Igen”, vágott a sza
vamba a tábornok, „mészkő, mégpedig hetedrendű, mit sem 
kezdhetni vele, én tudom, kőfaragó vagyok”, s kedvetlenül elné
zegettem karórájának tömör aranykötőjét, folyton hol lejjebb, 
hol feljebb húzogatta a karján, mint aki érzékeny az érc érinté
sére, de nem tud róla; mozdulatai kissé kihívóak voltak: nem cso
da, ha felötlik az emberben, hogy valaki majd érdemesnek talál
ja leütni érte.

Egy tetszetős közhellyel közömbösen elvágni a szóáradatot, 
befejezettnek éreztetni -  ötlött fel bennem a gondolat; azt düny- 
nyögtem neki, hogy nincs olyan hely ezen a földön, ahol az ember 
nem teremthetne magának emberséges életet, „Van-e még vi
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zünk?”, kérdeztem, s a tábornok szótlanul átnyújtotta a kulacsot; 
magam elé köptem a viaszt, ő meg jóízűt nevetett: csontos arcán 
ilyenkor ezer apró ránc táncolt.

„Mit gondolsz, fiú, miért néptelenedtek el azok a gyönyörű vá
rosok, amelyek egy-egy korban felvirágoztak, s mesés értékeket 
halmoztak fel bennük évszázadokon át az emberek”, folytatta za
vartalanul mondókáját, s kigombolta ingét, hanyatt dőlt kissé, 
izmos mellét napoztatta ügyetlenül, „Azért, mert elpangott az, 
ami az életerőt adta, s a megváltozott világban nem akadt újabb 
forrás. Mit gondolsz, miért néptelenedik el a csatornák Velencé
je?”, tette fel ismét a kérdést, s megadóan hunyorgott a szikrá
zó napba: az arcán mind fehérek maradnak majd a ráncok.

A kihalt házak között megjelent Tata, leballagott az apró mó
lóhoz, amelyből csak itt-ott maradt egy-két ép sík az elrejtezett 
naszád bombázása után, letelepedett egy vastőkére, és a vízbe 
vetette horgát. Kezem alatt száraz, hosszú, érdes pusztai fű zi
zegett, rengetegében bogarak élték világukat. A tábornok szavai 
egyre zsongtak a fülemben, alig figyeltem oda hébe-korba, rég
óta ismerem ezt a históriát.

Arról beszélt, hogy száz évvel ezelőtt itt gazdag, dölyfös 
mesteremberek laktak, kőfaragók, hajóácsok, hajókovácsok; 
csak ebből a városkából hetven diák tanult Bécsben, a par
tokon meg véges-végig alig akadt több; ott azonban egyszer 
csak növekedni kezdtek a nagy hajógyárak: mind elpangtak emitt 
a mesterek.

Azóta szőlőre adták a fejüket, levendulára, bolhafűre; egyet
len városnak sincs akkora termékeny völgye az összes szigeteken, 
mint ennek; úgy-ahogy ismét talpra álltak. Csakhogy borral már 
tele van a világ: hamisítják; a bolhaport kiszorította a diditi; le
vendulából meg annyi van, amióta mesterségesen gyártják az illa
tok ezreit, hogy tavat lehetne megtölteni vele.

A nap mindig elbágyasztott, csöndre, hallgatásra hajlok ilyen
kor: valami fáradt belenyugvást éreztem a tábornok szavából, de 
nem hányaveti nemtörődömségnek tetszett ez, hanem alighanem 
annak az embernek a fásultsága ütközött ki, aki már megvívta 
harcait, s nem sokat vár a világtól, de mégis, egyszer-egyszer cso
dálatféle, öröm, ragaszkodás villant meg zöld szemében, ha tettre
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kész embert látott, s talán épp ezt kereste szüntelen; de unalmas 
és fárasztó volt rettenetesen.

Szavából ugyan csöppnyi sem érződött abból az elkeseredés
ből, amely a lentieket emésztette, s amellyel engem ki lehetett 
volna kergetni a világból; talán csak önnönmagának bizonygatta 
tehetetlenül, hogy széles a világ. Nem épített légvárakat, nem 
kapkodott fűhöz-fához, nem szitkozódott, nem nagyzolt és nem 
várt csodára, ezt javára írtam; közben egy pálcikát hegyezget- 
tem, hogy ültömben a földre firkálhassak.

Megnyugtatásul olyasmi szaladt ki a számon, hogy ilyen éghaj
lat, mint a miénk, sehol sincs a tengermelléken; hiszen római 
császárok jártak ide nyaralni. A tábornok azonban csak legyin
tett, és ismét özönlött belőle a szó. Hevesen bizonygatta -  kap
kodtam a fejem, mire való ez? -, hogy a mai lapos zsebű turista 
nyílt tengert kíván látni, nem kíváncsi erre a csatornaszerű öböl
re; a gőzhajó is másfél órát úszik az öböl kezdetétől ebbe az 
egyetlen városba. Végállomás, világvége! A görögök számára 
kiváló hely volt ez, megközelíthetetlen: ebben az öbölben ízzé- 
porrá lehetett verni minden támadót. Biztonság! Aranykor! Fel- 
virágozás!

„Érted-e a kor és az emberi település közötti összefüggést?”, 
kérdezte feleslegesen, tágra nyílt szemmel. A sziget másik váro
sának nem volt termő völgye, viszont fő járaton van -  okoskodott 
egy fűszálat rágcsálva - , turistáknak kedveskedtek hát az embe
rek kétrét görnyedve évtizedeken át, szállodákat építettek, a mi 
gazdagjaink pedig megvetették őket, de hol tartunk ma? Ott a si
ma jólét, itt a cifra nyomorúság.

„Egy fia szállodánk sincs; az étteremben suszter a pincér, s mi
előtt felszolgálna, összeszedi a vendégek foltozásra váró cipőit, 
de hogy lássák, milyen tiszta ember, az étterem sarkában trikóra 
vetkőzik, s egy gyűrött zacskóból bepúderozza a hónalját. Ér- 
ted-e, miről beszélek?”, fordult felém hevesen, s egy tojásnyi ka
viccsal súlyozgatott a tenyerén. „Igaza van a vízgeológusnak: az 
ember elhagyja a halálra ítélt városokat. Mindig is ezt tette”, 
mondta a tábornok rezzenéstelen, kissé sápadt arccal, s leakasz
totta a fáról a kulacsot, láncánál fogva megforgatta, mintha el 
akarná hajítani.
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Felmarkoltam néhány szem kavicsot, s egy verebet célozgat
tam egy fügefán: miért hagyom, hogy ez a fáradt ember az ő el
használt világának forgácsaival tömje a fejem: pojácák ma már 
a porondon is alig akadnak.

Vannak akikkel szót értek, ha csak összevillan a szemünk, s 
hogy nagy a világ, vajon épp nekem bizonygatja: föld alattam, ég 
felettem, bárhol is legyek. Velem sosem mérkőzhetik: akit a kö
telékek szorongatnak, abban születnek efféle gondolatok; fájók, 
megbecsülendők, de más nyelven zsong ez, nem az enyémen. 
Élek, ahol a kedvemet lelem, s amíg azt tehetem, ami kitölti az 
életem: holnap másra virradunk.

„Talán mehetnénk már haza, nézze, jön a hajó”, szóltam, s fel
keltem. A tábornok ülve maradt. „De én a választ akarom előbb 
hallani”, mondta, s hanyatt dőlve, könyökére támaszkodott. „A 
parancstól rég elszoktam már”, szóltam tiszta vizet öntve a po
hárba, „odalenn találhat elég embert, akik készségesen bólo
gatnak minden szavára, ha épp ezt kívánja”, mosolyogtam rá: na, 
hadd lássuk, mire megyünk egymással?!

„Tudom”, válaszolta, s felhúzta a szemöldökét, „tudom; vi
szont a hegyekben olyanok rostokolnak, akik csak önnönmaguk- 
nak bólogatnak, s észre sem veszik, hogy közben elbóbiskoltak”; 
nyomban meghazudtoltam: nagyot bólintottam neki.

„Hiszen amit mondott, az utolsó szóig felelet volt, nem kérdés: 
felelet a saját kérdésére. Nekem arra nincs mit szólnom, a kérdé
sem is más”, magyaráztam megenyhülten, a tábornok azonban 
nevetve válaszolt: „Bár az én feleletem volna, fiú; szeretném hin
ni, hogy az én feleletem, vagy hogy rossz felelet!”

Meghökkentem: azt várta talán, hogy papagájjal küzdjek? Be
szélő dobozzal, sustorgó szélmalommal? Kivont karddal roha
mozzak rá? „Akkor ez üres beszéd volt csak, s mit is mondhat
nék róla?”, nevettem, s elbiggyesztettem a számat.

A tábornok is fölállt, nyújtózott egyet. „Igazad van”, mondta 
halkan, „azt hiszem, mehetünk. De nézd meg jól magadnak azt 
az öreget”, s a csendben horgászgató Tata felé intett. „Tudod-e, 
mit keres itt évek óta? Ásványokat meg kincseket akar adni a vá
rosának. És tudod-e, miért? Mert ide van kötve odaát is, az övéi
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között, s szót sem ért már velük: magányos, akár egy kopár 
hegy”, szegezte mellemnek a mutatóujját a tábornok.

„Tudod-e, mi az ő világa az unokája számára, akiért annyira 
odavan? Nagyapa, a nyáron majd kirándulunk Burmába, Sze
negálba meg arra a te szigetedre. A világ végére. Ennyi. S nézd 
meg, hogyan tesz-vesz ez az öreg, mintha előtte állna még az 
élet!”, szónokolt nekihevülten.

Nekivörösödve ugrottam a tábornok elé: „Csakhogy ez nem 
magát igazolja, hanem engem!”, kiáltottam magamból kikelve, 
s földbe gyökerezett a lábam, a szó meg csak úgy ömlött belőlem: 
hisz mi más az élet, ha nem az, amit a világ felkínált lehetőségei 
közül cselekvésre választ az ember, s küzd érte inaszakadtáig? A 
remete egy életen át írta ennek a szigetnek a történetét, minden 
bölcseket ismer, bárhol világhírű tudós lehetne, ő emezt válasz
totta: tudóst nem, de remetét elbír a város! S ha majd remetét se, 
ismét válaszút elé kerül!

„És maga vigye el a fővárosba karhatalommal, ültesse oda egy 
katedrára, mire visszatér, itt találja őt is!”, emeltem égre a ke
zem, mintha onnan zúdítanám alá ezt a förgeteget: ilyen életet 
választ minden átkával együtt mindenki, aki itt él, ilyent ez az 
öreg is idelent, megnézheti jól, s így lesz ez itt, amíg csak az 
utolsó, egyetlenegy ember még mindig több értelmét leli az élet
nek itt, mint bárhol másutt, siránkozzon, bár öklét rázva, és ku- 
nyeráljon a fél világtól megalázkodva.

Tele van atyafiságunkkal a világ Amerikától Ausztráliáig, ők 
más lapra tettek, „Maga is amúgy választott, s a kérdését meg a 
feleletét abból a másik világból kiáltja ide, ahogyan onnan lát
szik, s közben gyötrődik, ugye, mert mégse tud választani, csak 
visszhangzani, dúlni ékes szavaival, azok meg éppúgy elviharza- 
nak e világ felszínén, mint a bóra: hullámokat kavarnak, de a 
mélybe nem hatolnak!”, vágtam a tábornok szemébe, s már bere
kedt a torkom, fojtogatott el-elcsukló hangom, de még sehol sem 
láttam áradatom végét: lehet, hogy soha semmi sem lesz itt, le
het, hogy egy újabb korban felvirágzik ez a város, és csudájára 
járnak: bárhol is legyen bármi élet, válaszút dolga lesz mindig, 
vágyainkkal, keservünkkel és átkainkkal együtt őrlődünk, „De a 
maga választása éppúgy nulla nekem, mint magának az enyém,
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érti?”, kiáltottam utána, s hosszú, kínos köhögés fogott el, hom
lokomat kiverte a veríték.

A tábornok már messze járt, kulacsát ütemesen lóbálta jobb 
kezében. A pálcát szorongattam, hegyére kényelmesen rászállt 
egy darázs. Ujjaim ragacsosak voltak a méztől. Futva indultam 
a tábornok után. Szótlanul mentünk egész addig, ahol az erőd 
és a város felé szétágazik az út. „Szeretnélek egy év múlva is lát
ni”, mondta a tábornok. „Az erődben lakom”, válaszoltam neki.

Másnap elmentem Tatához. Akkor jártam nála először.

A városháza előtt tíz-tizenöt ember álomkóros megfontoltság
gal háborgott a temetőcsősz sorsa felett. „Jön még ez a rendőr az 
én utcámba, de akkor jaj neki”, sziszegte fogai között a veszteg
lő gőzhajó kapitánya, és sapkájával meglegyezte az arcát, „hor
dom itt az üzeneteit évek óta a bátyjának, én meg egyszer kérem 
valamire, akkor sincs benne emberség!”; a kopaszodó tanító kar
ba tett kézzel álldogált mellette, pipáját szívogatta figyelmesen, 
helyeslőn bólintott, „A körmére kell nézni!”, mondta lebiggyesz
tett szájjal; Auguszt a kör közepén ácsorgott, egy rőfnyi bottal 
hadonászott, „Mit jelentsen az, hogy a hatóság félrevezetése; 
akkor mért nem csuk le engem is! Mert nem mer!”

A kazános körmét faragta zsebkésével, s óvatosan vetette köz
be, „Nálad aranyfogat talált, nem is csudálnám, ha hűvösre ten
ne”; Auguszt hátraperdült, mintha kígyó mart volna belé, kettőt- 
hármat nyomatékosan a járda kövezetére koppintott, „Nem ta
lált, én adtam oda neki, ott mókáztunk az orra előtt, s tán más 
fizessen azért, mert ő se lát, se hall?! S még rám lőtt a tehetet- 
lenje!”, dörögte hordómély hangján; „örülj, hogy nem talált 
el!”, szólt az órás, és egy finom kis ezüstszelencéből ánizsos cu
korkát kapart elő; „Azt is a temetőcsősznek köszönheti; nem én, 
hanem ő örüljön neki!”, tüzeskedett Auguszt, s szemére húzta 
sapkáját.

„Nyilván jobb volna, apa, ha egy időre eltűnnél, anya már vár 
a vacsorával”, szólt oda Bért a pillanatnyi csendben, bár nyil
ván tudta, úgysem lesz foganatja szavának, „Ha jól meggondol
juk, a rendőr csakugyan hálás lehet a temetőcsösznek, amiért fel
ütötte a kezét, talán meg lehetne értetni vele, hogy így is felfog
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hatná a dolgot”, tanakodott felvont szemöldökkel az orvos, 
szemüvegét törölgette fehér zsebkendőjével, aztán összehajto
gatta, és szivarzsebébe dugta.

„Ah, nem hajlik a jó szóra”, szikrázott a kapitány szeme, s kar
órájára pillantott, dús szőrzete szinte ellepte a számlapot, a mu
tatókat aligha lehetett megkülönböztetni; „Egy órán át magya
rázkodtam vele, de egyre csak azt szajkózta, hogy a hatóság 
tettleges bántalmazása! Élvezi, hogy ilyen hangzatosat mondhat 
magáról!”, hordozta végig a szemét a kapitány megvetéssel a 
városházán, s nekidőlt a farkatört, rőfnyi velencei oroszlánnak.

„A körmére kell nézni!”, bólintott ismét a tanító, s elrévede
zett a keringő sirályokon; „Hát igen, igen, a temetőcsősz ártat
lan, az világos”, szólt töprengve a keszeg borbély, téli zakó volt 
rajta most is, nyár derekán is meghűlt, ha csak levetette, s ki 
nem keveredett a náthából: minden új vendégének előadta, mi
lyen jó meleg a nyár a Sínai-félszigeten, a háború alatt nap nap 
után két-három kilométert is gyalogolt, csak hogy a langyos Vö
rös-tengerben fürödhessen, az volt ám a jó világ, „de engedjék 
meg, a hatóság mégiscsak hatóság, bárki képviselje is, nem 
igaz?”, mondta, s ezzel mintha inkább csak olajat öntött volna 
a tűzre: a kazános is fölvetette a fejét, széttárta a kezét, kése az 
égnek meredt, „Jó, jó de nem idegen ez a rendőr, közülünk való, 
hát mit akadékoskodik? Bármi történt, a családban történt. Hogy 
akar itt élni, ha eztán folyton gáncsot vetünk neki?”

A szikár orvos gyöngyház szipkájával babrált, a kapitány po
cakja alatt összekulcsolta sovány kezét, „Tulajdonképpen a rab
lókat kellett volna kézrekeríteni, de futni hagytuk őket”, mond
tam ki azt, ami egyre emésztett, s elhallgattam furcsa kételye
met: talán nem is a bűntett, csak az elszalasztott alkalom kese
rített el: a halász dühe, hogy kezéből kisiklott a hal, a bolond 
tajtékzása, hogy ujjai között elfolyik a víz.

„Talán együtt kellene fölmennünk a rendőrhöz”, szólt pattog
va a kapitány, s a kezére nézett megütközve, aztán meg sziszeg
ve föl a városháza párkányain fészkelő galambokra; „Esetleg 
kényszeríthetnénk, hogy szabadon engedje a temetőcsőszt”, 
dünnyögte karba tett kézzel, cukorkáját szopogatva az órás; „Ta
lán le akarod fogni, és kinyitni a zárkát?”, nevetgélt gúnyosan a
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borbély, s megütközve vette észre, hogy az ollója a szivarzsebé
ben maradt, feltűnés nélkül belső zsebébe csúsztatta; „Négykéz
láb hajigálna ki bennünket”, bökött késével az emeleti ablak 
felé óvatos tekintettel a kazános; „Vannak közöttünk izmos em
berek is”, hordta körül kedélyesen a tekintetét az órás.

„Egy ujjal sem kellene hozzányúlnunk”, szólt izzadó homlok
kal, pislogva Auguszt, „csak szorosan egybe verődve menni felé
je, és a szoba sarkába szorítani; azt sem látná, ki nyitja ki a zár
kát. A tömegünkkel kellene hatni!”, írt le egy hatalmas kört a 
botjával; „Erőszak az úgy is”, mondta kedvetlenül a kazános, és 
újságjával legyezgetni kezdte magát; „Igen, de a tömegé! Sze
retném látni, mihez kezdhetne!”, villogott harciasan a kapitány, s 
karon ragadta a tanítót; „A körmére kell nézni!”, hagyta helyben 
a tanító, s felvetett fejjel nézte a messze szálló pipafüstöt.

Halaszthatatlanul tenni kell valamit, ezt magam is tudtam, 
de mit várhat az ember békésen évődő, megfontolt emberektől? 
Tudtam: ha fent a temetőben idejében közbelépek, a temető
csősz sohasem kerül ide; tudtam: ha még frissiben jó nyomra ju
tok, könnyen beszélnénk most a rendőr fejével: ki nem mondana 
le a dicsőség kedvéért szemrebbenés nélkül az elégtételről? A 
tábornokot a sétányra néző kocsma lugasában lelhetem meg 
ilyenkor, nos, mire megyünk vele? Intettem Bertnek, hogy vár
jon meg, s máris szedtem a lábam.

Mario bátyja -  a szárazföldön tartományi tanügyi főnök -  a 
nyár elején mulatságos, katonás merevséggel, pattogó hangon 
előadta a tábornok nála tett látogatását; a Rókus-kápolna mö
götti pirinyó öbölben sütkéreztünk a homokos kavicson, körü
löttünk sehol semmi, csak a víz, a nap, a föld; én egy marék apró 
kagylót eszegettem, akár a tökmagot, Bért hatalmas homokvá
rat épített szorgalmasan, Mario szélesen elterülve hol egyik, hol 
másik felét kínálgatta a napnak, bátyja meg egyre csak a víz szé
lében álldogált pipaszár lábaival és horpadt bordájával.

Azt vettük ki a szavából, hogy a tábornok, nyugdíjba vonulá
sa után, elvállalta az Országos Állatvédő Liga elnöki tisztségét, 
s ebben a minőségben titkára kíséretében fáradhatatlanul járja 
az országot. „Ó, és mi lesz a horgászással!?”, kiáltott fel Mario 
a hírre, s hanyatt fektében egyenest a napnak beszélt, „Csak tud
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nátok, milyen szenvedélyes horgász! Tavaly egy jókora hal akadt 
a horgára, már vagy egy órája köröztünk vele, akkor elszabadult; 
az öreg, dühében, az egész felszerelést belevágta a tengerbe”.

Felemeltem az ujjam, mint a tanítók, amikor a tanulságos fog
lalatot mondják: „És bánatában beállt állatbarátnak!”, Bért pe
dig legyintett, apró, lapos kavicsokat keresgélt, hogy feldíszítse 
velük karcsú bástyáját, „Ó, dehogy, hisz az ő kezében a halak 
sem szenvednek!”, szólt felvont szemöldökkel, „Persze, persze, 
nem is levegőért hápognak fuldokolva a bárka fenekén, hanem 
hálát zsonganak”, vágta ki fektében színpadiasan az ég felé emel
ve kezét Mario, mintha fohászkodna, vagy magyarázkodva 
számon kéme valamit odaföntről.

„Egy állatbarát beéri azzal, hogy ne kínozzák az állatot: nyom
ban megölni, pontos találattal, fájdalom nélkül!” , kiáltotta köz
be Mario bátyja, s egy fekete, kerek, csupa tüske tengeri sünt 
nyomott Bért homokvárának hegyébe, „Naná, és ha a hal egy 
álló délután horoggal a szájában vontatja a bárkát, az nyilván 
csupán üdítő kiruccanás egy pehelykönnyű kordén! Csak éppen 
a horog a zablája”, ült fel kerek képének széles mosolyával Ma
rio, és egy-egy cigarettát dobott bátyjának meg Bertnek.

Bátyja elmondta, hogy egy szép napon egy derék, fekete fiatal
ember kopogott az ajtaján, belépett, s így szólt: „Bogin vagyok, 
az Országos Állatvédő Liga titkára; Haluna nyugalmazott altá
bornagy, az Országos Állatvédő Liga elnöke kíván beszélni ön
nel”, majd lelépett, kitárta az ajtót, s a fekete ruhás tábornok 
katonás léptekkel a tanügyi főnök asztalához ment, kezet rázott 
vele, leültek a kerek asztalhoz, s kifaggatta, mit tesznek az is
kolák az állatvédelem népszerűsítéséért, aztán aggodalmát nyil
vánította az állapotok miatt, időnként egy-egy kimutatást, röpcé- 
dulát vagy népszerűsítő kiadványt kért szótlanul üldögélő titká
rától, az elővette tömött, fekete táskájából, átnyújtotta a tábor
noknak, s megannyiszor halkan összeverte a kezét, mintha be
szennyezte volna valamivel.

A tábornok‘továbbította az iratokat a tanügyi főnök kezébe, 
aztán pattogó utasításokat adott, hogy mi mindennel tartozik 
a tanügy az állatvédelem humánus ügyének, majd kezet rázott a 
tanügyi főnökkel, titkára ajtót nyitott neki, becsukta mögötte,
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„Az Állatvédő Liga köszöni támogatását, és remélni szeretné, 
hogy legközelebb szép eredményekről vehet tudomást”, mondta 
márványmosollyal, kezet nyújtott, és távozott.

Harsogva nevettünk: a hallottakból semmi sem illett a tábor
nokhoz. A nyugdíj, a nyugdíj sok embert megváltoztatott már! 
Elszakadoznak a kötelékek, szertefoszlik a hatalom, a tekintetek 
másfelé fordulnak, s az ember lassan azzá zsugorodik, ami: egy
szerű halandóvá, akinek erényei s hibái vannak, adnak is sza
vára, nem is. Van, aki lassan morzsolja napjait: valamit mintha 
visszavárna.

A kocsmában derűs társaság ült a tábornok körül; alig válto
zott ez az ember: zöld, nyílt szeme fürgén járt körül, bajusza még 
mindig feketébb, mint ószes haja, csak a kezében szorongat foly
ton valamit: egy pénzdarabot, ceruzát vagy épp öngyújtót. „Már 
vártalak, fiú! Még mindig minden a régiben?”, kelt fel, és kezet 
rázott velem, „Fent laksz még az erődben? Holnap majd fellá
togatok hozzád”, mondta igenlő válaszomra. „Szeretném halla
ni a dörgedelmeidet! Nem fogytál még ki belőlük?”, fürkészge- 
tett, s arcáról elegyesen rokonszenvet és keserűséget olvastam le.

„Nem. Akár tüstént kezdhetem”, rontottam rá ajtóstól, s 
nyomban fejéhez is kapta nevetve a kezét, „Talán mégsem olyan 
nagyon sürgős?”, kérdezte fájdalmat mímelő hangon, „Nagyon 
is. A temetőcsősz ártatlan. Ott voltam, mindent láttam”, szól
tam katonásan, s ezen magam is elcsodálkoztam.

„Na lám, itt egy megbízható tanú, aki majd előadja az esetet a 
nyomozóknak”, fordult felém fürgén Baluna ügyvéd, a város
elnök, s folyton reszkető ujjaival beleszántott habfehér hajkoro
nájába. ó  engedélyezte annak idején félvállról a remetének, 
hogy felköltözzön az erődbe, értésére adván, hogy a várostól 
semmiféle segélyre nem számíthat. „Arra sincs pénzünk, amire 
kell, nemhogy olyanokra szórjuk, akik elkótyavetyélték az éle
tüket. Mondtam én ezt neked idejében”, horgasztotta szúrós 
tekintetét a remetébe, s reszkető ujjaival a fülét piszkálta.

„Nem sántul bele a temetőcsősz, ha kivárja a sorát”, tette hoz
zá a bíróság elnöke, belekóstolt vörös borába, összeráncolta bol
tozatos homlokát, s tűnődve nézett a messzeségbe. Szerzetes volt 
valamikor, a háború alatt ugrott ki, egykettőre ledoktorált; nap
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nap után látni, amint vörös kendőt kötve összeszedi a gyereke
ket, villámgyors bárkáján végigszeli velük a tengert, s éktelen 
lármával kalóztámadást indít a szanaszét szórt lakatlan telepü
lések ellen. „Bátorságod jutalmául!”, nyújtja át szúrós szemmel 
saját piros kendőjét az aznap kitűnt gyereknek, akit aztán a töb
biek, élesen hurrázva, megmártanak a tengerben.

„Egy kis lecke senkinek sem árt, hogy megértse, mi a rend”, 
szólt a birtokigazgató, meglepően fiatal, lányos képű, de tenye- 
res-talpas, szögletes mozdulatú fiú, nyáron is mindig sötét ruhát 
s fehér inget visel, valamikor vézna gyerkőc volt, elégszer elagya* 
bugyáltam, a birtokon azonban egykettőre rendet teremtett, ami
kor a nagy veszteség miatt kinevezték kényszerigazgatónak. Az
zal gyötri a munkavezetőket, hogy a növénybetegségeket mindig 
latinul közli velük, s addig nem rendeli meg a vegyszereket, amíg 
el nem találják, melyikre van szükség. „Keressék elő a szak
könyvekben”, int hanyagul a könyvespolc felé, s rájuk csukja az 
ajtót. Sikerült is fellendítenie a szakképzés ügyét.

„Micsoda beszéd az! Majd móresre tanítanám én, az egész vá
rost lóvá tette egy ilyen fecsegő alak!”, heveskedett nehezen lé
legezve, lába közé vett görbebotjával kopogtatva a trafikos, „Jó, 
jó, hát ezt a pár napot majd kibírja, és akkor rendbe jön vala
hogy a dolog”, dünnyögte kelletlenül a fogvájót rágcsáló sápadt 
ügyész. Hetente kétszer-háromszor feljár a hegyre tenyérnyi 
földjét művelni; nekivetkőzik, s derekasan túrja a földet, ha kell, 
ha nem; évekig nyaggatott, hogy miért nem megyek iskolába, ha 
már ösztöndíjjogosult vagyok. „Elherdálod az életedet, deresre 
kellene téged húzni”, rótt meg csillogó szemmel, s egyre törölget- 
te karjával verejtékező homlokát.

A tábornok széttárta kezét, felém fordult: „Ugyan mit is 
mondhatnék? Mit érhet itt még az én szavam? Látod, nagyon 
siettek véleményt mondani a barátaim! Most már akár veled 
együtt fújhatom a dörgedelmeket!”, szólt, s ahogy az öngúnyt 
ő maga, a gúnyt a többiek éppúgy lenyelték. „Talán még csak azt 
tehetném meg, hogy veled tartok egy sétára”, toldotta meg gyor
san, és zsebre vágta öngyújtóját. „Köszönöm, magam megyek”, 
válaszoltam halkan, s ó bólintott, kezével felém intett.

Futva indultam vissza a városházához, valamit tenni kell, mo
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tyogtam, a téren szokatlan embertömeg várakozott, az épület 
sarkán meg magányosan Bért. „Az öregek mégis fölmentek a 
rendőrhöz”, szólt nevetve, „s meglátod, az lesz a vége, hogy apát 
is bedugják a temetőcsősz mellé”; a tömeghez mentem, s a vá
rosháza bejáratát kémleltem egy ideig, de semmi sem történt.

Ekkor valaki megragadta a kezem, s szólt, hogy kövessem; 
a sarok mögött, a tengerre néző utcában hat-hét embert láttam, 
épp egy hatalmas létrát támasztottak a falhoz, aztán feltolták 
egészen a zárka ablakáig, valaki kezembe nyomott egy vasfű
részt. „Hidegvágót adjatok neki”, mondta egy árny, s egyszer 
csak már a kezemben volt az is, meg a jókora kalapács is, és már 
futottam is fel a létrán.

A rácsot egy-két csapással vágtam le, mintha csak pókháló 
volna, a temetőcsőszt fejjel lefelé húztam ki az ablakon, „Ki 
hallott ilyent, nem akar szabadon engedni”, dünnyögte mély fel
háborodással, talpra állítottam, s máris iparkodtunk lefelé, a 
karcsú létra csak úgy hintázott alattunk: mi volna, ha ropogva 
kettétörne? Alig értünk földet, surranó árnyak már iszkoltak is 
a létrával az éj sötétjébe.

„Kinézhetnél magadnak egy jó rejtekhelyet pár napra”, mond
tam a temetőcsősznek, s csak most vált igazán halálra: rádöb
bent, hogy a nehezebbje még hátra van, visszaperdült, „Hol az 
a létra?”, kiáltotta izgatottan, s kétségbeesetten nézett fel a ma
gasba, a zárkaablakra, már láttam is, hogy fut fel a létrán, vissza, 
vissza!

De a hidak felégetve. „Uhh”, kiáltotta földbe gyökerezett láb
bal, majd hirtelen megfordult, s szó nélkül hazafelé futott; utá
nairamodtam, elkaptam a karját, „Másfelé!”, kiáltottam rá, s er
re nekivágott a hegyeknek, egy szempillantás alatt eltűnt.

„Neked is jó lesz kereket oldanod”, mondta Bért, „én meg 
elókerítem apát”, hadarta, s máris eltűnt az utcasarkon. A zár
da felé menekültem, ki a hosszú, part menti sétányra, aztán 
egyszer csak megálltam egy percre, hallgatóztam, a mellékútra 
váltottam szaporán.

„Fiú”, szólított meg valaki halkan az egyik pádról, összerez
zentem, kezemet ökölbe szorítottam, óvatosan odamentem. „Ölj 
ide közénk”, mondta Elvira, „Szökésben vagyok, kiszabadítot
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tam a temetőcsőszt”, dünnyögtem, Elvira ekkor felkuncogott, 
„Ohó, hát akkor nem vagyunk egyedül! Mi is kereket oldot
tunk!”, kiáltotta, én meg előrehajoltam, a fekete hajú lány, a 
szeme szikraszóró, „Unta már a fiúit, s mert már senki sem megy 
apácának, azt hitte, érdekes lesz. És mit ad isten: épp itthon 
kellett rátalálnom!”, csilingelte Elvira „Tán a javítóból ismeritek 
egymást?”, kérdeztem, s Elvira válaszul csak kuncogott.

„Túl hangosak vagytok”, kelt fel a fekete lány, s felkapaszko
dott a pad mögötti sziklákra, nadrág feszült rajta, akárcsak El
virán, karcsúbb volt, mint amilyennek a kámzsában hittem; utá
na léptem, s lenyújtottam a kezem Elvirának; „Képzelem, hogy 
ostromolja most anyát a badessa; reggel már túl leszünk a ba
jon”, csicseregte Elvira; a fekete lány úgy vezetett bennünket a 
fák és bokrok között, mintha minden zugot ismert volna, járása 
sima volt, mintha földet se érne a lába; egyszer csak letelepedett 
egy nagy, lapos kőre, melléfurakodtunk, talán ötven méterre le
hettünk a város felett.

Akkor még nem tudtam róla, hogy amikor anyja halála után 
apja újra nősült, épp hogy csak bevárta az érettségit, s még az
nap összecsomagolta legszükségesebb holmiját, majd világgá ment 
egy fiatal, kefeszakállas könyvügynökkel, bár semmi kifogása sem 
volt mostohaanyja ellen, hiszen korábban barátnők voltak.

Az ügynök számára azonban csak a következő nagyvárosig 
terjedt a világ, s mindössze öt napig tartott. Amikor Olivera fel
ébredt a ljubljanai szállodában, éjjeliszekrényén egy könyvet ta
lált, Illúzió és valóság volt a címe, tanulmányokat tartalmazott, 
az ügynöknek hónapokon át sem sikerült megemésztenie őket, 
de nagyon kedves, érzelmes ajánlást írt az első lapra, s töredel
mesen belefoglalta azt is, hogy a számlát nem sikerült rendeznie 
odalenn.

Oliverát akkor egy derék, éles eszű, hallgatag néger egyetemi 
hallgató váltotta ki, akinek az apja szappangyáros volt Tanzániá
ban, s két fiúval meg három lánnyal járt folyton csapatba verőd
ve, „Szappanfőzője van a te apádnak, nem gyára, mi a fenének 
ott a szappan”, ugratta naphosszat a szőke, nyúlánk pisztonos, 
aki otthagyta zenekarát, s azért hordott éktelenül hosszú sö
rényt, hogy eltakarja szétálló, tenyérnyi füleit.
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A néger egy kis, kék, bőrkötésű noteszbe, amelyet mindig far
zsebében hordott, aforizmákat gyűjtött, s esténként, gombóccá 
gyűrve feje alatt a párnát, felolvasott belőlük. „Az emberiség 
létjogosultságát csak az a néhány eredmény igazolja, amelyet a 
természet ellen ért el”, ismételgette előszeretettel, s megany- 
nyiszor hozzátette: „Persze felettébb kétértelmű ez a megállapí
tás.”

Amikor a néger fiú egy este úgy leitta magát, hogy belehalt, át
esvén a rendőrségi vizsgálaton, a zadari temetőben a pisztonos 
karolta át Oliverát, s egyenest lekísérte a kikötőbe. „Elviszlek 
a dubrovniki Excelsiorba, ott ezüst evőeszközzel esznek a ven
dégek”, mondta a fiú, s nyomban hajóra is szálltak.

Az Excelsiorban a pisztonos barátainak az ágyában háltak, ze
nészek voltak, este nyolctól hajnali háromig dolgoztak. Ök sze
reztek eledelt is a konyháról; a pisztonos mindig lármát csapott, 
ha hiányos volt a teríték. „Nem tűröm a kiváltságot, tessék ne
künk is ezüst evőeszközt adni, mint amazoknak odafent”, kiál
totta, s ilyenkor mindig gyöngyözni kezdett az orra, barátai meg 
kórusban nevettek rajta.

Nap nap után hajnali háromkor kelni kissé fárasztó volt, a par
kok még mindenütt álmosan ácsorogtak, hiába cseréltek négy-öt 
naponként várost. Amikor pedig már keresztül-kasul végigjárták 
a tengerpartot, Olivera Kotorban egy hajóskapitányhoz szegő
dött, aki felcsempészte egy kajütbe.

Talán ki is tartott volna mellette soká, hiszen szórakoztató lett 
volna otthonosan elvegyülni a folyton váltakozó utasok között, 
noha egy álló hétig egyazon a vonalon döcögtek, de a kapitány 
embertelenül féltékeny volt, zárva tartotta kajütjében, s még
hozzá orrfacsaróan tele is pipálta a szűk helyiséget, viszont a kis, 
kerek ablakon át sohasem lehetett eléggé kiszellőztetni.

A röpke hét alatt, amelyet a kapitánnyal töltött, egyetlenegy
szer sem lépett ki a kajütből, csupán a kerek ablakocskán át só
várgott a világ után, folyton ott álldogált, s nézte a habokat. 
„Rácsot rakatok az ablakodra, istenem, hogyan is lehetne téged 
megtartani”, sziszegte a kapitány, s megannyiszor szerelemre ger
jedt, horgos orrán megfeszült s csak úgy fénylett a bőr, vézna teste 
remegett, ha Oliverát az ablaknál lepte meg, amikor betoppant.
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A szomszédos kajütben egy napon órákon át beszédet gyako
rolt egy mély hangú férfi, el-elakadt, újrakezdte, filozófus lehe
tett. Olivera egy cédulát kötött a ruhaakasztóra, kinyúlt az abla
kon, és átdobta a filozófushoz. Mintha elvágták volna a beszédet, 
attól kezdve semmi nesz sem hallatszott. Már besötétedett, ami
kor egyszer csak reccsenést hallott kajütje ajtaján, aztán egy fe
szítővas koppant, s amikor kitárult az ajtó, egy ötvenes, zömök, 
szemüveges, kopasz embert pillantott meg, jó fél fejjel alacso
nyabb volt nála. „Induljunk, kisasszony, épp kikötni készül a 
hajó”, mondta, s bokázva bemutatkozott, kezet csókolt. Még 
azon az estén taxin áthozta a lányt városunkba.

A professzor egész éjjel Olivera kezét szorongatta, s időnként 
a párnába fúrta a fejét, és halkan sírdogált. Megkérte a lányt, 
hogy ilyenkor gyengéden simogassa. „A fejem, édesem, a fejem”, 
könyörgött a professzor. Hajnaltájt erőt vett magán, felöltözött, 
s azt mondta, hogy nagyon megkívánt egy magányos sétát a kihalt 
tengerparton, s hazajövet majd friss szőlőt és őszibarackot hoz 
a piacról.

Többé azonban nem tért vissza. Reggel Olivera összecsoma
golta a professzor holmiját, elvitte a postára, s a bőröndön talált 
címre küldte. Aztán eltűnődve végigsétált a tengerparton, hóna
pok óta először egymagában, s amikor meglátta a tengerben 
lubickoló apácákat, megállt, sokáig nézelődött, majd bement a 
zárdába, s beállt közéjük. Közel két évig élt ott.

Amikor a badessa értesítette Olivera apját a lány elhatározá
sáról, az apa nyomban meglátogatta, s két csattanós pofont adott 
neki, „Amikor elmentél, égve hagytad a resót, s kigyulladt a füg
göny, ha nem érkezem idejében, leég a ház”, hadarta felháborod
va, majd magához ölelte, és gyengéden megcsókolta. „Ha meg
jön az eszed, kislányom, jöjj haza. Tudod, hogy apa mindig sze
retett, s halála napjáig vár rád”, mondta halkan, s mosolyra húzta 
a száját, megnyomta a lány orra hegyét, majd hátra-hátrafordul- 
va, integetve távozott. „Nagyon rendes ember az apám”, mondta 
később többször is Olivera, s megannyiszor felderült az arca, ha 
rá terelődött a szó.

„Elvira, olyan gyönyörű, hosszú, fehér ujjakat még sosem lát
tam, amilyen az övé”, mondtam, s fél füllel a város felé ügyelve
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átöleltem Elvirát, „Ó, hát ti ismeritek egymást, Olivera?”, for
dult a lányhoz meglepetten, „A szeme szikraszóró, Elvira, nézd 
csak meg jól”, mondtam, „Ne is faggassalak benneteket, mert 
lesz mit hallanom!”, kuncogta Elvira, s egy fűszállal a számat, fü
lemet csiklandozta, „S az a kékbe játszó fekete haja, nézd, el
tévedni benne”, mondtam Elvirának, „ó , szegénykém, eltévedt 
ember!”, csücsörítette a száját, s én keresztbe tettem rajta az 
ujjamat, pszt!

Sokáig néztük a város fényeit, s a messzi tengeren a szentjános- 
bogámyi bárkák csillogását. Denevérek röpdöstek, baglyok hu
hogtak körülöttünk. Előbb Elvira hajtotta az ölembe a fejét, 
aztán Olivera, átkaroltam őket s rájuk borultam; órák múltak el 
így, félálomban szenderegtünk, egyszer csak Elvira ásítva felne
szeit, „Talán haza is mehetnénk, hideg van”, mondta borzongva.

„Tudok egy jó helyet, az olajfőző pajtája tele van levendula
szénával, ponyva is akad ott bőven, mondtam, s elindultam a 
város felett, a lányok meg jöttek utánam, úgy libegtek, mintha 
minden éjjel ezeket az ösvényeket rótták volna; amikor megér
keztünk, felraktam őket a falra, úgy ugrottak le az udvarba, akár 
a mókusok, a pajtában felkapaszkodtak a levendulahegyre, ak
kora ponyvát dobtam fel utánuk, hogy egy hajót is be lehetett 
volna fedni vele; amikor közéjük furakodtam, aludtak már, mint 
a tej.

Derengett, amikor fölébredtem. A felkelő nap már csak hűlt 
helyünket lelte.
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4.

Szárazföldön csak kerülő úton lehetett eljutni Tatához, ember 
nem járta vadcsapásokon, tüskebokrok között, meredek vízmo
sásokban, laza kövekbe kapaszkodva: amikor pedig az első há
zakhoz ért az ember, furcsa szorongás fogta el: beszakadt romok, 
egy-egy félig nyílt vaskapu, azt hihetnéd, nyomban kilép rajta 
valaki; díszesen faragott ablaknyílások, csillogó fehér kőből, s 
felsejlik benned, hogy talán a napokban helyezték oda őket; 
amott fényesre koptatott kút káva hívogat, hogy a mélyére nézz; 
a holt kő szilárd világa ez; a romok tetejét, az udvarokat, az utca 
kövezetét a két házsor között buján burjánzó, embernyi agávék 
verték ki, vad dárdáikkal fenyegetően védve világukat: minden 
kihalt, semmi sem rezzen, kocsonyás, izzó levegő, akár a mexikói 
filmek kihalt, réges-régi városkáiban.

Aztán valahol friss hamurakást látsz, elüszkösödött fadarabo
kat, sárga újságfoszlányt, földhöz vert fiaskó törmelékét, ki tud
ja, miért idevetődött emberek szemétnyomait, s máris megtor
pansz, bizalmatlanul kémleled a tájat, kezed mindenre készen 
kissé magad elé emeled; amott valami zörrent: csend, kavics volt, 
egy gyík lába alatt csúszott meg; itt meg mozog az érdes, hosszú 
pusztai fű, egy patkány iszkolhat, semmi, mehetünk.

Ismét elindulsz, s mikor már majdnem az utcasor végére érsz, 
s felfigyelsz arra is, hogy a száz méterre meredeken kiugró szirt- 
tetőn egy ép ház ácsorog, zsaluja behúzva, ajtaja zárva, körülötte 
rendezett kis tér, karcsú ciprusok, néhány kőpad, tetején kereszt: 
kápolna tehát; akkor az egyik romházból előugrik egy farkas
kutya, pár lépésnyire megáll előtted, kissé lelapul, s hangtalanul, 
figyelmesen nézi hogy hanyatt-homlok világgá menekülsz-e, vagy 
szoborrá merevülsz.

Ha nem mozdulsz, vonítani kezd, s az egyik romkapuban, amely 
éppúgy be van nőve agávéval, mint a többi, s csak akkor látod,
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hogy a bejárat köve jobban fénylik a használattól, mint a többié, 
ha figyelmesebben körülnézel, karba tett kézzel majd kétméte
res, tagbaszakadt, hetven felé járó, csillogó ősz hajú ember jele
nik meg, homokszínű, selymes, vastag katonaingben s ugyan
olyan nadrágban, magas sarkú félcsizmában, feje búbjára nyo
mott nagy karimájú kalapban.

Ezen a reggelen hiába vártam a kutyára; halkan fütyörészve 
a kapuba léptem, aztán óvatosan ismét megálltam, majd megke
rültem a kútkávát, amelynek tövéből vastag szárú vadhagyma 
hajtott, s gyönyörű püspöklila gömbvirágot vetett a hegyén, 
beléptem egy hajdani tágas, földszinti szobába, amelynek egyik 
felén a kék ég kandikált be, a másik felét meg világoskék sátorlap 
fedte, alatta két, alumíniumvázra feszített vászonágy, az innen
sőn Tata aludt párnás hálózsákban, a másikon egy lány, akinek 
csak fekete hajkoszorúját láttam; körülöttük négy alumínium
vázas vászonszék, rajtuk széthajigáit ruhadarabok; az egyik sa
rokban hatalmas bőröndök meg egy kényelmes tábori asztal, a 
másikban konzervhegy meg borosfiaskók.

„Ohó, túl kell adnom ezen a kutyán is”, riadt fel Tata, és mo
solyogva intett felém, hangjára a lány is felrezzent, rám vetette 
szemét, és állig belebújt a hálózsákba, „már másodszor rajtam 
ütnek: a napokban valami bolondos biológus tört rám isten haj
nalában: annyit értett a bogarakhoz, hogy egy bolhát se bíznék 
rá; a csuda tudja, mi után szaglászott.”

Legyintettem egyet, szóra sem érdemes. „Sót kell tenni az ilye
nek farkára”, mondta Tata, és kibújt a hálózsákból, magára 
cibálta nadrágját. „Tudod-e, kinek volt nagyszerű kutyája? A te 
nagyapádnak”, magyarázta Tata, „mégpedig lompos, vörös ku
tya volt, soha egy percre se tágított mellőle. Tudod-e, mi lett 
a vége? Halászatra is mindig kijárt az öregeddel, s egyszer, ami
kor az öreged egy halat emelt be a bárkájába, az meg magasan 
felvetette magát, a kutya elkapta, a horog beleakadt a szájába, 
nyüszítve rángatta magát, s kínjában lenyelte a halat is meg a hor
got is; nagyapádnak menten agyon kellett vernie, hogy ne kín
lódjon. Két balkezes ember volt.”

„Van annak már vagy negyven éve, igaz-e?”, kérdeztem, s 
Tata elnevette magát, barátságosan hátba vágott, „Több is”,
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mondta; első találkozásunkkor ugyanis tudtomra adta, hogy se az 
életéről, se a régi dolgokról ne faggassam, elege van a szószátyár 
fecsegőkből, egy szót sem tudhatok meg tőle; én pedig nyomban 
megértettem vele, hogy arra nem is vagyok kíváncsi, bátran meg
tarthatja az emlékeit magának.

Ezen úgy megütközött, hogy még az első órában elmondta: an
nak idején együtt halászgattak nagyapámmal, nyiszlett legényke 
volt, s Tata mindig úgy érezte, gondoskodnia kell róla, mert so
hasem lesz belőle ember; tejfeles szájú legények voltak még, ami
kor az első világháborúban frontra vitték őket, odakinn még 
muníciót is mindig ő szerzett neki, egyszer aztán az öregem hö
rögve elvetette magát, s Tata véresen vitte hátra a szanitécekhez, 
többé senki sem látta; amikor pedig Tata hazajött, nagyanyám el
mondta neki utolsó találkozásukat.

„Korán nősült az istenadta, mint minden nyiszlett legényke”, 
magyarázta Tata, „és első dolga volt gyereket csinálni gyerek- 
asszonyának, ha ugyan nem hazudik a borbély”, pislantott rám 
bizalmasan. Szabadkáról indultak a frontra, nagyanyám, a gye
rekasszony, felutazott elbúcsúzni, a vonatnál a katonák ittasan 
ordibáltak meg daloltak, jókedvet erőszakoltak magukra, virá
got tűztek a zubbonyukra, fiaskót emelgettek, csak nagyapám 
álldogált morcosán, szótlanul, a virágot a vonat alá dobta, aztán 
meg kinyögte, hogy ellopták a szuronyát, nagyanyám elment szu
ronyt lopni neki, egy baka azonban rajtakapta, ordibálni kezdett, 
s kezet emelt rá.

Még jó, hogy a borbély is ott ácsorgott, kimentette nagy
anyámat, szólt neki, hogy menjen csak vele, majd ő szerez egy 
szuronyt, az állomás mögé, egy deszkabódéba vezette, raktár
féle volt, nagyanyám azt hitte, ott majd talál szuronyt, a borbély 
nem sokat teketóriázott, még jó, hogy aztán mégis kerített egy 
szuronyt is, nagyanyám karkosarában lopta oda nagyapámhoz, az 
meg szorongatta a kezében, s amikor beszállást vezényeltek, nem 
akarta megcsókolni nagyanyámat, megindult a vonat, az ablak
hoz mind azok az erős emberek furakodtak, félrelökték nagy
apámat, nagyanyám meg egyre csak nézte az ablakot, elrobogott 
előtte a vonat, soká nézett utána, míg csak el nem tűnt a virágzó 
barackfák között.
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„Váltig tagadja a borbély, de sose törődj vele”, veregette 
hátba Tata, „tán azt hiszed, hogy én tudom, ki az unokám?!”, 
kérdezte, s végre kedvére való puha cigarettát talált a dobozá
ban, szájába dugta, s rágyújtott. „Ha épp a termetemre gondo
lok, s végignézek magán”, dünnyögtem halkan, zavarodottan: 
sohasem láttam apai nagyanyámat, még csak fényképen se; 
apám egyetlen gyerek volt, árván nőtt fel; nénikém az anyai 
ághoz kötött, s bármiről beszélt, szép mesék kerekedtek sza
vaiból.

„Kikérem magamnak, hogy így beszélj a nagyanyádról!”, 
ordított rám Tata, s nagy, csontos arca belepirult; csak úgy 
rángatóztak rajta az izmok, „Szerettem azt az asszonyt, s ha nem 
hal meg, feleségül veszem!”, s rántott egyet a horgán, összegu
bancolta, földhöz vágta, a konzervdobozt pedig, amelyben a só
zott csalétek volt, a tengerbe rúgta, s szó nélkül faképnél ha
gyott; ment föl az ösvényen a romok közé.

Kamaszkorom óta mindenki óvatosan beszélt velem, s nem is 
bánta meg soha senki; ha jobban összevontam a szemöldökö
met, érezhetően szelídült a hangnem. Meghökkentem: kár, 
hogy nem férfiak között nőttem fel. Az öreg után iramodtam, 
de csak a tanyáján értem utol, az asztalnál állt, s épp bort töltött 
egy pohárba.

„No, tán verekedni akarsz?”, kérdezte, és megmarkolta a fias
kót. „Nem ajánlanám”, mondtam halkan, „nem ártana, ha 
lecsillapodna”, tájékoztattam szelíden, „engem a barlangok 
érdekelnek, nem a maga fecsegése”, s karba tett kézzel, ugyan
azzal a mozdulattal dőltem az ajtófélfának, ahogyan később 
Tatát is annyiszor láttam.

„Azt a denevérektől kérdezd”, vágta oda, és még egy poharat 
szedett elő, töltött, aztán anélkül, hogy rám nézett volna, a po
hárra bökött. „Azt hittem, vannak róluk adatai”, szóltam közöm
bösen, s magam elé bámultam.

„Ismered-e a tábornokot?”, kérdezte, amikor felhajtotta 
borát, „Tegnap délután ott üldögéltünk vele a dombon, s magát 
nézegettük, amint odalent horgászgat”, mondtam, s a hátam 
mögé intettem, „Mért nem iszod meg a borod?!”, förmedt rám, 
és két széket hozott az asztalhoz: késő délutánig magyaráztam
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neki a karsztvidék búvópatakjairól, amelyek valahol a száraz
földön eltűnnek, s a tenger mélyén bugyognak fel; ha sziget kerül 
az útjukba, édesvizű forrás törhet elő; ha sehol sincs forrás, jó
szerével a barlangokban még elfogható.

Dél körül Tata papírt szedett elő, s néhány barlangot felvázolt, 
egy kivételével ismertem őket; később egyre több vázlatot tar
togatott számomra, s alig telt bele három hónap, egy láda bar
langász felszerelést adott, csak ámuldoztam, mire való ez vagy 
amaz, postán küldték neki: Berten kívül senki sem látta: fent 
tartom hol ebben, hol abban a barlangomban.

„Sétálhatnánk egyet”, nyomta a fejébe kalapját Tata, „Ange- 
lina addig elkészíti a reggelit”, a lányra nézett, az meg szót
lanul bólintott, s zárkózottan, idegenül vetette rám egy pilla
natra fekete szemét. Jó tucatra való lányt ismertem meg Ta
tánál, válogatni is alig lehetett volna egymástól olyannyira 
különbözőket, örök titok számomra, hogyan kerültek ide. Min
dig úgy tettem, mintha öröktől fogva itt lettek volna, soha egy 
szót sem váltottunk róluk Tatával; csak egyetlenegy szökött 
utánam közülük egyszer, nagy szemű, pöttömnyi, vézna lány 
volt, mindent megtett, hogy a nyakamba ugorjon, de nem ért fel 
hozzám, egyre panaszkodott a sok munkára Tatánál, s nagyon 
csodálkozott, hogy kiadtam az útját.

Amikor kiléptünk az utcára, elmondtam Tatának a temető
csősz körüli bonyodalmat; jót mulatott rajta. „Nem ismerem 
azt az embert”, mondta, s hiábavaló volt minden igyekezetem, 
hogy megmagyarázzam neki, kiről van szó. „Most persze rendez
ni kellene a bajt, igaz-e?”, komorodott el, „De mihez foghat az 
ember, ha saját hazájában idegen? Karba tett kézzel álldogál, s 
nem avatkozik semmibe. Mert könnyen kiteszik a szűrét. S akkor 
mindennek vége”, legyintett lemondóan.

Komoran ült le a kőpadra odafent a kápolnánál, kalapját le
vette, maga mellé tette, s hogy megelőzzem kesergését a hazát
lan emberről, igyekeztem megnyugtatni, hogy majd csak zöld 
ágra vergődünk, s voltaképpen más ügyben jöttem, csak hirte- 
lenében elmondtam az újságot is.

De sehogy sem sikerült kivernem a fejéből a gondot. „A rend
őrrel ugyan atyafiságban vagyok, de mi mást mondhatna neki
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az ember, mint hogy végezze a dolgát”, szólt Tata, mintha nem is 
hallotta volna szavaimat, „no és a tábornokkal intézhetnénk vala
mit; mindenesetre, ami téged illet, van nálam elég eleség, vegyél 
magadhoz, amennyi kell, húzódj be az egyik barlangodba, s bottal 
üthetik a nyomod”, mondta, s rágyújtott egy illatos cigarettára.

„Á, kisebb gondom is nagyobb annál”, legyintettem félvállról, 
„szeretném látni, mire menne velem a rendőr”, biggyesztettem 
le a számat, s felfigyeltem, hogy Angelina egy rozoga létrán 
felmászott a romház erkélyére, körülnézett, s amikor meglátott, 
hahózva s integetve reggelire hívott bennünket. „Az ám, a bor
bélynak ma kell jönnie az eleséggel”, derült fel Tata, „no, majd 
jól ráijesztek”, mondta kárörömmel, s szokatlanul frissen eresz
kedett le a meredek ösvényen.

Valami régi, rendezetlen ügye lehetett a borbéllyal; sohasem 
faggattam felőle, vigye csak a sírba a titkait. Annyit mondott 
egyszer, meglehetősen homályosan, hogy amikor a szörnyű nyo
mor elől Amerikába indult, hívta magával a borbélyt is, akkor 
még ő is halászlegény volt, itt laktak mindketten ebben a rom- 
faluban, a borbély azonban valami zavaros ügybe mártotta be 
Tatát, csak ő húzhatta volna ki a csávából, egy éjjel be kellett 
volna eveznie a városba, de a tenger háborgott, s a borbély félt 
útra kelni.

„Mindig ilyen nyavalyás gyáva volt”, legyintett megvetéssel 
Tata, s már akkor felötlött bennem: mintha csak a trafikos be
szélne a temetőcsőszről, itt azonban Tatát kedvelem jobban, 
amott viszont a temetőcsőszt. Amióta Tata hazajött, azzal 
bünteti a borbélyt, hogy minden szerdán vele hozatja magá
nak az élelmet, bárhogy is háborogjon a tenger; ötszörös árat 
fizet neki, s a borbély nem tud ellenállni a kísértésnek.

Még az első évben, egy ízben fogadott magának egy jó eve
zőst a borbély; Tata akkor az evezősnek fizetett, s csak a 
szokásos, ötször kisebb árat: mindenki úgy értelmezte ezt, ma
ga a borbély is, hogy csak őt illeti a szerencse, s kizárólag a 
régi barátságnak köszönheti Tata bőkezűségét. Tata sohasem 
célzott még a borbély előtt sem indítékaira; a borbély nagyon 
nagyra volt Tata barátságával, mindig kora délután érkezett, 
s itt maradt késő estig: meghitt beszélgetésben töltötték az időt.
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„Csakhogy a borbély korántsem olyan gyáva, mint amilyen
nek gondolja”, mondtam Tatának már első találkozásunkkor; 
már akkor azt gyanítottam -  ma sem tudom, miért hogy 
azok közül a gyarló események közül, amelyeknek Tata elbe
szélésében a borbély volt a főszereplője, tulajdonképpen sok 
minden Tatával esett meg.

Mario azonban tudott valamit a dologról; halászai előtt min
dig hevesen védelmezte Tatát, a borbélyról meg csak egy-egy 
kurta, megvető szót ejtett, „A haszonlesés csámpás kis kerí- 
tője”, mondta egyszer, úgy tetszik, elég nyakatekerten, s 
aztán többször rám pislantott: a térképmásolatokhoz, amelye
ket hozzám küldött, mindig homályos úton jutott, s egyszer, 
négyszemközt, azt mondta: „Úgy hiszem, kell itt valahol a 
hegyekben cementnek lenni”, én azonban mélyen hallgattam: 
Tata alig egy héttel korábban mondta, hogy cementre bukkant, 
de olyan csekély mennyiségben, hogy nem érdemes kiaknázni; 
Mario vegyésznek készült; kissé hosszúra nyúltak tanulmá
nyai.

„Csakhogy a borbély korántsem olyan gyáva, mint amilyennek 
gondolja”, mondtam Tatának, s előadtam, hogy a háború alatt 
egyszer egy piperkőc olasz hadnagy volt itt a helyőrségparancs
nok, naponta borotválkozott, bár alig serkent még a szakálla, 
komisz volt nagyon, de bár gyűlölték, rokonszenvet is szerzett 
magának, hiszen nemegyszer saját katonáit is nevetségessé tette 
megalázó reguláival a lakosság előtt; megnyergeltette velük a 
kerítést, és kerékpározó gyakorlatot végeztetett velük, földre 
tett sisakjukon fél lábon állva etette velük fogpiszkálóval a 
makarónit, egyszer pedig megjátszottá egyik besúgójának az 
akasztását is.

Ez a hadnagy, miközben a borbély borotválta, széttárta kar
ját, hogy sehol sincs hamutartó; a borbély meghökkenve nézett 
körül, csakugyan lába kelt, s egyre biztatta a hadnagyot, verje 
csak a földre. A hadnagy azonban intett neki, hogy nyújtsa oda a 
kezét; a borbély tenyerébe verte a hamut, s nyomban beleoltotta 
a cigarettát is.

A borbély ijedtében föl sem szisszent; az eloltott cigarettát 
az ajtóhoz vitte, kidobta az utcára, s összeégetett kezével tovább
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borotválta a hadnagyot. Midőn elkészült vele, az ajtóig kísérte, s 
amikor a hadnagy kilépett az utcára, beledöfte az ollót: menten 
kiszenvedett. „Nem piszkolhatom be veled az üzletemet”, kiál
totta a borbély, eldobta az ollót, lehúzta a rollót, s kereket oldott. 
A helyőrség nyomban fellázadt, lelőtt két tisztet, s fegyvert, lő
szert hátrahagyva szerteszökött; a borbély még azon az éjszakán 
egy lélekvesztőn tizedmagával nekivágott a tengernek, s révbe 
is futott Bariban.

„Na, már a gyávák is hőssé válnak!”, állapította meg akkor 
nevetve a remete, s miként később kiderült, nagyon is kétér
telműek voltak ezek a szavak; a háború után a trafikos nem
egyszer hadonászott öklével a remete orra előtt, „Tudjuk mi 
jól, hol keressük a gyávákat, jegyezd meg jól magadnak! Mi
csoda gyalázat!”; viszont az új olasz helyőrségparancsnok
nak az volt az első dolga, hogy lefogassa a remetét, s ma sem 
világos, hogyan szabadult ki akkor; sok rendezetlen ügye mellett 
ez is a rovásán maradt mind a mai napig: elszalasztotta az alkal
mat, hogy hős legyen.

„Ki hitte volna”, álmélkodott Tata, s olyan képet vágott, hogy 
nem tudhatta az ember: vajon némi megbecsülés ébredt-e benne 
a borbély iránt, vagy lehangolta, hogy a borbély képes volt sar
kára állni. „Hanem az a te remetéd is díszes figura; így van ez, ha 
az ember nem tud mit kezdeni magával”, mondta Tata nevet
gélve, s rántott egyet az orrán: a semmibevevés, a megvetés 
fintora volt ez.

Megmerevedtem, mintha karót nyeltem volna, „Jobban tudja 
ő, hogy mit tesz, mint mi együttvéve!”, pattogtam, s fejembe 
tódult a vér, „A tábornoknak is ezt kellett magyarázgatnom 
tegnap odafenn a dómban”, hadartam magamból kikelve, a 
hátam mögé böktem, „Az a tehetetlen, aki a saját képére akarja 
folyton átformálni a világot”, kiáltottam, s mutatóujjamat az 
égnek emeltem; Tata meglepődve kapta maga elé a kezét, „Jó, 
jó”, mentegetőzött, „csak hallgass már el, és idd meg a borod”.

Az asztal már terítve volt, Angelina épp a konzervdobozokat 
halászta ki a forró vízből, felnyitotta őket, a marhagulyást egy 
tálba öntötte, az üres dobozokat meg nagy lendülettel a csupasz 
fal felett a ház mögé dobta; akkora halom konzervdoboz hevert
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ott, hogy egy bádogos évekig eléldegélhetett volna, ha locsoló- 
kannácskákat készít belőlük a gyerekeknek. Angelina egy kis 
tányér tojásrántottát hozott magának, s az asztalhoz ültünk; 
„Ohó, micsoda kiváltság ez, látod-e, fiú?”, kiáltott nevetgélve 
Tata, „Faggyús”, fintorította el az orrát Angelina, s alig észre
vehetően a tál felé intett.

Nem sejtettem, hogy ez lesz az egyetlen szava itt-tartózkodá- 
som alatt; nagyítóval sem lehetett volna mosolyt látni az arcán. 
Zárkózottságával, komolyságával feszélyezett, de azt a vágyat 
keltette bennem, hogy napokon át csak mozdulatlanul üldögél
jek, s nézzem, hogy szótlanul, egyenes tartással, méltóságtel
jesen mozog körülöttem; hosszú fekete haját a hátán szabadon 
eresztette, s felül durva szalaggal kötötte egybe; szokatlanul 
kicsi fülei mintha pléhből készültek volna.

Az asztal alatt egy pillanatra összeért a lábunk, fölnéztem rá 
fürkészve, ő azonban nyomban elhúzódott; nagy szeme fehérjé
ből mereven villogó fekete szembogarával mintha áthághatatlan 
üvegfalat vont volna maga köré, s ellenállhatatlan vágyat keltett 
az emberben, hogy előresújtson, s csörömpölve összezúzza az 
üveget: akinek majd sikerül, riadt pillantását látja s puha 
megadását.

„Azt akartam mondani”, fordultam Tatához, „hogy ez itt fent 
a vízmosásnál nem barlang; bánya volt valamikor”, Tata azon
ban csak bólintott, „Tudom, csakhogy már kimerült”, felelte, 
arról azonban hallgatott, hogy milyen lelőhely,

„Nagy gondban vagyok”, mondtam Tatának, „az egyik bar
langban rábukkantam egy függőleges aknára, négy-öt méter 
mélyen legfeljebb egy kutya férhetne át rajta, de aztán kiszé
lesedik, s még vagy hatvan métert sikerült fennakadás nélkül 
mérnem, úgyhogy meg kellene nézni, mi következik azután”, 
elhallgattam, egyszeriben elteltem, a maradék kenyeremet a 
tányéromba ejtettem, s hátradőltem székemen; Tata hümmö- 
gött, megevett még néhány falatot, aztán befejezte a reggelit.

A nap tűzött, a sátorlap alatt egyre fülledtebb lett a levegő, 
fogtam hát a székem, a fal tövébe tettem, ahol a szabad ég kan
dikált elő, s a fal tetején egy fügefa hajtott ki, lombja hűs 
árnyékot vetett. „Robbantanom kellene”, mondtam, „Ez az,
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csakhogy sok bajjal jár”, dünnyögött Tata, s mellém telepedett; 
Angelina egy tálcán egy-egy pohár vörös bort hozott utánunk, 
megköszöntem, alig észrevehetően bólintott, aztán a ház mögé 
ment mosogatni. „Ami azt illeti, megcsinálhatom a patronjaidat, de 
több emberre volna szükséged, s még így is soká elhúzódhatna”, 
bámult maga elé térdére könyökölve, összeráncolt homlokkal.

Ekkor hirtelen, magam sem tudom, miért, bénítóan elked
vetlenedtem; először éreztem a vágyat, hogy hagyjak veszteg 
mindent, s most, menten keljek útra, ahova a lábam visz, csak 
hátra ne forduljak, vissza ne nézzek, s valahol messze, egy 
irdatlan nagy fa árnyékában álljak meg, hogy törzsének vessem 
a hátam: vizet adok-e vajon az embereknek, nyomorúságtól 
mentem-e meg őket irdatlan erőmmel, vagy csak követ henger- 
getek egy életen át, délibábbal áltatván magamat, hogy jóvá
tehetetlenül későn ébredjek rá: üresen fordul a kő, s az út 
végén semmi sem vár, az útnak sehol vége.

Az érő füge édeskés, émelyítő szaga a gyomromban állt meg; 
amint Angelina belépett a tiszta edénnyel, s elsurrant mellettem, 
viszolygást, majd érthetetlen undort éreztem; felkeltem, az 
utcára mentem, egy babérbokorról letörtem egy ágacskát, le
hántoltam, s mélyen belélegeztem fanyar szagát, aztán meg 
rágcsálni kezdtem: kesernyés íze megnyugtatott.

Tata is kijött az utcára, a küszöbre ült, s nyelet faragott egy kis, 
takaros csákányba. „Vajon tudsz-e róla”, szólt s egyet-egyet 
rám pislantott, „hogy Mario is ivóvízen dolgozik; a tengervizet 
kotyvasztja már évek óta?”

Úgy ért ez, mint a derült égből a villámcsapás; beleremegtem: 
gáládul elárultak; elmosolyodtam, s elkeseredetten igyekeztem, 
hogy meg ne remegjen a hangom, „Hogyne tudnék”, szóltam 
vidáman, „a fél világ ezzel kísérletezik évszázadok óta, vala
kinek egyszer majd csak sikerül”, s abban a pillanatban féktelen 
gyűlöletet éreztem Mario iránt: az alamuszit játssza előttem évek 
óta, mintha csak a halászai érdekelnék meg a csónakázás a stran
di lányokkal, csupa földi, hétköznapi dolog, s a térképeket is úgy 
adja át, mint a messzi célra törő nagyoknak, akiknek dolgát ő 
úgysem értheti, beéri hát azzal, hogy tisztelhesse őket, s jóin
dulatú barátságot kapjon cserébe.
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„Én sem hiszek a dologban, bár igaz, pár nappal ezelőtt szép 
eredményről számolt be", dünnyögte Tata, és időnként a nyél
re illesztette a csákányt, közben pedig elmondta: a vegyé
szeti intézetből legutóbb azt válaszolták Mario vízküldemé
nyére, hogy ivásra ugyan huzamosabb ideig nem használható, de 
öntözésre módjával megteszi.

„Az akkor már nagy eredmény! Erről nem tudtam!1’, mond
tam megilletődve, leplezett elkeseredéssel. „Nagy eredmény, 
ha csakugyan úgy van”, tanakodott ráncolt homlokkal Tata, s 
elmondta aggályát, hogy alighanem kiderül majd: ehhez a víz
hez különleges talajjavító munkálatok kellenek, s kérdés, va
jon így haszonnal jár-e alkalmazása; hátradőlt, kezét elernyesz
tette: most láttam először fáradt öregembernek.

„De ha Mario máris ilyen választ kapott, akkor minden esélye 
megvan a tökéletesítésre”, mondtam igaz elismeréssel; ha 
azonban jól a szívem mélyére néztem volna, nyilván felfedtem 
volna, hogy ez nyugtatott meg: évek telnek még el, mire elválik, 
csakugyan ér-e valamit a találmány.

„Úgyhogy most Berttel valami gépet szerkesztenek”, mondta 
Tata csákánya fogását próbálgatva. Mintha letaglózott volna. 
„Berttel?”, kérdeztem meghökkenve, hitetlenkedve. „Igen, 
Berttel”, nézett rám csodálkozva Tata, s látván, hogy meg
döbbenve kerülöm a tekintetét, zavartan maga elé pislogott, 
csákányát az utca kövezetébe vágta, „azt hittem, tudod.”

Nem bólinthattam neki: elég volt az arcomra néznie, hogy 
nyitott könyvből olvasson. Hát Bért is! Olyan üresnek éreztem 
magam, hogy nem csodálkoztam volna, ha összeroskadok, s 
mellkasom behorpad, mihelyt valaki egyetlen ujjal hozzám ér, 
akár holmi porhüvely. A kijátszottság, a magány. Vissza a re
metéhez. Bebújni egy odúba. Az erőd az én világom.

„Annyi dolgom van még, megyek”, mondtam Tatának, s le
hántolt babérágacskámat szorongatva olyan szaporán szedtem 
a lábam, hogy aki lépést akart volna tartani velem, futnia kellett 
volna. „Hova rohansz?!”, förmedt rám Tata, s mert nem vála
szoltam, felháborodva kiabálta: „Micsoda társaság! Titkolóznak 
egymás előtt, és adják a nagyot! Tudod-e, mit akart feltalálni 
a nagyapád? Láthatatlan hálót! Bolond! Évekig futott a déli
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bábja után. Ma már ilyent is gyártanak a gyárak!”, legyintett 
egyet, és a homlokára rántotta éktelen kalapját.

A világért sem álltam volna meg, „Majd visszajövök”, kiáltot
tam hátra, és integettem; Tata úgy vállt az út közepén, fél kéz
zel könnyedén lóbálva csákányát, akár egy félszemű óriás, fölöt
te, bent az udvaron, az ép erkélyen, csak most vettem észre, An
gelina üldögélt mozdulatlanul s talányosán, egy szfinxet is meg
szégyenített volna.

A nap már-már delelőre hágott, mire fölértem az erődhöz. 
Megtorpantam: valami különös történhetett; deszkáim az erőd 
elé hajigálva, szanaszét szórt könyveimben a szellő lapozgat, 
konzervdobozokba ültetett virágaim összezúzva, mintha az ég
ből hullottak volna alá jégesőként, egy-két ingem, nadrágom, 
sarum az erőd tövében hever, kabátom meg azon a kampón lóg, 
amelyikre előző reggel a vadkutyát akasztottam.

Futni kezdtem, a bejárat előtt azonban visszahőköltem: hal
vány füstcsík áramlott ki. Lassan, óvatosan álltam az ajtóba, 
testem szinte elfedte a nyílást, homály borult az odúra: a remete 
deszkáján üldögélt, s a néhány kővel határolt szabad tűzhelyen 
egy nagy konzervdobozban krumplilevesét főzte.

„Hogyan merészeled elvenni azt, amit nem adhatsz, te gyalá
zatos! Tán azt hiszed, hogy ez a te homályod felér a napfény
nyel”, mondta a remete alig hallhatóan, s egy pillantásra sem 
méltatott; hangján szikrányi harag sem érződött: ilyen megvetés
sel csak a patikussal beszélt: havonta egyszer-kétszer betért hoz
zá, s azt mondta: „Spirituszra van szükségem”, a patikus pedig 
mindig szó nélkül elébe tette az üveget, a remete megragadta, 
s fizetés és köszönés nélkül távozott.

Talán fél tucat üveget is folyton ott lepett a por odúja szögle
tében: néha spirituszon főzte az ebédjét, ki tudja, miért; a pati
kus soha egy árva szóval sem panaszkodott, csak legyintett és só
hajtott: mintha valami miatt lakatot tartana a száján.

Félreálltam az ajtóból, beléptem az odúba, a napsugár széles 
kévében vágódott be utánam. „Pusztulj innen!”, förmedt rám 
szörnyű haragra gerjedve a remete, „Hogy is tűrhettelek meg ma
gam mellett, te fajankó, te!”, s ráncos, beesett szája szinte reme
gett gyér szakálla koszorújában.
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Szorongva néztem: úgy összeaszott már, hogy karjaimba ve- 
hetném; szájamban keserűség futott össze, torkom kiszáradt: 
nem, innen nem mehetek el, ez a végső menedékem; bűntudat 
ébredt bennem, bár nem tudtam, mit vétettem. Talán elfogták 
a temetőcsőszt, s baj érte, szörnyű baj?

„Úgy gondoltam, kötelességem kiszabadítani azt az ártatlan 
embert”, dünnyögtem halkan, „Törődök is én azzal, mit tartasz 
kötelességednek! Bár az is épületes elképzelés: minden csip-csup 
dologba beleütni az orrát: kötelesség!”, kiáltotta, s pár szem 
hámozott krumplit vetett a rántásba, az agyagkorsóból meg vizet 
löttyintett rá, „Aki a kötelességéhez illő nagy dolgok alól ki
vonja magát, az mihaszna ügyekben kotnyeleskedik, s tetszeleg
ve a kötelesség rangjára emeli a kibúvást! Két bohóc bolondé- 
riázik, s neki ellágyul a szíve: hol csúszott ki a kezedből a köte
lesség, ha már róla fecsegsz?!”, fordult felém lesújtó tekintettel.

Belém hasított a felismerés: hiszen ez emészt engem is már 
második napja; szavai azonban nem tévesztettek meg: távol 
állnak tőle a hétköznapi ügyek, s ebben sohasem értettünk szót, 
de az elvont, mindent eltaposó Nagy Kötelesség még kevésbé 
igézte meg, sőt még gúnyos szót sem fecsérelt rá: éppen csak 
tudta, mi ez és mi amaz; temető volt a feje.

Nem ezzel vétettem hát. „Sok dolgom akadt tegnap, nem jö
hettem haza; azt hittem, minden rendben van”, tapogatóztam 
békésen, „De kutyát öltél, te gyalázatos! S még az ajtómra akasz
tottad cégérül; hogy mersz a szemem elé kerülni?!”, kiáltott 
rám gyűlölettel, s kék, békés szeme parázsként villogott; egy pál
cikával folyton a tüzet piszkálgatta.

„Nem tudhattam, hogy megbántalak vele”, szóltam halkan, 
engesztelőn. „Hát akkor miért éltél velem évekig egy fedél alatt? 
Pusztulj előlem!”, förmedt rám, s mikor látta, hogy nem moz
dulok, egy szempillantás alatt belemarkolt a tűzbe, kezét felém 
nyújtotta, öklömnyi parazsat tartott a tenyerén.

„Addig tartom, míg el nem kotródsz”, kiáltotta, s rám meresz
tette nagy szemét; hanyatt-homlok vágódtam ki az ajtón, égő hú
sának szaga az orromat facsarta, hallani véltem, hogy pattog, 
sistereg a bőre; a kampóra akasztott kabátomba gabalyodott a
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fejem, Sámson, hol az erőd, leszakítottam a kabátot, vakon ug
rottam ki a szabadba, fölborítottam deszkáimat, és elvágódtam.

„Ohó!”, torpant meg egy agg turista, s mikor látta, hogy baj 
nélkül négykézlábra állok, meghökkent arcára jóindulatú, el
néző mosoly ült ki, „Csak nem történt valami baj?”, kérdezte, s 
levette válláról állványra szerelt fényképezőgépét; hetven felé 
járó, szeplős, szemüveges bácsika volt, térdig érő fehér nadrá
got, fehér inget, könnyű vászoncipőt, világos, tarka zoknit viselt, 
a legszembeszökőbb azonban pipaszár lába volt, amelyet nem 
fogott a nap, vastag arany karkötős órája és fehér vászon zso
késapkája.

„Fölmehetek, kérem?”, kérdezte az elaggottak ártatlan moso
lyával, s az is ott repdesett az arcán, hogy már az égvilágon 
mindent határtalan megértéssel fogad, nem zavar már vizet, 
ártatlanul éli világát, s legfeljebb afelől tapogatózik, számíthat-e 
még egy kis szelídségre, jóindulatra.

Bólintottam neki; nagyon óvatosan lépett a bejárathoz, fél 
kézzel előbb a falba fogózott; amikor meglátta a békésen üldö
gélő remetét, barátságosan köszönt, belépett. „Mit fizetek?”, 
kérdezte németül, a remete meg, mintha nem értené a nyelvet, 
két ujját mutatta neki, az aggastyán szó szerint vette, egy alu
mínium kettest nyomott a remete kezébe, a remete meg csak pis
logott: nem akart hinni a szemének.

„A fene abba a fösvény fejedbe!”, kiáltotta végül, s kivágta az 
ajtón a pénzt, majd ismét két ujját mutatta, „Rossz pénz volt 
talán?”, fordult felém meglepődve, békésen, beletörődve az 
öreg, „Nem”, ráztam meg a fejem jámborul, „Zwanzig”, emel
tem fel én is a két ujjam.

„Ne piszkolj bele a tányéromba!”, förmedt rám a remete, „Lá
tod, hogy úgysem fizet kétszázat”, engeszteltem halkan, „Ne üsd 
bele az orrodat folyton mások dolgába!”, sújtott végig rajtam te
kintetével, és zsebébe süllyesztette a húszast.

A turista aggastyán azzal akart kedveskedni a remetének, hogy 
majd lefényképezi; a gépére mutatott, s intett neki, guggoljon 
csak a tüze mellé, „Csak hátulról”, intett neki a remete, „majd 
mindjárt négykézlábra ereszkedek”, s mert a turista értetlenül, 
jámbor mosollyal várakozott, a remete dühösen a toronyba ve
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zető lépcsőre mutatott, „Fölfelé, mert majd útnak indítalak”, 
kiáltotta, s egy kanál levest a turista felé nyújtott kóstolónak, 
tüstént a lépcső felé hátrált szabadkozva az aggastyán, s már ko
pogtak is a léptei felfelé, a mellvédre.

„Engedj be, hogy leszedjem a plakátokat”, szóltam a remeté
hez; a toronyba vezető első fordulónál a turisták szórakoztatására 
két agyonsárgult kiáltványt szögeztem a falra évekkel előbb, az 
egyiket Napóleon adta ki horvátul s olaszul, az ő katonái építet
ték az erődöt is, nyilván őrtoronynak, megfigyelésre szolgált, a 
másikat valami magyar gróf, tábornok írta alá, Dalmácia hely
tartója, ugyancsak olaszul s horvátul szólt; ugyanazt mondták, 
egymással ellenkezve is: harc, haza, szabadság.

Mandina asszonytól kaptam őket, amikor egy álló délután régi 
iratok között turkáltunk a medvebőrrel letakart széles heverőn, s 
élcelődve nevetgéltünk az évszázados balgaságokon; a remetének 
azt mondtam, Mario kedveskedett ezzel a két plakáttal; a harma
dikat, egy rebellis illír röpiratot, még az első évben leszedte 
a falról s elcsente egy szemfüles látogató.

„Eredj, és minél előbb tűnj el a szemem elől”, mondta a reme
te, s a szakajtónyi krumplit és vöröshagymát a tűzhely tövéből át- 
hajigálta oda, ahol korábban a fekhelyem, a deszkáim álltak. 
Besurrantam a toronyajtón; amint a rozoga falépcsőn tapoga
tóztam, eltökéltem, hogy fenn maradok a mellvéden, s ha kell, 
ott is alszom, míg csak meg nem békéi velem a remete, hacsak 
nem követeli túlságosan erélyesen, hogy távozzak. Az az égetett 
kéz, az a parázs a kinyújtott tenyéren. A perzselt hús rémületet 
keltő kesernyés szaga. A plakátokat óvatosan leszedtem, és 
zsebre vágtam; ha utánam jönne, dühében még letépné őket. 
Tovább kapaszkodtam, és kidugtam a fejem a mellvédre. Az agg 
turista tartózkodó mosollyal fogadott.

„Gyönyörű a kilátás”, mondtam neki, „emerre nézzen, nyugat 
felé, derűs reggeleken Olaszországot is látni”, ő azonban egyre 
csak a várost kémlelte, „Nézze csak”, intett az öböl csücske felé, 
ahol a nagytemplom karcsú tornya szúrt az égbe, mögötte meg a 
több ezer éves görög várfalak omladoztak; aztán hol ezt, hol azt 
a négyszöget fogta be gépével, megannyiszor türelmesen igazgat
va állványát.
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„A remete úr nem valami barátságos”, mondta elnéző mosoly- 
lyal az aggastyán, „Á, ez csak puszta látszat”, nyugtatgattam a be
avatottak hangján, „Biztosan sokan zaklatják”, tűnődött el, s 
kedvemért egy-egy pillantást Olaszország felé is vetett, „Igen, 
sokan felkeresik”, helyesbítettem, „Természetesen”, hagyta jóvá 
készségesen az aggastyán, „Egyébként itt lakik, igen?”, kérdezte 
mellékesen, és a zsebéből szivar meg zsebkés került elő, s körül
ményesen rágyújtott.

„Lent, a földszinten lakik”, tájékoztattam türelmesen, „Igen, 
láttam”, mondta, „jó erőben van még. Hány éves?”, kérdezte 
barátságosan, „Jócskán túl van a hetvenen”, füllentettem neki, 
hadd irigykedjen, „Ohó!”, vetette rám a szemét hitetlenkedve, 
„És magával mi történt az imént, érkeztemkor?”, faggatott óva
tosan. „Összekülönböztünk, kérem, egy kicsit; megesik az ilyes
mi”, tártam szét a kezem tehetetlenül, s az aggastyán felvonta 
szemöldökét, aztán egyre csak csóválta a fejét.

„Azt kérdeztem az előbb, hol a fiú?” , szűrődött fel hozzám 
tisztábban a korábbi zsongás odalentről. Hegyezni kezdtem a 
fülem: mintha a rendőr hangjára ismertem volna. „Mit tudom én; 
nem vagyok a dajkája”, vágta oda a remete, „Annyit mondok, 
hogy ne falazz!”, tagolta a szót a rendőr, „Nézze csak, valami 
pompás jacht futott be a kikötőbe! Ez igen!”, intett kelet felé szi
varjával a turista, „Még tegnap kitettem a szűrét, nézd meg, kint 
hever a holmija”, mondta a remete, „Igen, néha betéved ide is 
egy-egy előkelő látogató”, bólintottam a turistának, s vártam, 
elsüti-e végre a gépét.

„Na, hát akkor én meg kiteszem a te szűrödet. A város elren
delte, hogy lakoltassalak ki”, mondta a rendőr, „Hahaha, ho
va?”, kiáltotta teli szájjal a remete, „Na, mozgás! Eredj az aggok 
házába, ha akarsz. Majd a város fizeti. Én ezen nem segíthetek”, 
közölte a rendőr, „Mondja, tudna ajánlani valakit, akivel körül- 
csónakázhatnám az öbölt?”, kérdezte a turista, „Az ám, épp a 
város engedélyezte, hogy ide költözzek, mert képtelen segélyt 
fizetni”, kiáltotta gúnyosan a remete, „Na, most meg képes. Kár 
a szóért”, pattogott türelmetlenül a rendőr, „Hogyne, Mario szí
vesen körülcsónakáztatja jó pénzért. Keresse csak Mariót, min
denki ismeri”, mondtam a turistának.
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Odalentről dorombolást hallottam, aztán mintha deszkák repül
tek volna az erőd elé, kibújtam a mellvédre, s áthajoltam a falon; 
krumpli és vöröshagymafejek hullottak összezúzott virágjaim kö
zé, aztán megjelent a rendőr, s óvatosan a magányos, csenevész 
szentjánoskenyérfa tövébe tette a remete korsaját és nagy kon
zervdobozát, „Na, itt a levesed is, megeheted. Vége a garázdál
kodásnak! Holnaptól kezdve majd egy hivatalnok ül itt, és be
léptijegyet ad a turistáknak”, mondta a rendőr, és tarkójára lökte 
sapkáját, zsebkendőjével fáradtan törölgette verejtékező hom
lokát.

„Bolondok”, jött elő gúnyosan nevetgélve a remete, „többe 
kerül a tisztviselő, mint amennyi pénzt szed be. Ki kíváncsi egy 
ilyen nyavalyás őrtoronyra? Az embereknek az élő remete kell; 
oda jönnek, ahol én leszek. Ha egy barlangban ütök tanyát, oda; 
ha egy kőszirt alatt, oda; megmondhatod a gazdáidnak”, s a fa 
alá ment, az egyik kezébe a korsót, a másikba a levest vette, s 
elindult, „És gondolja, hogy elég biztonságos a csónakja?”, tapo
gatózott a turista, „Talán azt hiszed, hogy kedvemet lelem az 
efféle dologban? Tőlem akár halálod napjáig is ellehetnél itt”, 
szólt kedvetlenül a remete után a rendőr, „Motorcsónakja van, 
biztonságos, és maga Mario is megbízható”, világosítottam fel a 
turistát.

„Mi a csudát csináljak ezzel a sok limlommal?”, ráncolta össze 
a homlokát karba tett kézzel a rendőr, s végignézett a dúlásra 
emlékeztető térségen, „Köszönöm, akkor majd hozzá fordulok”, 
mondta a turista, s kedvetlenül elhajította a szivarvéget, a rendőr 
elé hullott, az felkapta a fejét, s amikor meglátta, hogy a mell
védre könyökölök, és közömbösen szemlélődök, meglepődve 
oldalfegyveréhez kapott, aztán földbe gyökerezett a lába, s csak 
akkor mozdult meg, amikor kérdőn feléje intettem.

„Azonnal jöjj elő! Letartóztatlak!”, kiáltott rám erélyesen, 
„Azért ez a nagy cirkusz, igaz-e, mert a tábornok azt mondta, 
hogy majd fellátogat hozzám, s a város hirtelenében restellni 
kezdte az életünket! Mondhatom, szép kis lelkiismeret!”, kiabál
tam le epésen, „De majd benyújtjuk még a számlát”, sziszegtem 
szárazon, „Mi történik itt”, riadt meg a rendőr mozdulatára a 
turista, „Azonnal jöjj le, amíg nem késő!”, kiabált fel a rendőr



rekedten, a remete pedig megállt, hátrafordult, „Tudtam, hogy 
ezt is neked köszönhetem, te fajankó!”, sújtott rám hideg tekin
tettel, majd megfordult, bekanyarodott a bokrok közé, az ös
vényre.

„Gyere fel értem, ha mersz; ne félj, nem menekülök el”, 
mondtam a rendőrnek kihívóan, „Azonnal ide, elém!” bökött 
mutatóujjával a lába elé, „Az ég szerelmére, uram, mi történik 
itt?”, topogott rémülten a turista, „Ha jól meggondolom, a fejed
re dobhatnék egy követ”, mondtam a rendőrnek közömbösen, 
erre távolabb ugrott az erődtől, s előrántotta a pisztolyát.

„Istenem”, nyögte a turista, és ingét gombolva a kőfal tövébe 
rogyott, gépét fellökte, elkaptam, melléfektettem, „Fenyege
tőzöl, ugye? Hát akkor figyelmeztetésül ide hallgass!”, kiáltott fel 
a rendőr, és a levegőbe lőtt, „Jusson eszedbe, hogy nem állok 
ellen! És különben is: ne feledkezz meg magadról. Jöjj fel értem; 
látni szeretném, mire mégy velem”, mondtam, és óvatosan a fal 
fölé dugtam a fejem.

„Ide hallgass, nekem az égvilágon semmi bajom sincs veled, de 
ami rend, az rend; amit főztél, edd is meg: tüstént jöjj ide elé- 
bem”, szólt keserű hangon a rendőr, s ahogy a tűző napon izzadni 
láttam, egy pillanatra valami meleg érzés ragadott el: a strandon 
sakkozgat, iszogatja a málnáját, békésen élcelódik, s várja, hogy 
bealkonyodjon, hazaballagjon süketen kongó lakásába, s éjjel 
visongó gyerekekkel álmodjon.

Csend. Honnan ez a tátongó csend a rekkenő délben? A turis
tára néztem: fennakadt szemmel hever. Meglökdöstem: semmi. 
„Ha arra gondolok, hogy annak a fiát kell letartóztatnom, akit 
legtöbbre becsültem, legszívesebben főbe lőném magam”, szólt 
leverten a rendőr, „Hagyj már fel ezekkel a nagy szavakkal!”, 
háborodtam fel igaz szívből, „Jöjj fel, alighanem meghalt ez az 
ember!”, kiáltottam izgatottan, „Tán gyereknek nézel?! Efféle 
furfanggal már a bolondok eszén sem lehet túljárni!”, legyintett 
a rendőr kedvetlenül; meghallgattam hát a turista szívét, dobo
gott, felnyaláboltam, és levittem a lépcsőn.

A rendőr ijedten futott oda, „Vizet neki!”, nézett szét tanács
talanul, „Nem látod, hogy szívszélhűdés? Úgysem tudja lenyel
ni”, mondtam, „Vigyük”, markolta meg a lábát a rendőr, „Csak
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egyikünk viheti, nem rázhatjuk”, s ismét karomba vettem, mint 
egy gyereket, a város felé indultam, a rendőr meg utánam.

„Mozdulatlanul kellene feküdnie; csak a kövesútig viszem, 
onnan majd beszaladsz a mentőkért”, mondtam a rendőrnek, 
„Nem, velem jössz a városba; akárhogy is állunk, letartóztat
lak”, szólt a rendőr egyre törtetve utánam, „Nézd, akár le is 
tehetem az öreget; itt hagyjuk: ha ugyan játszani mersz a ha
lállal”, szóltam közömbösen, „Akkor majd én viszem”, kiáltott 
leverten, „Úgy azonban nem értem, hogyan kényszeríthetsz, 
hogy veled menjek”, világosítottam fel, „Ó, bárcsak találkoz
nánk valakivel”, sóhajtott fel keserűen a rendőr, „Akkor is ket- 
ten maradnátok”, mondtam halkan, „jusson eszedbe, hogy ha 
tenni szándékozol velem valamit, olyan közel kell jönnöd hoz
zám, hogy elérhetlek. Jusson eszedbe a késelő”, emlékeztettem a 
rendőrt, s csak úgy szakadt rólam a verejték: a turista hófehér 
ingét szürkére pettyezte.

„Látod, ezerszer a segítségemre voltál, mi ütött hát beléd?!”, 
lihegte botladozva a rendőr, „Törődj bele és jöjj velem a város
ba; az ég szerelmére, tán nem gondolod, hogy örömmel teszem, 
amit kell!”, mondta felindultan, „Végezze csak ki-ki a saját 
dolgát! De jusson eszedbe a késelő”, lihegtem, s megálltam egy 
pillanatra meghallgatni a turista szívverését.

A késelő a kocsma közepén állt, az emberek a fal mellé húzód
tak, akit leszúrt, araszonkét kúszott félre tőle, egyre hörgött, az
tán halálos csend, a rendőr a fal mentén igyekezett észrevétlenül 
a késelő háta mögé jutni, én az ajtóból indultam egyenesen felé, 
kezemet félig előre nyújtottam, a szeme közé néztem, fekete pa
rázs, perzsel, orrfacsaró vérszag, valahol savanyú bor csepeg, 
ahogy közeledek felé, úgy ül ki az arcára a rémület, már csak két 
lépés, állok előtte, állok, lassan nyújtom a kezem, rémülten 
vágja földhöz a kését, és az ablaknak ugrik: a rendőr egyetlen 
csapással leterítette.

„Bár jönne valaki, bár jönne valaki!”, fohászkodott mögöttem 
a rendőr, „Minden hiába”, mondtam neki, „ha azt akarnád, hogy 
a pisztolyod előtt menjek, magad is tudod, túl hosszú az út és 
túl sok a bokor”, mondtam, és fellélegeztem: a kövesút már 
előbukkant, „Mégis megkísérelném, értsd meg, hogy meg kelle
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ne kísérelnem”, szólt konokul a rendőr, „Értem. Nekem is”, 
válaszoltam, s kiléptem a kövesútra, az aggastyánt az út szélére 
fektettem, egy ciprus árnyékába.

„Most megvárjuk az első járművet”, mondta a rendőr, „Jó”, 
válaszoltam, s a beteg mellé ültem: lihegve töröltem verejtéke
met. A nap szikrázott az égen. A kabócák nótájukat fújták. Egy- 
egy toboz hullott alá. Messze alattunk sirályok vijjogtak. Jó öt 
percig ültünk így. A rendőr idegesen felugrott, kiköpte a fűszálat, 
amelyet rágott.

„Eredj a mentőkért”, szólt a rendőr, „Jó”, válaszoltam, „tán 
azt gondolod, hogy a városban valaki feltartóztathatna?”, kér
deztem, majd felálltam, és a város felé indultam. „Mégis, inkább 
maradj itt”, szólt idegesen a rendőr. Megálltam. „Várj meg a 
betegnél”, intett a turista felé, s szemében szomorúságot láttam, 
„de ha nem talállak itt, tudd meg, hogy szökevény vagy, és ott 
lőlek le, ahol érlek”, szólt keserűen, s futólépésben indult a város 
felé. „Számítok rá”, kiáltottam utána, s visszaültem az aggas
tyán mellé: halk lélegzését figyeltem aggodalmasan.

Félóránál is tovább üldögéltem ott: csodák csodájára, sehol 
egy áldott lélek. Valahol messze repülőgép zúgott, a hegyen túl 
robbantottak valamit. Valaki hosszan hahózott odalenn a stran
don. Ismét egy élőhalott hever mellettem, és megint csak várok, 
várok tehetetlenül; találkoznom kellene a tábornokkal, s ennyit 
mondanom neki: vannak, akik csak akkor jelennek meg, ha tra
gédia történik, s aztán egyszer csak fordítva indul a dolog: amikor 
megjelennek, tragédia történik.

Noha ártatlanok. Vajon mit róhatnék fel az aggastyánnak, mit 
vethetnék a rendőr szemére, miért hibáztathatnám a remetét, a tá
bornokot, a temetőcsőszt, Elvirát, Augusztot, milyen vétket tudjak 
be önmagamnak? Kesereghetnék: akinek semmije sincs, még min
dig van el vesztenivalója; az ég beborulhat, a látóhatár megtörhet, 
de az útnak sehol vége; az ember magára maradhat, de lehet még 
magányosabb; körülöttem pusztulás, lehet-e tiszta a kezem: ez az 
ember talán meghal, előttem a város: ki sejti ott lenn, hogy ennek is 
részese; a gépezet megindult, tán tegnap, tán előbb, morzsol ben
nünket, s mi morzsoljuk őt: ki ura a cselekedetének tisztán, elkülö
nülten, ki ne kesereghetne: ezt szándékoztam, de amaz lett belőle.
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Az ember áll a posztján, csapásokat fog fel, esze a fejében, s 
azt teszi, amit épp tennie kell: önnönmaga elől sehova se futhat. 
Vastag tűlevelű avar, alatta rovarok nyüzsögnek. A kövesúton 
verebek fürödnek a porban. A fákon érik a füge, kelnek a férgek. 
Valahol messze a mentőkocsi szirénája búg.

Felugrottam, s fölmásztam a jó két méter magas szirtre, a man
dulafák közé. A kanyarnál felbukkant a mentő, mögötte pedig a 
város szürke terepjárója. Jól gyanítottam. Nekiiramodtam a 
hegyoldalnak, s vagy harminc méter magasságban ismét megáll
tam. A mentő fékezett, két ápoló fürgén elővette a hordágyat.

A terepjáróból nyolc ember ugrott ki. A rendőr körülnézett, 
aztán a domb felé fordult. „Fölfelé”, intett az embereknek. Azok 
azonban továbbra is tanácstalanul álldogáltak. „Mitől féltek?”, 
kiáltott rájuk a rendőr, „Fegyvertelen emberre nem emel kezet 
a fiú! Ha meglátjátok valahol, csak szóljatok! Átfésüljük a he
gyet. Egyedül semmire sem megyek”, tárta szét tehetetlenül a 
kezét.

Az emberek hallgattak. Aztán egyikük megmozdult. „Gye
rünk!”, mondta, s utánam indult.

Elmosolyodtam.
A borbély volt.
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5.

Egy szempillantás alatt átláttam üldözőim gyermeteg szándé
kán: sávonként átcserkészni a környéket. És csakugyan: mire 
háromszor-négyszer megmászták a hegyet, elkészültek, s a bok
roktól felsebzetten, de dolguk végezetlenül hazatérhettek, pedig 
folyton körülöttem sétáltak: nyomon követtem őket, mert azt re
méltem, rábukkannak valahol a remetére, s nem kell tűt keres
nem a szénaboglyában.

Azonban sehol sem lelték a remetét, csak a korsaját egy ös
vényen, azt is összetörve. Nagy zajjal, lármával törtettek a bok
rok között, alighanem szándékosan: ismertem mind ezeket az 
embereket, tudták jól, dobbal nem lehet verebet fogni.

„Kapok-e másik ruhát, hallod-e?'’, kiáltotta valaki epésen a 
rendőrnek, amikor fennakadt egy csipkebokron, „Ez való a te 
meghűlésednek, jól megizzaszt legalább; naponta végigcsinál
hatnád”, szólt valaki a borbélynak, „Bottal üthetjük a nyomát, 
bolond lesz bevárni bennünket”, dünnyögte a bal szárnyon egy 
zömök ember, „No, nézd csak, valaki elhagyta a cipőjét”, kiáltot
ta egyikük, s botjára, amivel kapaszkodott, szétmállott, esőverte 
bakancsot szúrt fel, úgy tartotta, mint a törökök lófarkas kop- 
jáikat.

„Hallgassatok, emberek, még majd kereket old”, dühöngött a 
rendőr, de szavának nem volt foganatja, „És ha ránk zúdít egy 
sziklát odafentről?”, aggályoskodott egy öreg, „Egyszerűbb vol
na lesbe állni”, mondta lihegve egy kövér, csapzott hajú ember, 
„De akkor se ereszd a közeledbe; ha meglátod, puff!”, toldotta 
meg egy ösztövér öregember, s belém hasított a felismerés: még
is hajsza ez, többé nem lehet nyugtom.

Valóban egy szikla mögött álltam, s meg is fordult a fejemben: 
egyetlen mozdulat, s akadna dolguk egymással bőven. Épp a 
borbély tartott felém. Bizonyítékot sohasem lelnének. Aztán
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eszembe ötlött: bízhatnám a véletlenre is. Csak ki kellene moz
dítanom a sziklát a helyéből, a szirt szélére tolnom: aki beleka
paszkodik vagy nekidől, halálra zúzza magát, s száz ellen egy, 
hogy a fáradt ember lépre megy. De a véletlen csupán öntestébe 
maró szenvtelen skorpió, óvakodjon, aki rábízza magát. Semmit 
sem tettem; jó kőhajításnyira lestem: a borbély útjába esett a 
szikla, s csakugyan belékapaszkodott, szakasztott úgy, ahogy 
gondoltam; pár nappal később szitkozódva fogtam a fejem: bár
csak kezet ráztam volna a véletlennel.

„Nézd csak, egy törött korsó!” , kiáltott fel egy ember, s a 
rendőr felkapta a fejét, odasietett, „Ez alighanem a remetéé”, 
dünnyögte, s lehajolt, egymáshoz illesztgette a cserepeket, „Em
berek, nyomon vagyunk, vigyázat!”, kiáltotta óvatosan, s felug
rott, „Könnyen lehet, hogy a fiú rábukkant a remetére, és ma
gával cipelte, siettükben pedig összetörték a korsót”, mondta a 
fürgén köréje sereglett embereknek, azok meg óvatosan körül- 
hordták a tekintetüket, s lopva még az égre is felpislantottak.

„Elvitte már azokat az ördög innen”, dünnyögte bátorítgatva 
magát a szikár vénember. „Ha meglátjátok valahol, csak szól
jatok”, mondta a rendőr, és mindenkit a helyére küldött; olyan 
óvatosan haladtak előre, hogy a szavuk is elállt, s inkább egymást 
tartották szemmel, mint a bokrokat; a távolság is minta csökkent 
volna közöttük.

Alig vártam, hogy mögéjük kerülhessek: megtaláltam a korsó
cserepeket, csakugyan a remetéé tört itt össze. Jóval többre 
mentem a nyommal, mint ők: a ösvény a Kutyafej barlanghoz 
vezetett, tudtam: ha a tengerparti sétánnyal egy irányban nem 
találok rá az ösvény mentén, a barlangban kell keresnem.

Többé nem is törődtem üldözőimmel, felhúzódtam az erőd 
közelébe: vártam, hátha mégis megérkezik a tábornok. Soká ül
dögéltem tétlenül. Egész délután csupán négy turista vetődött ar
ra, s a dúlást látván csak egy merészkedett be az erődbe; egy 
korosabb asszony két ujjal sorra felemelte ruhadarabjaimat, 
szakértelemmel vizsgálgatta, majd a földre ejtette őket, aztán a 
virágok közt szemlélődött, egy szép kis pálmahajtást magához 
vett, s távozott.

Nem adtam életjelt magamról. Bealkonyodott. Üldözőim már

94



rég hazamentek, amikor -  mintha csak a földből nőtt volna ki -  
megjelent a tábornok. Meglepődve nézett körül, aztán berohant 
az erődbe, körüljárta, megállt előtte, „Előjöhetsz, fiú, úgyis 
tudom, hogy itt vagy”, szólt nem túlságosan hangosan, én azon
ban veszteg maradtam: látni akartam, vajon lopva követte-e vala
ki; hagytam, hogy egy negyedórányi időzés után útnak induljon a 
város felé. Senki sem jött elő, nyomában semmi nesz. Elébe 
vágtam hát az ösvényen.

„Mégis itt vagy, fiú? Mi történt?” , kérdezte kissé sem csodál
kozva, hogy az égből pottyantam elé, „A város restellte, hogy 
tábornokunk egy ilyen odúba látogasson”, mondtam keserű 
gúnnyal, s betessékeltem egy vadcsapásra. „Á, azért ült a nyaka
mon egész délután a városelnök! Bármit mondtam neki, nem tá
gított mellőlem. Végül már azt ajánlottam, tartson velem. Azzal 
vigasztalt, hogy már úgyis a rács mögött ülsz”, nevetgélt hal
kan a tábornok, de hangjából őszinte neheztelés érződött.

Megtorpantam. „Akkor mégis lehet, hogy követték”, szóltam 
gondba esve. „Kötve hiszem; azzal váltunk el, hogy félóra múlva 
meglátogatom, kártyázunk egyet. Megfeledkeztél róla, fiú, hogy 
furfangért én sem megyek a szomszédba”, szólt szemrehányóan 
a tábornok.

„Hallott-e valami hírt a temetőcsőszről?” , kérdeztem, s meg
álltam, egy fügefa alatt helyet mutattam a tábornoknak, magam 
meg négy-öt lépéssel arréb telepedtem le. „Semmit. De meg kell 
mondanom, fiú, hogy nem helyeslem a tetteidet. Ha jogomban 
állna, hogy letartóztassalak, egy percig sem haboznék”, szólt, 
és körülményesen rágyújtott.

Elmosolyodtam. Közben bealkonyodott. Körülöttünk nyugo
dalmas csend, a városból tompa zaj hullámzott. A fények sorra 
kigyulladtak. „Magától nem is vártam mást” , mondtam halkan. 
„Mondd csak, mit képzelsz magadról?”, tört ki belőle szenvedé
lyesen a felháborodás. „Talán azt, hogy megváltó vagy? Legfőbb 
bíró? Mindenható? Az igazság osztogatója?”, háborgott fojtott, 
rekedt hangon, de nem válaszoltam neki, sem akkor, sem ké
sőbb.

Derengeni kezdett: az emberek rokonszenwel nézik az egy
szerű, kerek határozottságot, de csak akkor, ha pusztán jellem
ként nyilvánul meg, és semmire sem irányul; mihelyt cselekvésre
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szánom el magam, valaki mezejére tévedek, s ha intézkedem, va
laki feleslegesnek találja magát. S mert nem válogatom a mező
ket, a feleslegességüket érzők köre egyre bővül; rokonszenvük 
ellenére beteljesítik rajtam törvényüket; többé már nincs szó 
igazságról vagy igazságtalanságról.

„A remetét kilakoltatták a szabad ég alá. Maga miatt. A te
metőcsőszt letartóztatták és meghurcolták. A rendőr tehetetlen
sége miatt. S ha valaki nem tűri, hogy a sértett önérzetűek bűn
bakon töltsék ki bosszújukat, akkor az nyilván elítélendő. Mi 
mást várhattam volna magától?”, mondtam halkan, kihívóan.

„Igaz. De a rendőr sem ússza meg büntetés nélkül, nyugodt le
hetsz”, szólt türtőztetve magát a tábornok, „és nyilván a csősz 
is ludas abban, hogy a rács mögé került. És te talán ártatlanul 
jutsz majd oda? Ide hallgass: rendnek kell lennie! Legalább vala
melyest!”, kiáltott fel tompán, s felemelte kezét a félhomályban.

„Fordított világ!”, kiáltottam megvetéssel. „A rendet a mellé
fogásokban követeli meg: a rendőr énutánam futkos, egész dél
után ezt a hegyet cserkészte! A rablók meg zavartalanul sétál
gatnak odalent”, sziszegtem komoran, s villogó szemmel mutat
tam a város felé. Hirtelen elfogott a lemondás: kár erre több szót 
vesztegetnem. A tábornok is magába süppedten hallgatott, csak 
parázsló cigarettája adott életjelt róla.

„Már tavaly mondtam: más nyelven beszélünk. Van-e még va
lami mondanivalója?”, kérdeztem egészen halkan, felkészülve 
rá, hogy a tábornok szó nélkül felkel, és faképnél hagy, én meg 
majd mozdulatlanul nézek utána.

De ő sem mozdult. „Bolond vagy te, fiú”, mondta végül kese
rűen, „ha veled vagyok, a pokolba kívánlak, ha meg nem látlak, 
mindig az motoszkál a fejemben, hogy veled tudnék leginkább szót 
érteni. Az ember mindig áltatja magát valamivel; töprengtél-e már 
ezen?”, kérdezte a bölcs aggastyánok elnéző, szelíd hangján.

Nem válaszoltam neki, pedig akkor világosodott meg előttem 
az a bizonytalan, nyugtalanító érzés, amely megannyiszor hatal
mába kerített, ha a tábornokra gondoltam: nyilván elválasztha
tatlan barátok lehetnénk, akik egy életen át elkeseredetten vias
kodnak egymással, de se látnak, se hallanak egymás nélkül. Két 
lábon futó meghasadt lények; négy lábon futna a teljességünk.
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„Legfeljebb még azt akartam elújságolni”, dünnyögte a tábor
nok, „hogy feladtam egy elvemet”, kis szünetet tartott, de mivel 
nem kérdeztem, csak szótlanul néztem rá, folytatta: „Még senki
nek sem mondtam: kijártam a városnak egy vízgyárat. A legfris
sebb találmány: tengervízből ivóvizet gyárt. Még az év folyamán 
megérkezik”, mondta, s ha nincs sötét, láthatta volna, hogy 
szíven talált: sápadt voltam, mint a viasz.

Egyszerre ezer baj tört rám: a lábam ki kellett nyújtanom, 
mert zsibbadni kezdett, a kezem elernyesztenem, mert görcsbe 
rándult. Akkor hát befellegzett, pontot tehetünk.

Ajkamat keserű kárörömmel biggyesztettem le: így hát Bért 
meg Mario is hiába fáradozott. S abban a pillanatban váratlan 
meleg öntött el: nyomban fel kellene kerekednem, beállítanom 
hozzájuk: fiúk, rajta, egy-két hónapotok van még, ha már nekem 
nem sikerült, csináljátok csak; mindenben segítségtekre lennék, 
ha ugyan értenék valamihez.

Alig hallottam a tábornok szavait, pedig felvillanyozva, mele
gen beszélt, öreges szószátyársággal: az Antialkoholista Liga or
szágos elnöke régi jó barátja, egyszer hát azt mondta neki: ahol 
nincs víz, az emberek sok bort isznak, elképzelheted, mire van 
ítélve a szigetek népe; s noha az elnök ugratásnak vette a tábor
nok szavait, mert jól tudta, hogy esze ágában sincs felcsapni anti
alkoholistának, az ötlet tetszett neki, s a nemzetközi szervezetnél 
nagy lármát csapott a víz nélküli szigetekről, úgyhogy a testület 
örömmel ajándékozott két vízgyárat az országos ligának.

„Hiszen, fiú, nem is örülsz ennek a nagy eseménynek!”, kapott 
észbe zavartan a tábornok, „Pedig nagyon vágytál az ivóvízre!”, 
szólt meglepődve, „De örülök”, válaszoltam színtelen hangon, 
„csak az bánt, hogy idegen szerez örömet az embereknek, nem 
az, aki fáradságáért megérdemelte volna a sikert”, szóltam ke
gyetlenül, s a tábornok nyomban fel is állt, elképedten, leverten 
meredt rám.

„Sajnálom, tulajdonképpen neked akartam örömet szerezni” 
szólt megbántottan, s gombócot kellett nyelnem, hogy engeszte- 
lés helyett mégis visszautasítsam rám tukmált áldozatát, „Ilyen 
a világ”, mondtam halkan.

Elment, én meg még soká üldögéltem tétlenül. Amikor felkelt
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a hold, fogtam ruháimat, batyuba kötöttem, s a remete keresé
sére indultam, de az ösvény mentén sehol sem leltem rá. Midőn 
pedig pirkadatkor megérkeztem a Kutyafej-barlanghoz, s körös
körül még csak állatnyomokat sem találtam, kimerültén nyúltam 
végig egy lapos kősziklán.

A nap már magasan járt az égen, amikor felébredtem. Ismét a re
mete után kutattam, útközben néhány csapdát rejtettem el a bokrok 
között, s már délutánba hajlott a nap, amikor a Vörös-barlangtól 
egy kőhajításnyira friss, de már kihűlt hamurakásra bukkantam, s 
közvetlenül mögötte, egy kiugró, lapos szikla alatt felfedeztem a re
mete fekhelyét: a lesöpört kavicsok, a bokrocskák itt-ott letörede
zett gallyacskái, botjának jól kivehető nyoma erről árulkodtak.

Visszasiettem, sorra jártam a csapdáimat, az egyiken csak
ugyan fennakadt egy nyúl, megnyúztam, fürgén megsütöttem, a 
felét becsomagoltam, egy kis fügét és szentjánoskenyeret tettem 
mellé, ismét felkerestem a remete tanyáját, s mert őt nem talál
tam, a csomagocskát a hamurakásnál hagytam.

Másnap sem találtam rá, a csomagocska érintetlen volt. Friss 
nyomokra sem leltem. Egész nap a hegyekben kószáltam, felku
tattam minden zugot, s mégsem jutottam nyomára. Aligha hihet
tem, hogy levonult a városba, mégis, amikor bealkonyodott, ott 
álltam Mandina asszony olajfaligetében, alig egy kóhajításnyira a 
háztól, s láttam, amint a kivilágított teraszon Elvira vacsorához 
terít, Mandina asszony a hintaszékben ül és cseveg, Olivera pedig 
a lugas előtt álldogál és az alkonyba kémlel; egy pillanatra úgy 
rémlett, hogy kezével intett is felém, de egy szót sem szólt rólam 
a vacsora alatt.

Elvira életrevaló hévvel latolgatta, kit lehetne fülön csípni egy 
kiadós csónakkirándulásra, s közben egy tucatra való fiúról csú- 
fondáros képet festett, Mario is megkapta a magáét lapátnyi fülei 
miatt, Mandina asszony meg ártatlanul célozgatott az élet hab
zsolása és a mértéktartás örömei és viszontagságai közötti össze
függésre, Olivera viszont egyre csak azt hajtogatta, hogy inkább 
a hegyekben volna kedve kószálni.

Tanácstalanul álldogáltam: csak itt tudhatnék meg valami bi
zonyosat a remetéről, ha egyáltalán megtudhatnék, a gondomat 
is csak itt oszthatnám meg valakivel, ha ugyan megoszthatom.
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De sehogy sem szánhattam rá magam arra a pár lépésre. Vacsora 
után Olivera ismét kiállt a lugas elé, aztán andalogva felém indult, 
kitértem előle, ő ismét felém fordult, kerülgettük egymást szótlanul 
a sötét ligetben, hallottuk egymás neszét, láttuk körvonalát, egy kő- 
hajításon belül voltunk egymáshoz, de egy árva szót sem szóltunk: 
végül sarokba szorított, átugrottam a kőfalon, és a hegyekbe me
nekültem.

Másnap délután az Ördög-öböl tájékán bukkantam újabb nyo
mokra, hamurakásra, krumplihéjra s a nagy konzervdobozra, 
amelyben a remete ételt szokott kotyvasztani. Ott állt egy kiugró 
kőlap alatt, az alján egy-két ujjnyi kihűlt leves. Megörültem: 
ezért még visszajön. Mellé tettem a nyúlpecsenyés csomagot, egy 
ideig várakoztam, aztán arra gondolva, hogy ha meglát, ismét 
kereket oldhat, visszamentem a Kutyafej-barlangba, s napok óta 
először volt nyugodalmas éjszakám.

Másnap reggel azonban megint nyoma veszett a remetének: a 
csomagom szétdúlva, szanaszét csontmaradványok, valami vad 
talált rá, a konzervdoboz fellökve, egy-két krumplidarab ácsor- 
gott árván, levét beitta a föld.

Ide se tért vissza. Még aznap délelőtt, mintegy öt kilométerrel 
arrébb, a hegy túlsó felén rábukkantam a kalapjára, egy bokron 
akadt fenn: olyan ember látványa perdült elém, aki már arra is 
fáradt, hogy a kalapja után nyúljon, ha már egy ág leverte a 
fejéről.

Ekkor már csak a legrosszabbra gondolhattam. De hiába cser
késztem át az egész környéket, egyéb nyomra nem akadtam. Ho
va legyek nyomasztó gondommal? Tata jutott eszembe: nem ta- 
nakszik, nem töpreng, cselekszik olyan egyszerűen, ahogy az em
ber vizet iszik vagy lélegzik, s aztán elválik: mi marad még 
hátra.

Dél felé járt már, amikor a kihalt falu fölötti dombra értem, s 
jó félóráig üldögéltem ott, kémleltem a tájat. Sehol egy áldott lé
lek; Tata sem mutatkozott, csak Angelina bukkant elő egy pilla
natra, szemetet vitt a ház mögé. óvatosan közelítettem meg a 
házat, jókorát kerültem, a kápolna felől ereszkedtem alá, fede
zéket keresve surrantam tova, jól szétnéztem a bokrok között.

Amikor betoppantam a sátorlappal félig fedett szobába, Ange-
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lina felhúzott lábbal heverészett a fekhelyén, s valami könyvet 
olvasott. „Már vártam”, mondta, s a szeme sem rebbent, felült, 
székkel kínált.

Ez a két szó mellbe vágott. Nem azért, mert szememre hányta, 
hogy nem jöttem előbb, hiszen sejthettem volna, hogy vár rám, sőt 
olyannyira megvárakoztattam, hogy mulasztásomat tudtomra is 
kellett adnia; még csak az sem hökkentett meg, hogy korábbi feltű
nő tartózkodásával kiáltó ellentétben állt mostani nyílt, kendő
zetlen nekem rontása, amelyet még azzal sem sikerült tompítania, 
hogy egyenes tartása ugyanazt a hajthatatlan méltóságot sugározta, 
elszigetelő tekintete ugyanazt a megközelíthetetlenséget tükrözte, 
mint legutóbb; voltaképpen az képesztett el, hogy hanghordozásá
ból, a két szó határozottságából a gazda érződött: „Már vártam.”

Balsejtelmem támadt. „Ebédelt már?”, kérdezte, s tagadó vá
laszomra szótlanul feltette a vizet, beledobott két konzervet, 
nekem konyakot töltött, saját magának meg vörös bort.

„Hova ment Tata?”, kérdeztem nyugtalanul. „Ó, hát akkor 
mégsem hozzám jött”, mondta, s az arcán egyetlen izom sem rez- 
dült, hangszínezetéből sem lehetett semmit kihámozni; ha nem ül 
mellém, az asztalhoz, némi közvetlenséget nyilvánítva ezzel, na
gyon is veszedelmes lánynak néztem volna, s igyekeztem volna 
mielőbb kereket oldani.

„Hiszen akkor arról sem tud, hogy Tata meghalt”, mondta 
gyengéden, de a szavában most is ott vibrált azoknak a határo
zottsága, akik sohasem vesztik el a fejüket.

„Mikor?”, nyögtem ki porig sújtva, s meglepődtem, hogy An- 
gelina cigarettára gyújt. „Tata készlete”, válaszolta, s az asztalon 
heverő doboz felé intett, „nem tudok mihez kezdeni vele, azért 
szívom”. Felvontam a szemöldökömet, „Mikor halt meg?”, kér
deztem türelmetlenül, „Aznap, amikor legutóbb itt járt”, szólt 
ismét gyengéden, s maga elé nézett.

„Mi történt vele?”, sürgettem, s valami szorongatta a torkom. 
„Olyan hirtelen jött”, szólt Angelina csodálkozva, s mintha szem
rehányás csengett volna ki hangjából, „egész délután a borbélyt 
várta, az meg nem jött; Tata türelmetlenkedett, szitkozódott, 
dühöngött, de hát előfordult ez máskor is”; újra töltött poha
runkba, eloltotta a cigarettáját, felkelt, megnézte a forró vizet.
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„Az ég szerelmére, mondja már!”, kiáltottam rá kétségbeesve, 
szörnyű gyanú emésztett, „A borbély csak este érkezett, s nagy 
vidáman fecsegni kezdett, hogy egész délután magát hajszolták 
a hegyen, Tata erre szörnyű haragra gerjedt, toporzékolt, hado
nászott, egyetlen mondatot sem tudott kinyögni, csak érthetetlen 
szavakat ordítozott, ököllel a borbélyra sújtott, s azt láttam csak, 
hogy egyikük jobbra vágódik el, másikuk balra”, mondta rezze
néstelen arccal, és felhajtotta borát, ismét felkelt, kihalászta 
a forró vízből a konzerveket.

„Tán leszúrta az a kis szarházi?!”, ordítottam eltorzult arccal, 
„Nem”, válaszolta halkan Angelina, s háttal felém az ebédet 
tálalta: „agyvérzés érte. Amikor a borbély magához tért, csónak
ba tettük, és beeveztünk a városba. Mire beértünk, már halott 
volt.”

„Verje meg az isten ezt az átkozott kezemet!”, emeltem zokog
va az égnek görcsbe rándult öklömet, s az ajtóhoz hátráltam, 
„Soha semmit se teremthessen, forduljon ki belőle az élet, váljon 
üszkös doronggá!”, nyögdécseltem rekedten, s kétségbeesve néz
tem, hogy még mindig van benne élet, mozog, a levegőt marko- 
lássza, az üres semmit, nem azt a sziklát ott fenn a szirten ül
dözőim előtt.

Hideg zuhany ért, Angelina egy pohár vizet lódított rám, csö
pögött rólam a szoba közepén, s midőn meghökkenve, lehűlve, 
lassan látva is már, összeszorított szájjal közelítettem felé, s talán 
le akartam sújtani rá átkozott kezemmel, észrevettem, hogy 
szobor arcáról folyik a könny, bele a sonkás babfőzelékbe, ame
lyet éppen az asztalra tett.

„Mintha csak azért volna az asszony, hogy gyámoltalan férfiak
ba életet verjen”, mondta halkan, de keményen, a hangja kissé 
rekedtes volt, „csak a saját érzelmeikkel törődnek, az asszony 
keményebb legyen a sziklánál, bírja el a világ minden fájdalmát”, 
az üres dobozokat átdobálta a falon, csörömpölve táncoltak végig 
a hulladékhegyen, „csak bizalmasan méricskélnek, mint egy ér- 
zéstelen ágyast”, az étel az asztalon gőzölgött, „az meg egyikük
nek sem jut eszébe, hogy különb ember volt ő mindannyiuknál!”, 
tányért tett az asztalra nesztelenül, „Én tudom, milyen volt; amit 
maguk tudnak, az mind semmi!”, villant rám a szeme, s mintha
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kettéhasított volna, beleremegtem, „Egyen!”, szólt rám, s kihú
zott derékkal, összeszerított lábbal a székre ült.

Meg akartam szorítani a kezét, meg is csókolni, engesztelően, 
bocsánat kérőén, de nem merészeltem hozzálépni. Egy falat se 
ment volna le a torkomon. Töltöttem a poharakba, s az övét oda
vittem hozzá, elvette tőlem, belekortyolt. „Azért vártam, mert 
amikor idekerültem, Tata a lelkemre kötötte, hogy ha valami baj 
érné, egy kazettát adjak át magának”, mondta rezzenéstelen han
gon, s szemével a bőröndök felé intett.

A legkevésbé sem érdekelt a kazetta; az utóbbi napok sok min
dent szertefoszlattak előttem, nem volt már mit várnom. „Med
dig marad itt?”, kérdeztem, „Ameddig a készlet tart”, válaszolta 
Angelina; körülnéztem, legalább egy hónapra becsültem, „Ma
radjon magánál”, szóltam, „s majd ha elmegy, adja át Mandina 
asszonynak”, az ajtófélfának dőltem, s hosszan néztem a lányt, 
szép, karcsú nyaka elveszett leeresztett kékesfekete hajában.

„Kihűl az étel, ebédeljen”, mondta, hangjában mindig volt egy 
hajszálnyi parancs is, „Köszönöm, ma már nem ebédelek. Inkább 
magammal vinnék egy-két konzervet meg kenyeret”, mondtam 
halkan, „Csak lepényem van, magam sütöm; ételért jöhet, ami
kor tetszik”, szólt ismét gyengéden.

„Angelina”, mondtam ki először a nevét, s mintha észre sem 
vette volna ezt a változást, „Angelina, ne vegye zaklatásnak: 
hogyan rendezte el a Tata temetését?”, kérdeztem kissé elfásul- 
tan, s bár kábulni kezdtem az italtól, mégis töltöttem magam
nak, „Sürgönyöztünk Venezuelába, s azt válaszolták, küldjük 
haza a tetemet repülőgépen. Sok bonyodalommal járt”, vála
szolta Angelina, és ismét cigarettára gyújtott, „Köszönöm a fá
radságát”, mondtam, s szeme ekkor kissé megrebbent, „Maga- 
mért tettem”, szólt ismét méltóságteljesen.

„És amikor visszatért, rendben talált itt mindent?”, kérdez
tem, s ügyeltem, az arcom semmit se áruljon el, „Nagyon jól is
merheti a szokásokat”, vetette rám fürkészve a szemét, „sok 
mindent széthúztak. Lármát kellett csapnom, hogy az élettársa 
voltam. A rendőr szedte össze a holmit; amit még lehetett”, 
mondta Angelina, én meg bólogattam, s a hosszúra nyúlt csend
ben úgy éreztem, nincs már mit mondanunk egymásnak, az asz
talra tettem poharamat, és elköszöntem.
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„Várjon”, kelt fel Angelina, néhány konzervet meg egy nagy 
lepényt csomagolt be fürge ujjakkal, s ahogy átadta, mozdu
latában ugyanazt a felbolygató szemérmességet láttam, mint első 
találkozásunkkor, amikor állig húzta magára a hálózsákot.

„Mikor jön megint?”, kérdezte, s egyenest a szemembe nézett, 
de úgy, mintha a hátam mögött figyelne valamit, „Talán három 
nap múlva”, válaszoltam tanakodva, „estefelé”, toldottam meg, 
és elköszöntem.

Amikor az utcán visszanéztem, éppoly mozdulatlanul s talá
nyosán ült a balkonon, mint legutóbb, amikor távoztam: szfinx, 
rejtelmes titkok anyja. Felmásztam a sziget belseje felé vezető 
dombra, s ott, ahol egyszer a tábornokkal egy délután a lépes
mézet ettük, s keservesen bizonygattuk egymásnak igazunkat, 
eltűntem a bokrok között.

Nagy kerülővel nyomban visszakanyarodtam a kápolnadomb
ra, s egy mogyoróbokorba húzódva figyeltem a kihalt házakat, a 
parányi öblöt. Már azt hittem, hiába vesztegetem az időt, amikor 
Angelina megjelent a ház előtt, leballagott a tengerhez, s egy 
félreeső bokor alatt csónakba szállt; negyedóra se telt belé, s 
egy távoli öbölhajlatban a város felé fordult.

Leereszkedtem a házhoz; a szoba szakasztott úgy fogadott, 
mint amikor elhagytam, még a babfőzelék is érintetlenül állt az 
asztalon, kihűlve, megbőrösödve. Letelepedtem, s jó étvággyal 
elfogyasztottam két tányér főzeléket, megittam egy pohár bort. 
Egy ideig nézelődtem, de semmi sem keltette fel különösképpen 
a figyelmemet. Az udvar kavicsai között keresgéltem, s végül 
találtam egy drótdarabot. Sorra kinyitottam vele a bőröndöket. 
Az elsőben ízléses női ruhanemű díszelgett szépen élére rakva, a 
másik háromban Tata ruhái, borotvája, horgászfelszerelése, apró 
műszerei, kellékei meg egy bezárt kis kazetta. Papírok sehol.

A bőröndök mögött, a sarokban, egy közepes vászon utazó
táska hányódott, felnyitottam a villámzárat, s nyomban láttam, 
hogy helyben vagyok. A fekhelyre tettem, kényelmesen elhelyez
kedtem, jól megnéztem a beosztást, s egyenként kiszedtem be
lőle mindent. Vagy másfél tucat szebbnél szebb porcelán tégely 
került elő, pirinyók, karcsúak és öblösek egyaránt, csak három
ban volt szépítőszer, a többi üresen villant elém.
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Mit jelentsenek ezek a tégelyek? Nénikém a tyúkfészekbe ra
kott egyet-egyet, a baromfi mindig összetévesztette a tojással, 
kotló is ült rajtuk félelmetes türelemmel és féltéssel. Kerek, nik
kel keretes tükröt vettem elő, belenéztem, elijedtem hatalmas 
fejemtől, a barázdányi ráncoktól, drótkefe államtól, fordítottam 
egyet a tükrön, akkorára zsugorodott össze a fejem, mint az 
öklöm.

Egy vaskos könyvet szedtem elő, anatómia volt az orvostan
hallgatók számára; belelapoztam, helyenként piros ceruzával 
aláhúzott sorok perdültek elém, két cédula hullott ki belőle, az 
egyiken bonyolult számtani művelet, alatta kiírt, kerek betűkkel: 
„Mondtam már, hogy nem fogadok látogatókat”; a másikon egy 
rögtönzött recept, ugyanazokkal a kerek, ezúttal azonban ku- 
száltabb betűkkel; sehol semmi egyéb.

Fésű, hajkefe, manikűrkészlet, egy kis dobozban varróeszkö
zök, néhány zsebkendő, muszlin hajkötő, aztán egy vastag koc
kás füzet, amelyből egy kék boríték hullott elő. A pecsét Növi 
Sadot jelzett. Kinyitottam, elolvastam. „Édes Linám”, így kez
dődött a levél. Az anyja írta. Elszorult a szívem. Sok-sok baj. 
Eleget tudtam róla. Azok közé az egyetemisták közé tartozott, 
akik minden nyáron elözönlik a tengerpartot, pincérként, portás
ként, tolmácsként, idegenvezetőként keresik meg kenyerüket. 
„Nagyon aggódunk érted, Linám, mert oly ritkán jelentkezel”, 
zsongott a fülemben az utolsó mondat.

Mindent sorjában visszaraktam a táskába, a táskát meg a bő
röndök mögé, s az asztalhoz ültem, megittam szép lassan a fél 
üveg bort, aztán kisétáltam a ház elé. Szelíden sütött a nap, 
elárasztott a késő délutáni, bágyasztó, kellemes meleg. Az ár
nyak hosszúra nőttek, a vágyak kurtára zsugorodtak: csak üldö
gélni s nézni a tájat, maga a csupasz élet is elég. A gőzhajó nagy 
hullámot verve törtetett a város felé, a sirályok mind utána ered
tek, aztán megint sehol semmi sem mozdult. Időnként egy sza
már ordított túlnan a hegyen; távoli, tompa rezgés.

Soká üldögéltem a dárdás agávék között, mire ismét megpil
lantottam Angelina közeledő csónakját. Egyedül jött. Kikötött 
a tengerre hajló bokor tövében. Felkapott egy tömött hálót, s a 
partra ugrott. Ringó léptekkel ment a kis mólóhoz, fürdőruhára
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vetkőzött, és belevetette magát a tengerbe. Soká úszkált, fel-alá 
bukdácsolt, gyönyörűség volt nézni kecses mozdulatait.

Amikor felkapaszkodott a mólóra, hullámzott a keble a kiful
ladástól; elvetette magát, s olyan élvezettel sütkérezett hol erre, 
hol arra fordulva, mint a verebek a porban. Már-már alkonyo
don, s azt hittem, le kell majd mennem hozzá, amikor felpattant, 
felkapta a ruháját, s egyenes derékkal, felszegett fejjel felém 
tartott. Kitértem útjából, elrejtőztem, gyanútlanul ment el mel
lettem, s szebbnek találtam, mint valaha.

Amikor belépett a szobába, tekintete tüstént megakadt a fő- 
zelékes tálon, sietve letette ruháját, kiállt a ház elé, nézelődött, 
megkerülte a házat, egy ideig a hegyoldalt fürkészte, aztán lassú, 
ruganyos léptekkel jött befelé, s csak véletlenül tévedt fel a tekin
tete a balkonra: ott ültem, mozdulatlanul, az ő szokott helyén.

„Már visszajöttél?”, kérdezte, s alig látható mosoly futott végig 
az arcán. Bólintottam. „Vagy el se mentél?”, húzta fel egy lehe
letnyit a szemöldökét, nemet intettem neki, ő meg elmosolyo
dott; nyilván észre sem vette, hogy letegezett.

Lejöttem a rozoga létrán, Angelina megvárt, s bevezetett a 
szobába. „Beugrottam a városba, vettem egy-két apróságot”, 
mondta rezzenéstelen hangon, s hálójából paradicsomot, zöld
paprikát, húst, őszibarackot, süteményt rakott ki fürgén, mindez
zel egyetlen mozdulattal megkínált, de én csak hallgattam, lehor- 
gasztott fővel ácsorogtam a szobában.

Angelina tanácstalanul megállt a fekhelye mellett, „Vizes a tri
kóm, fázom”, nézett rám kérdő tekintettel, „Sose zavartasd ma
gad”, mondtam, és sétálni kezdtem fel-alá, „Hiszen vizes, nem 
húzhatom rá a ruhám”, mondta, s szeme kerekre nyílt, „Sose za
vartasd magad”, ismételtem hangosabban; Angelina akkor karjá
ra kapta ruháját, törülközőjét, s kifelé indult.

„Várj csak”, álltam el az útját, „mondd voltál-e a rendőri hiva
talban?”, kérdeztem tőle, „Nem”, rázta meg a fejét, s szemöl
dökét megint kissé felvonta, „Nézd, gyorsabban futok, mint 
ahogy te evezel”, mondtam, s a szemébe néztem, „a város feletti 
dombon álltam, amikor kikötöttél. Első utad a rendőrhöz veze
tett”, dünnyögtem, amennyire csak lehetett, színtelen hangon, 
„Nem”, válaszolta, s alig láthatóan a fejét is megrázta.
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Bal kézzel arcul csaptam, nekiesett a széknek, s felborította 
az asztalt. A babfőzelék a sarokba borult, az üveg csörömpölve 
szállt szét ezer szilánkra, egy pohár csengve gurult a kövön.

Egy pillanatra elviselhetetlen csend támadt. Angelina feltá- 
pászkodott, majd hirtelen szaggató zokogásban tört ki, elébem 
vetette magát, szorosan átölelte a lábam, hogy majd megtánto- 
rodtam.

„Voltál-e a rendőrnél?”, kérdeztem ismét, s fejével zokogva 
bólintott; szét akartam feszíteni a kezét, az arcát akartam látni, 
hadd nézzen szembe önmagával, ő azonban még kétségbeeset
tebben fúrta a fejét nadrágom szára közé.

„És kijön-e ide a rendőr három nap múlva?”, kérdeztem kímé
letlenül, Angelina fuldokolva bólintott, „Válaszolj!”, kiáltottam 
rá megvetéssel, „Igen”, nyögte ki halkan. Szétvágtam a lábam, 
elpattant az abroncs, hátraugrottam, Angelina egy pillanatra 
egyedül maradt a szoba közepén, térdelve, előrebukva; arca most 
is sima volt, csak szeme látszott elgyötörtnek; felpattant, fek
helyére vetette magát, kicsi párnájába rejtette az arcát, s zoko
gott tovább.

„Mit tudsz a temetőcsószröl?”, kérdeztem, s a fekhely mellé 
álltam, „Semmit”, nyögdécselte, „És a remetéről?”, faggattam 
halkan, s válaszként megrázta a fejét, „Elmégy a rendőrhöz, és 
megmondod neki, hogy egy hete eltűnt a remete”, mondtam ki
mérten, „s jobban tenné, ha őutána nyomozna”, emeltem fel 
kissé a hangom, Angelina bólintott, „Megmondod neki, hogy 
hiába jön ide három nap múlva”, kiáltottam szilajul, Angelina 
vállai csak úgy rázkódtak a zokogástól, „Igen”, szólt alig hall
hatóan.

„Te meg összecsomagolsz, és beköltözöl a városba”, mondtam 
neki, ő azonban ellenkezve megrázta a fejét, „Akkor mindennap 
eljövök és elverlek”, kiáltottam rá, de ő csak megadással felvonta 
a vállát, egy szót se szólt; mihez kezdjek vele, hogyan térítsem 
észhez, mivel tegyem jóvá, amit elkövettem, kezem a fejére tet
tem, dús fekete hajára, lehajoltam hozzá, párnájába fúrtam a fe
jem, s magamhoz szorítottam, de beleborzongtam, tüstént fel is 
egyenesedtem, „Miért kellett ez neked?”, kérdeztem halkan, 
ekkor tapogatózva megragadta a kezem, behúzta a feje alá, meg
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csókolta, tenyerembe hajtotta az arcát, és zokogott tovább, hang
talanul, csukladozva.

Elhúzódtam tőle, s halkan, nesztelenül távoztam. Odakinn 
megcsapott az esti, sós levegő, kesernyés volt a szám. Egyszerre 
futni kezdtem, s meg sem álltam a Kutyafej-barlangig; épp be- 
alkonyodott, amikor megérkeztem; úgy éreztem, el kell bújnom 
valahova, minél mélyebbre, nagyon mélyre; azon nyomban lefe
küdtem, s a fejemre húztam a pokrócomat. Elcsigázott voltam, s 
a nyelvem, akár a tapló; mintha beláthatatlan tengeren gyalog 
keltem volna át, és sehol egy kortynyi víz. Rossz álmom volt, 
többször felriadtam, s reggel fáradtan ébredtem.

Egész nap a remetét kerestem, de már csak ímmel-ámmal. Az 
embereket messze elkerültem; ha emberi hang ütötte meg a fü
lem, bármily távoli is, összerezzentem. Már alkonyodott, amikor 
megint elmentem a kihalt falu fölé, a dombra, s aztán még hete
ken át majd mindennap sokáig üldögéltem ott, és néztem a háza
kat, az öblöt.

Angelina órákon át mozdulatlanul, magányosan hevert a mólón, 
nagy ritkán a vízbe mártózott, leírt egy-egy kurta kört, aztán 
megint csak visszakúszott a napra, s megannyiszor bealkonyodott 
már, amikor felkaptatott a házikóhoz. Sohasem tértem be hozzá, 
s megértem azt a napot is, amikor kihaltan fogadott az öböl.

Egy este, amikor hazaérkeztem a Kutyafej-barlangba, egy cé
dulát találtam a holmim között. „Egész délután vártalak. Holnap 
megint jövök. Várj meg. Bért.” Sokáig üldögéltem, a cédulára 
meredtem, s tudtam már, hogy nem várom meg. Reggel össze
szedtem a holmim, és átköltöztem a Vörös-barlangba.

Égett a talpam alatt a föld.
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6.

Akkor már csak Olivera járt hozzám; tudtam, a remetének 
végleg nyoma veszett: egyszer csak úgy ellepték a hegyet a jár
őrök, hogy madárrá szerettem volna válni, csak hogy kikerülhes
sek gyűrűjükből; Olivera hozta meg a hírt, hogy a temetőcsőszt 
elfogták, egy fáról szedték le, szélcsend volt, a fa mégis enyhén 
hintázott.

A remetét azonban sehol sem lelték, s tudtam, hiába is keresik; 
egy reggel fáradtan, űzötten, éhesen égő szemmel már-már bar
langjaim egérfogójától is szökve, ott találtam magam a sziget 
északi csücskén, a másik város feletti hegytetőn, s megfordult 
a fejemben: akár le is ereszkedhetnék ebbe az idegen városba, se
hol senkim, a tábla tiszta előttem, kezdhetném elölről, másként, 
más választással.

Ott töltöttem el az egész napot tétlenül, délután láttam a buszt 
befutni az idegen városka terére, s találgattam, melyik lehet a 
babszemnyi utasok közül Olivera, „Bármelyik ösvényen indulsz, 
csak a hegynek vedd az utat: hozzám jutsz”, mondtam neki két 
nappal előbb, amikor már csak valahol messze érezhettem ma
gam biztonságban. Beletelt fél órába is, mire Oliverát az egyik 
ösvényen megpillantottam; elállt a lélegzetem: egy fehér trikós, 
szőke, nyurga fiúval jött. Babérbokor és kőszikla között néztem 
ki magamnak fedezéket.

„Az ég szerelmére, hova cipelsz?”, kérdezte a fiú, „Mondd, 
nálatok minden lány így megkínozza előbb az embert?”, törtetett 
Olivera után. „Hogyhogy előbb? Hogyhogy cipellek? Mondtam 
már, hogy nekem kicsi a te méreted. Mit mondjak még? Akár a 
kullancs!”, pattogott Olivera, s meglepődve füleltem: ezt a hang
nemét még nem ismertem, „Esküszöm, a gyötrésre teszel fel min
den lapot! Valid be, mindig buknak rá a fickók! Dörzsölt kis gö
rény vagy te!”, kiáltotta a fiú ércesen csengő, szép hangján,
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„Mondtam már, hogy utálom a törpéket, nézz csak egyszer tü
körbe, ha van nagyítód”, szólt Olivera dühösen, s hátra sem 
fordult az egész idő alatt.

„Istenem, micsoda iskolázott feneked van, csak nem onnan 
jönnek ezek a gondolatok?”, nevetett könnyedén a fiú, s lenge 
kabátját a mutatóujjára akasztotta, majd átvetette a vállán, 
arany nyakláncát a szájába vette, rágni kezdte, mint a zablát, ló
here lehetett rajta; egyszer csak hirtelen megállt: „Csakugyan 
mit szólnál, ha most elkiáltanám magam: elég volt! Egy tapodtat 
se tovább! És a levegőbe lőnék! Nézz körül: sehol senki!”, kiál
totta, s derűs arcáról csak úgy sugárzott a kíváncsiság. „Kine
vetnélek”, mondta Olivera, s hirtelen megállt, szeme csak úgy 
villogott: „Hagyj békén! Tulajdonképpen hova mégy? Mit kí
vánsz tőlem?”, förmedt rá.

A fiú is megállt, a szeme ragyogott. „Követni a sírig. Ennyi az 
egész. Végre értelmesen beszélünk”, szólt váratlanul halk, ér
zelmes hangon, s Olivera szeme felcsillant, alig állhatta meg ne
vetés nélkül. Leszegte a fejét, aztán ráemelte a szemét, s csendes, 
kérlelő hangon szólalt meg: „Jó, hát volt, ami volt, köszönöm, 
hogy elkísértél, de most aztán fordulj vissza. Nem vagy az ese
tem.” A fiú azonban csak megrázta a fejét. Olivera hátat fordított 
neki, szótlanul felkapaszkodott a hegytetőre, körülnézett, leült 
egy kősziklára, s öblös kirándulótáskáját maga mellé tette.

Úgy ült ott, mint aki eltökélte, hogy bevárja a világ végét. Tud
tam, hogy csapdába esem. Szentül meg voltam győződve, hogy 
nyomozó a fickó, s hogy a környező ösvények is tele vannak ve
lük: a hurok egyre szorul. Az eddigi mellett még egy szokatlan 
izgalom vett rajtam erőt: nem tűrhetem soká ezt az útonállást. 
Ezt a hivatásból végzett, konok csábítást. Megfizetem az árát, 
s lesz, ami lesz.

A fiú odaült Olivera mellé, gyönyörködve nézett végig a lába 
előtt elterülő városon, aztán a messzi hegyekre meredt. „Csak
ugyan gyönyörű látvány, érdemes volt feljönnöm”, mondta, az
tán Oliverára nézett, „Eszem azt a kis fitos orrodat, mire szok- 
tad használni?”, csücsörítette rá a száját, Olivera azonban nem 
válaszolt neki, csak ült mozdulatlanul; a fiú bátorításnak vette, 
bal kézzel átölelte, „Jól megbirizgállak, majd meglátod”, sut
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togta felé, Olivera azonban felpattant, „Pusztulj innen! Utállak, 
nem érted?”, kiáltotta magából kikelve, s visszhangoztak a he
gyek; a fiú felpattant, „Elég! Mit képzelsz kisanyám?”, cserdí- 
tett rá szikrázó szemmel, s kabátját a sziklára vetette.

Kiléptem a babérbokor mögül, a fiú meglátott, Oliverára me
redt, aztán ismét rám, „Az más! Gondolhattam volna!”, húzta 
gúnyos mosolyra a száját. „Mademoiselle!”, hajtotta meg a fejét, 
s kelletlenül felmarkolta a kabátját, felém biccentett, aztán a 
semmibe nézett, „Micsoda pofa!”, szólt halkan, „Hoztál ma
gaddal tükröt?”, kérdezte kedvesen Oliverától, s könnyed lép
tekkel, fütyörészve megindult az ösvény felé.

„Mi mindent kell elviselned miattam”, fordultam Oliverához, 
amikor már a bokrok között dallikázott a fiú, s láttam, mégsem 
nyomozó; szomorúan, keserűen néztem Olivera szemébe, halvá
nyan elmosolyodott, megrázta a fejét, hozzám futott, megcsó
kolt, s először éreztem, hogy remeg a keze, amint a hajamba túr.

Meglepődtem. Magam elé tartottam az arcát, „Mondd csak, 
több ez annál?”, kérdeztem elgyötörtén; a szemembe nézett, bó
lintott, könny futotta el a szemem, szorosan átöleltem, fölkap
tam, egy szikla mögé vittem, ölébe rejtettem az arcom, ő meg 
sokáig szótlanul simogatott.

Először Elvirával jöttek ki hozzám még bujdosásom kezdetén. 
Egy-két nappal azután, hogy Mandina asszony fügefaligetében 
szótlanul kerülgettük egymást a koromsötét éjszakában. „Egy 
tapodtat se megyek tovább!”, dobbantott Elvira, s ledobta kék 
kirándulótáskáját. Amikor előttük termettem, felsikoltott, „Itt 
az én brummogó medvém!”, kiáltotta, s egy szempillantás alatt a 
nyakamba ugrott, „Mondtam én, kószáljunk csak a hegyekben, 
meglát ő bennünket!”, csilingelte; Oliverát is átöleltem, amikor 
feléje hajoltam, odatartotta az arcát, aztán alig ejtett egy-két 
szót egész délután. Táskájukból eleség került elő, alig vártam, 
hogy Elvira süteményt ropogtasson gyöngy fogacskáival, csak 
ültem, s gyönyörködtem benne békésen.

Aztán Elvira új, szürke szövetinget vett elő, „Nem tudom, jó 
lesz-e, a legnagyobbat kértem”, csicseregte, és szétterítette, majd 
nekem esett, és lecibálta rólam a szennyest, derékig meztelen 
voltam, hanyatt döntött, lovagló ülésben rám telepedett, s ök-
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löcskéjével döngette a mellem, „Öli, nem mennél sétálni egy ki
csit, megbolondulok ezért a fajankóért!”, szólt Oliverának, „Öli, 
egy tapodtat se, felfal engem ez a pókkisasszony”, hadartam utá
na, „Megőrültetek”, állapította meg Olivera, és fáradhatatlanul 
rakosgatta a kártyalapokat egy lapos kősziklán.

Később egyenként jöttek, egyik nap Elvira, másnap Olivera, 
hol ebbe, hol abba a barlangba, előbb csak Elvira maradt nálam 
éjszakára, aztán Olivera is; két hét telt el így, akkor egy haj
sza messzire szorított, nem tértem vissza egész éjjel, pár nap 
múlva Oliverára bukkantam a hegyekben, másnap ismét ő állított 
be hozzám; megkérdeztem tőle, mi történt Elvirával, „Kifica
mította a lábát”, válaszolta, s többé sohasem faggattam, ő sem 
ejtett szót róla: Olivera ölébe hajtva a fejem Elvirát sirattam 
most, mint a távolodó, már-már ködbe veszett szigetet, amikor 
épp a kontinensre teszi a lábát az ember.

„Nem mondtam még, hogy meglátogatott az apám”, szólt 
halkan Olivera; a badessa értesítette a történtekről, s apja az 
első kínálkozó alkalmat megragadta, hogy leugorjon hozzá, 
„Hallom, hogy feslett életre adtad a fejed; a badessa legalábbis 
azt írta”, kiáltotta, s megölelte Oliverát, „Jobb volna talán, ha 
hazajönnél”, mondta talányosán, s átkarolta lányát, sétálni vitte 
a városba, „Megmondtam neki, hogy van itt egy fiú, akit nem 
hagyhatok el; tüstént látni akart”, cirógatott meg Olivera hosz- 
szú ujjaival.

„Amikor elmondtam, hogy ez lehetetlen, azt válaszolta, leg
jobb volna, ha téged is magammal vinnélek”, suttogta Olivera, 
s gyengéden megcibálta a fülemet; apja, mint mindig, jókedvű 
volt, tüzetesen meg akarta ismerni a várost, s hevesen udvarolt 
Mandina asszonynak; a két nap alatt, amíg itt tartózkodott, szinte 
felforgatta a házat. „Ha valamire szükséged van, kislányom, ok
vetlenül értesíts”, kiáltotta a hajóról, és soká integetett.

Estefelé Olivera szappant, borotvát, ollót szedett elő, jó ujj
nyira nőtt már a szakállam, „ó , ezért illetödött meg annyira a 
fickó”, nevetgéltem gyengéden, „Ühüm”, mosolygott komoly
kodva Olivera, s térdelve, fürgén körülnyírta az állam, aztán 
szappanozott rendületlenül, hosszú, vékony ujjai egyre csiklan
doztak. „Feltöri a térded”, mondtam neki, s az ölembe ültettem,
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„Miért viselsz mindig nadrágot?” öleltem át a derekát, s a szap
panból még a számba is jutott.

Legközelebb Berttel jött Olivera, összeszorult a szívem: őt is 
elveszítem. „Fiú, csak nem szöksz előlem is?”, kiáltotta Bért, és 
megölelt, megszorongatta a karom, hosszan a szemembe nézett. 
„Egy hónapja tűvé teszem érted a vidéket, s te mindig kereket ol
dasz előlem! Mi történt veled?”, kérdezte, s aggodalommal für- 
készgetett.

Kerültem a tekintetét; olyasfélét dünnyögtem, hogy az űzött 
ember végül önmagától is elhidegül. „Micsoda beszéd az! Amióta 
elbujdostál, úgy érzem magam, mintha félember volnék”, mond
ta, s nagy kezével csomagolni kezdett a táskájából. „Itt az ideje, 
hogy leköltözz a városba, lesz, ami lesz! Nézd, mit hoztam!”, ki
áltotta, és egy üveg tejet húzott elő; elmosolyodtam: a mi régi, 
megszokott vacsoránk.

„A temetőcsősz is szabadon van, a tárgyalását várja. Üdvözöl 
Mario”, tájékoztatott Bért, míg a tejet kortyolgattam, s lopva hol 
őt, hol Oliverát fürkésztem; Berten alig változott valami, csak a 
tekintete zavart kissé, folyton repdesett körös-körül. „Hogy áll
tok a vízgyártással?” kérdeztem, s Olivera hosszú ujjait néztem, 
ölében pihentek, először jött hozzám könnyű selyemruhában.

„Persze, meg kellett volna mondanunk neked is. Meglepetés
nek szántuk. De mindent megtettünk, hogy megtaláld a vizet, ha 
ugyan van, emlékezz csak”, mondta Bért, és hanyatt dőlt a ráspo- 
lyos hegyi fűben. Ez igaz, gondoltam magamban szomorkásán. 
„Csak nem nekem vetsz kártyát?”, kérdeztem Oliverától, bólin
tott egyet, „Tudd meg, hogy nagyon szépeket mond”, szólt gyen
géden, s mikor rám villant a szeme, hosszú hetek óta először 
gyűlt ki a szikraszóró.

„Angelina egy kazettát hagyott nálam számodra”, mondta 
Bért, „nekem azonban fúrta az oldalamat, kinyitottam, s tu
dod-e, mit találtam benne?”, kérdezte kíméletes hangon. Feléje 
fordultam, újabb csapást vártam, de már csak közömbösen. „Egy 
cédulát, amelyen ez állt: Vártalak. Nem jöttél. Mindent eléget
tem. Ez legyen tőlem az emléked. Angelina”, számolt be Bért, és 
felkönyökölt, rám nézett.

Hangosan felnevettem. „Ennyi az egész? Oda se neki!”, szól
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tam és legyintettem, Bért arca erre felderült, egy pillanatra visz- 
szatért a régi, vidám élet. Átölelt, s meghitten mondta: „Jöjj le 
velünk, most, mindjárt, meglátod, kieszelünk valamint”, de én 
csak a fejemet ráztam, bár tudtam, nem soká odázhatom el a vá
lasztást, lassan elmúlik a nyár, elmaradoznak tőlem az emberek.

Azon az éjjelen is egy barlang szájában háltam; a mennyezet
ről fürtökben lógtak a denevérek, pokrócom a fejemre húztam. 
Távoli, halvány morajlás zsongott a fülembe, nagyon mélyről 
jött, s egyszer csak felkeltem, tapogatózva feléje indultam. Meg
lepődtem, hogyan is lehet felszerelés nélkül ilyen csodálatosan 
könnyedén a mélybe ereszkedni; kezdetben tövisbokrok között 
kellett utat törnöm magamnak, efféle növényt barlangban még 
sosem láttam: az ujjam hegyével megérintettem egy tövist, tüs
tént kiserkent a vérem, amikor azonban a bokrok közé fura- 
kodtam, az ágak szétváltak, s egyetlen karcolást sem ejtettek raj
tam.

Aztán összeszűkült a barlang, s csupán akkora nyílás vezetett a 
mélybe, hogy a kezem éppen csak bedughattam rajta; feszeget
tem hát egyre a követ, reménytelenül kemény volt, aztán tehetet
lenségemben belerúgtam, s nagy ámulatomra behorpadt, mint a 
tészta: a kezemet nem használhatom, villant át az eszemen, ez itt 
a szabály; a lábammal kezdtem dolgozni, s olyan simán haladtam 
lefelé a kőtésztában, mintha süllyesztő repített volna.

Egy tágas terembe pottyantam, körül tapogatóztam: minden 
nyirkos volt, s a legkisebb nesz is csodálatosan visszhangzott. 
Amikor felálltam, láttam, térdig érő, végeláthatatlan gomba
erdőbe kerültem, akkora volt egy-egy gomba, mint egy vödör; 
apró, feslő pattogásoktól visszhangzott a barlang, a gombák 
nőttek, egyre nőttek.

Egyszer csak ismét tompa zuborgást véltem hallani. A földre 
vetettem magam, kőtörmelékbe markoltam. Széttúrtam, s egy 
hatalmas sziklát mozdítottam ki a helyéből. Ismét törmelék közé 
kerültem, majd újra egy sziklát gördítettem félre. Véget nem ért 
a munka, vért izzadtam. Fáradtan felmásztam a következő sziklá
ra, s azon nyomban szörnyű robajjal megnyílt alattam a föld, lég
párnán lebegtem, megdermedtem: vajon itt pusztulok-e ég és 
föld között, vagy lezuhanok, s ízzé-porrá zúzom magam.
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Ahogy a porfelhő oszladozni kezdett, vakító fényben ragyogott 
körülöttem minden, s csodálkoztam rajta, hogy szilárd talaj van a lá
bam alatt. Amint a visszhang lassan elült, víz csörgedezését hallot
tam: itt kell lennie, alig egy röpke kőhajításnyira. Körülnéztem, 
gyönyörű, karcsú üvegciprusok erdejében ácsorogtam, ezer színben 
ragyogtak, égbe szúró óriások s pöttömnyi csemeték egyaránt.

A csobogás felé indultam izgatottan, óvatosan. Lábomra min
den lépésnél egyre nagyobb kölönc tapadt, lehajoltam, öklömmel 
vertem, sehogy sem szabadulhattam tőle, megdöbbentem: hiszen 
kövesedik a lábam, térdig már nem is érzem, s ha hozzáütök vala
mit, tompán cseng; hasra vetettem magam, és kúsztam tovább, 
egy szikla mögött végre ezüstös folyót pillantottam meg, ötven 
méter széles lehetett; már csak a kezemmel mozoghattam, egy jó 
ugrás kellene még, s a vízben hevernék, de sohasem tudom meg, 
sós-e vagy édes, elhagyott az erőm, s ha bele is gurulok, aláme
rülnék: örökre kő vagyok.

Saját magamat hogyan emelhesem fel, én, a sziklák hengerge- 
tője, hogy önsúlyomtól a vízbe göröghessek? Keservesen sírva fa
kadtam, körmömmel, fogammal martam a kőbe, megfeszültem 
inamszakadtáig, s egyszer csak megmozdult velem a föld: érces 
robajjal csobbantam a vízbe.

Elálmélkodtam: levált rólam a kő, tagjaim rugalmasan mozog
tak. Beleittam a vízbe, „Ivóvíz!”, kiáltottam örömmel, s folyt a 
könnyem. „Ivóvíz!”, ordítottam lelkendezve, s csak faltam a vizet 
belehasalva: be nem teltem vele.

„Nem érted be azzal, hogy a tiéd vagyok, neked a titkom is kel
lett! Hát tessék!”, csilingelte valaki kajánul a hátam mögött, hát
raperdültem, Elvira állt előttem, szeme furcsán csillogott, s 
tartásában szokatlan méltóság: Angelinával vetekedett. „Ember 
innen még nem tért vissza; ez a te sorsod is, légy bár mindenem, a 
legdrágább kincsem”, mondta, s a köszobrok szomorúságával 
nézett rám.

„Elvira, bejártam a világ minden javítóját, sehol sem bukkan
tam a nyomodra, de miért olyan a szemed, mintha üvegből vol
na?”, szóltam csodálkozva, s kimásztam a vízből, lepergett 
rólam, mintha olajba mártottak volna; még sohasem vágytam 
senkire úgy, mint akkor Elvirára.
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„Nézd, a fülem meg mintha pléhből volna, tapogasd csak meg! 
Balgaságodnál csak a becsvágyad nagyobb; lakolnod kell érte, 
bár megszakad a szívem!”, metszett a szava, mozdulni sem mer
tem. „Csakugyan, pléhből. Ilyent már láttam, sok gonddal jár. 
Elvira, adj vizet az embereknek, ott a mi boldogságunk is, ahol 
boldog embereket látunk”, szóltam halkan, keserűen, esetlenül.

„Ó, igen, a víz!”, nevette idegesen, s valahonnan egy papír- 
köteg került a kezébe, mutatóujjával megpöccintette, szikra 
szállt a körméből, s a papír elhamvadt. „Hát vigyék a vizet! De 
ahova ember teszi be a lábát, ott soha többé nem hallhatod ezt 
a gyönyörűséget, figyeld csak!”, szólt, s kavicsot markolt fel, bű
bájos ujjal hajigálta hol ennek, hol annak az üvegciprusnak, a 
kavicsok egyikről a másikra pattogtak, s ámuldozva hallgattam 
a zengő, bódító zenét. Elvira hosszú órákra belefeledkezett a já
tékba, s ujja hegyéről úgy pattogtak a kavicsok, mintha zümmö
gő méheket bocsátana útjukra.

Az elhajítástól függött minden; magasabban vagy mélyebben 
érintik-e ezt vagy azt a ciprust, milyen szögben siklanak le erről, 
pattannak amarra, mikor milyen hangzatban csendülnek össze 
a tizedik, századik kaviccsal; egy-egy kavics útja csak akkor ért 
véget, amikor a siklószöge a földre repítette.

Csak ültem lélegzetfojtva, megszűnt számomra a világ. A mű
vészetek művészete volt ez, s amikor az utolsó akkord is elhang
zott, Elvira pedig átszellemülten rám mosolygott, kiábrándul
tán zökkentem vissza világomba, s mégis sóváran vágytam ismét 
ezt a különös zenét.

„Elvira, ha ezt az emberek hallanák, nemesebb volna az élet”, 
mondtam megilletödve, „Kérlek, mit égettél el az előbb? Miféle 
öngyújtód van?”, kérdeztem töprengve. „Az emberek!”, kiál
totta Elvira dacosan, „Nyiss csak egy rést valahol is, eltompul 
a zengés, elenyésznek a hangok!”, csilingelte, s kezével félkört 
írt le.

„Az emberek a vizet akarják, de ezt a zengést rabolnák el ve
le”, mondta, s mosolyogva felém indult. „Pedig én vizet adok 
az embereknek, Elvira”, szóltam szomorúan, „mit égettél el, 
nem érzek füstszagot”, kérdeztem gondba esve, ő pedig megállt 
előttem, s szelíden megrázta a fejét. „Nézz oda, ahol összeszű
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kül a barlang! Ott áll az ember, aki el akarta lopni a vizet!”, 
suttogta halkan.

Felkaptam a fejem. Arra néztem. Hunyorogtam a vakító fény
ben. Egy üvegciprus tövében a vízgeológus görnyedezett. „Hogy 
kerültél ide?”, kiáltottam megdöbbenve. „Ne kérdezz! A bűnbe
esés az én örök kárhozatom!”, dörögte, „De hiszen egyszer már 
megszabadítottalak!”, kiáltottam elkeseredve, „Nincs szabadu
lása annak, aki folyton visszatér”, nyögdécselte leverő meg
nyugvással.

„Akkor miért ámítottál a nomád törvénnyel?”, kiáltottam ha
ragosan, „Honnan veszed a kérdést, ha válaszod nincs?”, sóhaj
tott fel kínnal, „Mit mívelsz ott?”, kérdeztem indulatosan, „Az 
üvegciprusok siklószögét reszelgetem”, kiáltotta megvetéssel, 
„Hiszen akkor ez a csodálatos zene is a te műved!”, szóltam el
ragadtatással, „Az én művem a kristálypor, amely a tüdőmet 
marja szét”, nyögte keserű gúnnyal.

„így kell hát nekem is lakolnom?”, fordultam döbbenten Elvi
rához, „Nem”, ölelt át Elvira, „te a tétlenséggel lakolsz, örökké 
velem leszel”, suttogta halkan.

Mélyen a szemébe néztem; soha többé nem láthatom, jól tud
tam, mit teszek, soha úgy még nem vágytam rá, átöleltem, mint a 
bilincs, kacagott a gyönyörűségtől, még jobban megszorítottam, 
hörögve veszett bele a szerelembe, majd szétpattantak az iz
maim, még egyet feszítettem rajtuk, aléltan ropogtak a bordái, 
ujjaim hegyéből kiserkent a vér, szemem előtt tűzkarikák táncol
tak, holtat öleltem, s folyt rá a könnyem, verítékem.

Amikor kihullott a kezemből, ijedten hőköltem hátra. „Jöjj, 
szabad vagy, már halott”, kiáltottam leverten, „ha ugyan tudod, 
hogy mihez kezdj ezzel a szabadsággal”, toldottam meg halkan, 
s a barlang szögletéből hitetlenkedve, köhécselve közeledett az 
emberem, sápadt arcát eltakarta, amikor meglátta a tetemet.

„Hiszen te Mario vagy”, kiáltottam rá álmélkodva, „Persze, 
fiú”, nézett fel csodálkozva, „Az előbb még a vízgeológussal be
széltem”, mondtam a szemem meresztgetve, „Dehogy!”, vála
szolta Mario, „Jól láttam az anyajegyét a nyakán”, bizonygattam 
kétségbeesve, „Kívülem senki sem volt itt”, mondta, s a körmeit 
rágta, „Nem is tudom, örüljek-e vagy bánkódjak. Mondd, mit
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égetett el Elvira?”, kérdeztem, s káprázó szemem elé kaptam a 
kezem: az üvegciprusok dörögve futottak egymásnak.

Mario csak szótlanul kézen ragadott, fémes, ráspolyos volt a 
tapintása, nyálkás folyosókon, marasztaló szuroktengereken, 
fogvásító homoküregeken vezetett át, köveket mozdított el, én 
meg csak egyre néztem magam mögé, folyton ugyanannak a sza
kadéknak a szája tátongott rám.

Már szólni akartam, hogy álljunk meg, mi történik velem, hi
szen a szakadék mélyén egy viskót látok füstölögni, miért nem 
pöccinti rá a tanító a pipájára a rézkupakot, Mandina asszony 
karcsú ujjai megsárgultak, maga is kínaivá sárgul, füstszínű sely
met lóbál, a trafikos nevetve pumpál rá valami kellemes illatot: 
ekkor friss levegő csapott meg, s kitárult előttem a kék ég.

„Feküdj le és aludj, megnézem még a korsó cserepeit”, szólt 
Mario, és eltűnt a bokrok között, én meg a másik oldalamra for
dultam, s csak akkor ébredtem fel, amikor a barlang előtt egy 
szirti sas lecsapott egy nyúlra: a nap már magasan járt az égen.

A sasra rontottam, a nyulat megszereztem magamnak: ked
vetlenül sütöttem meg az ebédem. Az ösvényeken nagy ritkán 
felbukkant egy-egy ember, kosarat cipelt a fején egyenes derék
kal, vagy szamarat noszogatott lusta kézmozdulattal. Pár száz 
méterre tőlem, a hegyoldalban, távvezeték betonkaróit rakta le 
egy tucatnyi munkás. Egy tenyérnyi teraszon, két olajfát kerül
getve, egy aggastyán ásogatott fáradhatatlanul. Az emberek, ha 
azt hiszik, hogy senki sem látja őket, úgy festenek, mintha mér
hetetlenül unatkoznának. Közömbös lesz irántuk az ember, 
dünnyögtem kiábrándultán.

Elaludtam egy szikla árnyékában, s egyszer csak arra ébred
tem, hogy elleptek a legyek. Legyintettem, s valakit megütöttem; 
egy szempillantás alatt felpattantam, s a becsapottság haragra 
gerjesztett. Elvira cirógatta az arcom egy fűszállal.

„Pusztulj innen!”, kiáltottam rá akaratlanul, s nagyon balgán 
festhettem: még mindig összefolyt előttem a világ, bár jobbra- 
balra meresztgettem a szemem: mintha akvárium vízfalán át lát
tam volna a tábornokot, egy-egy vonása időnként bizonytalanul 
megremegett.

„Nesze nektek, lelkes látogatók!”, nevetett a tábornok, s egy
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rövidke, láncon függő, patinás, ezüst hüvelyű tőrt lóbált a ke
zében. „Nem akartalak megharagítani, fiú”, csücsörítette durcá
san a száját Elvira, majd engesztelően arcon csókolt, „ki hitte 
volna, hogy ennyire eldurvultál”, nézett rám szomorkásán, s is
mét felfigyeltem rá, hogy keskeny kis arcát barna szemöldök 
íveli.

Olivera fürgén mindenféle gyim-gyom virágot szedett, kezem
be nyomta a csokrot, „Köszöntsd fel gyorsan Elvirát, s egy szót 
se kérdezz”, gyengéden átölelt, felhúztam a szemöldököm, eset
lenül nyújtottam át a virágot, „Élj soká, ha lehet”, mondtam 
halkan, s rámosolyogtam.

Elvira a tábornokhoz fordult, „Látod, ez az első virágunk”, lel
kendezett gyerekesen, „Tudod, fiú, megszerettem ezt az öregem
bert, s úgy döntöttünk, hogy egybekelünk”, fordult felém, s át
karolta a tábornokot, „Van-e fogalmad róla, milyen izmos ez az 
ember?”, szorongatta meg a tábornok karját, ő pedig kirántotta 
a hüvelyből a tőrt, maga elé tartotta, hegyét az égnek mereszt
ve, emlékeztetőül, mint a pap a kelyhet.

Elvira nyomban elengedte. „Tudod, fiú, ha az ember öregségé
re veszti el a fejét, már csak így védekezhet egy bolondos csitri 
ellen”, mosolygott a tábornok, s zavartan, de örömmel öleltem 
át: kézszorítása megértette velem, igazi férfi még a talpán.

„Azért jöttünk”, kuporodott mellém Olivera, „hogy hazavi
gyünk”, én azonban sokáig nem is értettem igazán a szavukat: 
kábult voltam és nagyon fáradt. S talán Elvirát fájlaltam a szívem 
mélyén. A tábornok rengeteget mesélt, szeme élénkebb, ő maga 
frissebb, könnyedébb volt, mint korábban; annyit értettem a sza
vából, hogy a nyomozás valahol megakadt, s alighanem örök 
időkre homályban marad az ügy, hacsak az évek nem hoznak 
meglepetést. Néhány biztos nyom vezet egy fekete, fiatal nőhöz, 
akiről azonban senki sem tud semmit, csak azt, hogy napszem
üveggel járt, piros fürdőruhája volt, s két markos fiú kísérgette, 
akik közül az egyik egy liter levendulaolajat vásárolt a kazános
tól, de nem fizetett érte.

A temetőcsősz jól megvan, tájékoztatott a tábornok, naponta 
epét itat a trafikossal: a hullarablásról bölcselkedik, és könyve
ket hord neki, igazát bizonygatván. A tárgyalása aznap reggel
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zajlott le, felfüggesztett ítéletet kapott. „Beszéltem az ügyésszel”, 
közölte a tábornok, „úgy véli, téged is legfeljebb felfüggesztéssel 
ítélhetnek el”, s közben egyre forgatta a tőrét, tekintete meg szó
rakozottan repdesett.

„Elmegyünk a rendőri hivatalba, kihallgatnak, s már szabad is 
az utad; egy héten belül meglesz a tárgyalásod, igaz-e, Elvira, 
ezt mondta”, fordult a lányhoz, s egy hosszú szarvú csigabigát 
nyomott a kezébe ártatlan képpel.

A lányok megrohamoztak, hogy menjek velük, én meg hagy
tam, hadd sodorjanak magukkal; tulajdonképpen rég elszántam 
már magam erre az útra, csak azon tépelődtem, kivel tegyem 
meg. A busz egykettőre hazarepített bennünket, s amikor a fő
térre léptem, elsőnek a trafikosba botlottam.

„Na, neked is megjött az eszed, te gyalázatos”, szólt rám rideg, 
szúrós szemmel, s jól megmarkolta görbe botját, „Nézd csak, mi
csoda díszkísérettel jött!”, biggyesztette le a száját, sarkon for
dult, s elballagott.

A tábornok egy szót sem szólt hozzá. „Mi történt a trafikos- 
sal?”, kérdeztem meglepődve, „Megülte valami a gyomrát”, mo- 
solyodott el a tábornok. Egy napon ugyanis a trafikos felkereste 
a tábornokot, s gondterhelten célozgatott rá, hogy mennyit küz
döttek ők, együttesen, Elvira nagyapja, összes őseik pedig e vér
szopó nemzetség ellen, a tábornok viszont egyre csak ezt hajto
gatta: „Rég volt az, öregem, hova tűnt már az az idő”, s egy 
vérvörös szegfűt pergetett az ujjai között.

Pár nap múlva a trafikos ismét félrevonta a tábornokot, s bi
zalmasan, kérlelő, féltő hangon tudatta vele, nem kelt jó hatást, 
hogy folyton ezzel a lánnyal tölti az idejét, furcsa mendemondák 
keringenek, „Miért, hiszen legényember vagyok, öregem”, vonta 
fel a szemöldökét értelmetlenséget színlelve a tábornok. Akkor 
váltottak utolszor szót. Néhány nap elteltével a trafikos, üzlete 
ajtajában állva, azt mondta az embereknek: „Agyára ment a jó 
sora, minden hájjal megkent csitrikkel szélhámoskodik”, s az
óta legfeljebb dörmög vagy elfordul tőle, ha összetalálkoznak.

Az emberek megálltak, amikor meglátták, néhányan felém in
tettek, köszöntöttek, én azonban a tábornok kíséretében egye
nesen a rendőri hivatalba mentem, a lányok meg leültek egy pad-
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ra a városháza előtt. „Ohó! Micsoda ritka vendég!”, tessékelt 
be bennünket a rendőr, amikor bekopogtunk hozzá, zavarában 
levette a sapkáját, és a fogasra akasztotta.

„Nos, letartóztatsz-e? Rajta!”, kiáltottam, s kínálatlanul le
ültem egy székre, „Egyelőre nem. Lecsillapodtak már a kedé
lyek”, szólt szomorkásán, s egy-egy hosszú pillantást vetett rám.

„Na, ha még egy jó feketét is kaphatunk, minden rendben 
lesz”, mondta a tábornok, és kényelembe helyezkedett, „Előbb 
talán elintéznénk az ügyet”, magyarázta a rendőr, s kigombolta 
a kabátját, az írógéphez ült, két ujjal kopogni kezdett rajta. Kér
déseket tett fel, én meg tessék-lássék válaszolgattam: maga is 
tudta, hányadán állunk.

Amikor aláírtam a jegyzőkönyvet, felsóhajtott, nyitva hagyta 
az ajtót, s átment a lakásába; ugyanabból az előszobából nyílott, 
mint az iroda. A tábornok a sziget térképét nézegette a falon, 
közben füstkarikákat eregetett, én meg csak ültem mozdulatla
nul, mintha az örökkévalóságot akarnám kivárni.

A rendőr egykettőre elkészült a feketével, kissé roggyantan lé
pett be az irodába. „Amikor elbujdostál, az asszonyom egészen 
megkergült”, mondta a rendőr, miközben a csészéket elébünk 
rakta, „folyton rágta a lelkem, hogy éhen pusztulsz, s cirkuszt 
csapott, hogy vigyek ki eleséget. Egyszer ebédet is főzött szá
modra. Pokol lett az életünk”, magyarázta erőltetett vidámság
gal, s többször megtörölte a homlokát: talán a verejtéktől, talán 
a gondtól.

„Egy hete aztán elhagyott. Vagy tán én kergettem el, a csuda 
tudja. Az ilyesmiben sosem igazodhat el egészen az ember”, 
hümmögte a rendőr, és a feketéjére bámult, aztán meg besö
pörte az iratokat a fiókjába. „A tábornok meg épp nősülni ké
szül”, mondtam esetlenül, s a rendőr vidáman pillantott fel rá, 
titokzatos mosoly perdült a szája szögletébe, majd elmélázott, 
„Nálunk az volt a baj, hogy nem született gyerekünk. Nézzétek, 
milyen süket ez a ház”, mondta, s kezével félkört írt le.

Amikor kijöttünk a rendőri hivatalból, megcsapott a kérdés, 
amelyet oly régóta hessegetek magamtól: most hova? A tábornok 
magával vitt szüleihez; félreeső, ragyogóan tiszta házikóban két 
csendes aggastyán; az aszott, csontos öregember naphosszat a vi
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rágoskertben tesz-vesz, szavát sem hallani, s naponta három
szor, étkezés után, egy-egy pohár vörösbort iszogat nagy élve
zettel a nyitott veranda hűsében, az öregasszony ebédet főz, s 
időnként egy-egy feketével lepi meg hírneves fiát; a tábornok 
naponta kitakarít: olyan üres ez a ház.

Az emeleten kaptam szobát, a tábornok mellett; az öregasz- 
szony kedvesen szemügyre vett, behozta a tábornok homokszí
nű nyári ruháját, az enyémet meg elkérte, hogy kimossa; nagyon 
is feszült rajtam a tábornok nadrágja, a sajátomat azonban ma
gam mostam ki egy kopott, vasalt fateknőben. „A fiamat is ebben 
fürösztöttem”, mélázott el gyengéden az öregasszony, „jaj de ré
gen volt az”, legyintett mosolyogva.

De sehol sem leltem nyugtom. Naphosszat kószáltam a he
gyekben, céltalanul lődörögtem a városban, csak épp az erőd 
felé nem merészkedtem. Órákon át üldögéltem a tengerparti 
sétányon, magam elé meredtem, a semmibe, s ha mellém ült is 
valaki, szórakozottan hallgattam meséit, s alig volt hozzá egy-két 
szavam.

Bért elcsalt egy éjjel halászni, de nem vette hasznomat: csó
nakja farában gubbasztottam, aztán meg elnyomott az álom. Ma
rio egy délután magával vitt motorcsónakján, a strandnál vidám 
lányokat szedett fel, távoli öblöcskében kötött ki, a lányok alig 
fértek a bőrükbe, folyton hancúroztak, én meg várva vártam, 
hogy alkonyatkor hazatérjünk. Esténként Olivera kijött a sétány
ra, nagyokat hallgattunk, egyre üldögéltünk, egy-egy gyengéd 
szót váltottunk csupán: ezek voltak legszebb perceim.

Egy délután, épp amikor felfüggesztéssel elítéltek, ellátogattam 
a temetőcsőszhöz; nyakig volt a munkában, televízióantennát 
szerelt a házra, „Járt itt a fiam”, kiáltotta, s óvatosan lemászott 
a tetőről, „nagyon lehordott, azt mondta, micsoda őrültségbe 
mártom bele őt, jobb volna, ha halálom előtt magamba száll- 
nék”, hajadonfőtt ácsorgott, borzas fejjel, szeme vidáman csil
logott.

„Azt válaszoltam neki, hordja el magát, ő is éppolyan hulla
rabló, mint a többi. Na, mit szólsz az antennához?”, röppent az 
égre a tekintete, s válaszomat meg sem várva, kotorászni kezdett 
a szőlőinda között. „Erre áldomást is ihatunk”, kacsintott rám,
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és előhúzott egy kétliteres fiaskót, „Tudod, újabban némely 
öregemberek nagyon ideszoktak, s megisszák a boromat”, ma
gyarázta bizalmasan, este pedig nagy élvezettel néztünk a kép
ernyőn egy izgalmas rémhistóriát.

Egy-két hétig a temetőcsősznél laktam, aztán Bért vitt le ma
gához. Auguszt az ajtóban fogadott, megrázta a kezem, „Nagy 
cirkusz volt ez, most még csak a trafikost kellene belemártani a 
szószba”, kiáltotta, s kajánul nevetgélt; látszott rajta, valamit for
ral ellene, de hiába faggattam, hallgatott, mint a sír. „Van annak, 
szegénynek elég baja”, mondtam, hogy eltérítsem szándékától, 
„Igen. Azt hiszi, hogy a magántulajdona az igazság. Folyton meg 
akarja váltani a világot”, magyarázta Auguszt, s szúrós szem
mel, merev nyakkal nézett körül, akár a trafikos.

„Újabban egy tucat pákát tart az üzletében, azzal veri a pultot 
az emberek orra előtt. Csak tudnám, honnan szerzi”, töprengett 
kíváncsian, „Fogadjunk, hogy tüsszentőporral akarod behinteni! 
Vigyázz, asztmás, belehalhat!”, csaptam le rá váratlanul; Auguszt 
arca ekkor megnyúlt, majd harsány nevetésben tört ki, s percek alatt 
eltűnt a házból.

Bért sokat magyarázott a rajzairól, töviről hegyire elmondta 
a vízgyár szerkezetét, figyeltem is, csak éppen nem érdekelt. 
Egy-két napig dolgoztam egy bárkán, aztán a távvezeték mun
kásaihoz csatlakoztam, de őket is otthagytam; nem esett nehe
zemre a munka: az volt a baj, hogy nem kötött le.

Olivera a bankban állt munkába, esténként elcsalt egy-egy va
csorára hol az egyik, hol a másik vendéglőbe, a tábornokkal is 
sokszor együtt időztünk, Elvira jobban virult, mint valaha. Aztán 
egy napon ők is elköltöztek a messzi fővárosba, nagy bőröndjeik
kel felsegítettem őket a hajóra, Elvira arcon csókolt, s közben 
valamit suttogott is, ki tudja, mit.

Lagzijukat családi körben ülték meg, a tábornok szüleinél. Csak 
ketten voltunk hivatalosak Oliverával. Mandina asszony szomor
kásán nézett rám, „Fiú, te még jobban megcsontosodtál”, mondta 
halkan, s csak annyit csipegetett, mint a madár. Az öregember szót
lanul a semmibe révedezett, szeme mintha elázott volna. Az öreg
asszony a fiában gyönyörködött, „Tavaly óta megőszült, szegény
kém”, dünnyögte szelíden, s kezét fáradtan az ölébe eresztette.
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Olivera az asztal alatt nem fért a bőrébe, hamar elköszöntem, 
s azon az éjjelen soká kószáltam, aztán az öböl túlsó felén, a 
strand felett, egy elhagyott pásztorkunyhónál kötöttem ki, kő
ből rakták, alig ért embermagasságig, egyetlen tenyérnyi helyisé
ge volt, ajtó nélkül ásított az éjbe. Másnap kitakarítottam, durva 
heverőt ácsoltam, régi barlangomból elhoztam a pokrócom, s az
tán délutánonként néha-néha felsétáltunk Oliverával a kunyhó
hoz, nézegettük a lassan elnéptelenedő öblöket, vártuk az őszt.

„Költözz hozzánk”, mondta Olivera egy délután, „Mandina 
asszony is szívesen látna, üres a háza”, én meg összerezzentem: 
igen, az embernek előbb-utóbb szembe kell néznie önmagával, 
régóta tudom, hogy eljön ez a pillanat is: vártam már. De mire 
megy az ember, ha nem tud mihez kezdeni? Teng-leng, viszi a 
szél, kiveti a tenger. A remete tudta, miként éljen, s bármily hiá
bavaló volt is az élete, úgy pergett le, ahogyan elképzelte: az övé 
volt, nem hasadt ketté.

Magamhoz öleltem Oliverát, s el akartam mondani neki kínzó 
gondolataimat, végül azonban csak azt dünnyögtem, hogy sem
mire sem mehet egy semmirevaló emberrel, aki a betevő falatját 
is csak ímmel-ámmal keresi meg, élősködne csak a nyakán, s ke
serű volna minden falatja, amit rokkantan, alamizsnaként kapna 
tőle. „De én olyannak szeretlek, amilyen vagy”, mondta Olivera, 
„csak éppen havonta megnyíratnálak”, s nyakon teremtett, ölébe 
szorította a fejem.

De megjött a tél, s egy napon mégis, szomorúan, leverten, 
leszorultam Mandina asszony házába. „Örülök, fiú, hogy rászán
tad magad”, fogadott mosolyogva Mandina asszony, „nagyon 
hiányoztak azok a régi, szép téli délutánok”, csicseregte, s be
vezetett a földszinti első szobába, amelyben Mária Terézia szé
les ágya ácsorgott.

„Itt laktok majd”, tárta szét a kezét, „ezt az ágyat pedig nektek 
ajándékozom”. Olivera szeme csillogott, megterített a nappali
ban, a nagy ébenfaasztalnál, s amint sürgölődött, meghökkenve 
láttam, tartása, járása megváltozott: egyenes derékkal, simán 
siklott el mellettem, mint Angelina egykoron.

De a hosszú téli délutánokat csak ritkán töltöttem odahaza. 
Mandina asszony és Olivera mindig a terebélyes, medvebőrrel le-
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takart heverőn üldögéltek, fáradhatatlanul simogatták, feltartóz
tathatatlanul csicseregtek, csak egyetlen dolog maradt el: Mandi
na asszony többé rá se hederített bölcsei szép, pergamenes köny
veire.

A szakadatlan zsongás idegesített, az azonban hogy a könyvek 
bezárva hevertek, s legfeljebb közelségüket érezhette az ember, 
megnyugtatott. Egy-egy félórácskát üldögéltem velük, a Buddha- 
szobrot forgattam, aztán csendben észrevétlenül távoztam, s csak 
későn tértem haza, amikor már Olivera is az igazak álmát aludta.

„Miért nem fogsz már valamihez, embernyi ember vagy, és 
csak széltoló lett belőled”, korholt egy délután a trafikos, amikor 
dühében ismét becsukta boltját, és csak az ablakon át volt haj
landó érintkezni a világgal.

„Átadhatnám ezt a boltot; akárhogy nézem, még mindig te 
vagy a legtisztességesebb a sok szélhámos között”, mondta, s is
mét rám vetette igéző tekintetét, ki tudja, mibe szándékozott bi
zalmasan beavatni, „A rendőr pályázik rá, ha beadnám a kul
csot”, kezdte óvatosan, de elakadt vele, amikor észrevette, hogy 
alig figyelek a szavára, csak üldögélek mellette, az eső maszatolta 
ablaknál, és révedezve nézem a szél himbálta bárkákat.

Korán kitavaszodott, a vízgyárnál megindultak a munkálatok, 
mérnökök jöttek, Bért is ott szorgoskodott, Mario is, égtek az 
izgalomtól. Közömbös türelemmel hallgattam gondos magyará
zatukat, s egyre nőtt bennem az elégedetlenség és indulat lelket- 
lenségem miatt. Ha nem is leltem magamra, még mindig örömet 
szerezhetne mások küzdelme, vágya, boldogsága. Talán ilyen az 
ember: önnönmagára kell találnia, hogy másokra is rátalálhas
son; körös-körül minden idegen számára, amíg nem talált önma
gára.

„Talán a Déli-sarkra szeretnék elmenni egy expedícióval, ott 
még akadna mit tennem”, mondtam egyszer Bertnek, de akivel 
egykor elég volt pillantást váltanunk, hogy szót értsünk, már nem 
értett meg: átkarolt, s azt mondta gyengéden, ez az én világom, s 
ez a világ szegényebb volna nélkülem.

„Arról beszélek, amivel én lehetnék gazdagabb, s a világ csak 
ezáltal”, szóltam halkan, „Mi kell még az élethez, ha az embert 
tisztelik, becsülik, szeretik?”, kérdezte Bért meghitten, s megállt,
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a szemembe nézett, „Azt csak azok tudják, Bért, akiknek hiány
zik az, ami még kell”, mondtam neki, s lekaptam a tekintetemet 
nagy, csodálkozó szeméről.

Nagy meglepetésemre a temetőcsőszt még azokban a napok
ban kinevezték jegyszedőnek fel az erődbe, s egyetlen röpke 
héten belül csak úgy tódulnak hozzá a látogatók. Két deszkát he
lyezett a sarokba, három-négy kődarab közé hamut hintett, rá 
egy üres konzervdobozt, egy-két hervatag virágot is ültetett ki
sebb dobozokba.

„A remete holmijai, minden érintetlen”, magyarázta szemreb
benés nélkül a bámészkodóknak, s tucatjával gyártotta a fura le
gendákat, hátborzongató históriákat, külön felhívta a figyelmet a 
sarokban álló csorba korsóra, a ki tudja honnan előkapart csere
peket szakasztott úgy ragasztgatta össze, ahogyan a múzeumok
ban látta.

„Amikor végleg elbujdosott, csak ezt találták meg utána a he
gyekben összetörve; természetesen néhány darabkája elkallódott”, 
mondta sajnálkozva, s időnként egy-egy embert félre vont, meg
kérdezte, érdekli-e egy-egy cserép a remete korsójából, jó 
pénzért bizalmasan átnyújtott egy-egy darabot a fiókjából; soha
sem fogyott ki a készlete. Még az első hónapban söntéspultot vi
tetett fel az erődbe, s ott, a remete fekhelye tövében hűsítő italt 
szolgált fel a látogatóknak.

Egy napon felballagtam hozzá; amikor megpillantott a bejárat
nál, abbahagyta mondókáját, szája mosolyra húzódott, kettőt 
tapsolt, s felém nyújtotta a kezét: vagy tíz szempár szegeződött 
rám. „A remete unokaöccse! Ő is évekig itt élt a remetével!”, 
kiáltotta, mint mikor a csillag jelenik meg a porondon.

„Tulajdonképpen miatta lakoltatták ki a remetét. A fiúnak 
ugyanis meggyűlt a baja a rendőrséggel. Akkor, amikor kisza
badított a börtönből engem. Mert valami hullarablásba kevered
tem. Kézzel tépte le a cellám ablakáról a rácsot, nézzék meg ezt 
az óriást!”, s a száj táti hallgatókon jóleső borzongás futott végig a 
hirtelen beállt halálos csendben.

„Fiú, a kutyafáját, fent a mellvéden ivót nyitunk, napernyős 
asztalokat helyezünk el, te leszel a pincér, képzeld, micsoda for
galom lesz: a remete unokaöccse, az óriás!”, hadarta a temető
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csősz, s bárhogy meresztgettem a szemem, szinte nem ismertem 
rá: honnan ez a roppant vállalkozókedv?

„Tudod, túl sok emlék fűz ide”, magyaráztam neki szelíden, s alig 
akartam hinni a fülemnek, amikor elrikkantotta magát: „Annál 
jobb! Legalább itthon érzed magad!”, s szavai még visszhangzottak, 
máris papírt szedett elő, villogó szemmel, fürgén számolni kezdett.

A tavasz beálltával egyre türelmetlenebbül vártam az estéket: 
vacsora után, a sötétben, kisétáltam Mandina asszony fügefalige
tébe, s a fa alá telepedtem, amelyről egyszer, gyerekkoromban, 
egy kosárravaló gyümölcsöt a kőfalhoz verdestem.

Soha olyan mély, megnyugtató csendre még nem találtam: ül
dögéltem, s vártam, hogy a házban kialudjon az utolsó fény is. Néha 
kijött hozzám Olivera is, mellém ült, az ölembe hajtotta a fejét, el is 
szenderedett, s egyszer csak fázósan felébredt, felkelt és megcsókolt, 
majd szótlanul beballagott a házba: jólesett távolodó, sötétbe vesző 
alakját látnom, s tudnom, hogy rátalálok, ha utánamegyek.

Egy éjjel, amikor betértem, a villany még égett; megálltam az 
ágy mellett, Olivera kisimult arccal, összekuporodva aludt. Hova 
is legyek? Mihez kezdjek? Az éjjelilámpát az asztalra tettem, 
papírt vettem elő, s leültem, hogy megírjam ezt a történetet. 
Szűzen állt előttem a papír, s mielőtt az első mondatot leírtam 
volna, sokáig tétováztam.

Minek is? A remete egy életen át rótta a sorokat, hogy aztán 
egy röpke délelőtt melegedhessen papírjai tüzénél. Minden kez
dődik elölről? Az ember egyszer csak abba a korba jut, amikor 
eltűnődik valami haszontalanságon, papírt vesz elő, és írni kezd? 
Vajon azért-e, mert összeszűkült előtte a világ? Vagy nagyon ki
tágult, s egyszerre elvész benne? És ha eljut arra a pontra, ahol 
mégis magára talál, megleli saját világát, akkor elveti a tollat, fel
rúgja a papírhalmazt, mert hiszen megvan az élete, s az tölti ki 
minden porcikáját?

Vajon csak az az ember van egy életen át írásra kárhoztatva, 
aki sohasem jut el addig az áhított pontig?

Hova visz ez az írás, minek a kezdete ez?
Egy pillanatra kinéztem az ablakon: sötét, mély csend.
Előrehajoltam, s ráírtam a papírra:
Dél.
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