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Alig két esztendővel azután, hogy 
a magyar Tanácsköztársaság nagy 
poémája, az Optimisták ezer oldal
nyi kézirata végére kitette a pon
tot, Sinkó Ervin még Moszkvában 
újabb nagy mű írásához fogott, 
melyet majd -  többszöri kény
szerű lakhelyváltoztatás után -  
1942-ben fejez be Drvaron. Mint 
egyik nyilatkozatában elmondta, 
olyan körülmények között és olyan 
időpontban fejezte be, amikor 
nemhogy műve kiadására gondol
hatott volna, hanem összes többi 
kéziratával együtt ez az újabb is a 
a legnagyobb bizonytalanságban 
volt, akárcsak saját élete, hisz nem 
sokkal ezután valóban internálták 
is az olasz hatóságok. Kézirata 
mégis átvészelte a súlyos esztendő
ket, s első kiadása 1950-ben jelent 
meg Növi Sadon.

M iután a Tanácsköztársaságról 
szóló történelmi regényét befejez
te, most a munkásmozgalom jele
néhez fordult tárgyért, s annak a 
tizennégy napnak eseményeit írta 
meg, mely az illegális KM P két 
vezetője, Sallai Imre és Fürst 
Sándor 1932-ben történt letartóz-
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A KEZDET KEZDETE





HA S E M M I SE JÖ N  K Ö Z B E

Kisportolt, kék szemű, természetesen csakis borotvált képű férfiú
nak -  sőt bár az apja történetesen szocialista képviselő volt, meg
vallotta magának, hogy a magas, fess és erélyes katonatisztek faj
tájából valónak, s feltétlenül csakis szőkének képzelte el az em
bert, akit szeretni tud majd.

Margit mulatságos meglepetésére az, akit megszeretett -  s ki 
tudja, tán épp ezért nagyon megszeretett - ,  az a kis fekete bajuszos 
Misa lett, Misa, aki semmiképp se volt délceg, sőt sárgás arcú volt, 
a sok körmöléstől kicsit görbe hátú s az ezüstkeretes pápaszeme 
mögül a világba semmiképp se kihívó férfiassággal, hozzá még sö
tétbarna szemekkel révedező Misa lett. Másoknak esetleg külön 
utakon járó, bensőséges író, fiatal és szenvedélyes gondolkodó, 
Bollert Mihály -  Margit szemében azonban kezdettől fogva csak a 
meglepően félszeg, kedves Misa, aki a felnőtteknek idegen világá
ban jól-rosszul Bollert Mihálynak, szintén felnőttnek öltözik.

Mielőtt Margit elhatározta, hogy Misa felesége lesz, egyetemre 
járt, tudott hát mindenféle elméleti kérdésekről is komolyan elbe
szélgetni -  másokkal. Misával azonban soha. Ha Misa az ő ször
nyű komoly képével valami általános kérdést pedzett meg, Margit 
csak a Misa barna szemét látta -  ezeket a szemeket, melyek fiatal 
kutyakölykök, borjak, kirándulásokon látott falusi kislányok bá
muló tekintetére emlékeztették - ,  s nevetnie kellett, s nem nyugo
dott addig, míg a felnőtt Bollert Mihály álarca mögül elő nem tűnt 
foghúsáig felmeztelenedő fehér fogakkal, kedves csúnyán nevetőn 
az igazi, a Misa.

Biztos, hogy a tervezett szerény, de komfortábilis házban -  a 
földszinten három szoba apának s a két fiúnak, fent másik három
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őnekik -  szép lesz az élet Misával. Margit boldogításán kívül Misa 
ugyan az egész emberiség boldogításához is hozzá akar járulni -  a 
maga külön módszerével. Minthogy azonban ez a módszer épp 
abban állott, hogy az ember még az ellenségét se bántsa, tehát sen
kinek se legyen ellensége, Margit nem féltette jövendő boldogsá
gukat a Misa bogaraitól. Sőt lévén Misának még kiadója is Jéná
ban, remélni lehetett, hogy a Misa kis örökségén kívül ez az emel
kedett szellemű bölcselet szintén hozzájárul majd megélhetésük 
biztosításához.

Ilyképp köztük minden rendben. Rendben lett volna minden, 
ha Bollert Mihálynak nem lett volna egy ostoba, bosszantó szoká
sa. Mert ha csak abban is állapodtak meg, hogy estére ide vagy 
oda, vagy délután a parlamenthez mennek apa elébe, a terveket és 
elhatározásokat Bollert Mihály elmaradhatatlan visszhangként 
minduntalan e megjegyzéssel egészítette ki: „Ha semmi se jön köz
be.” Ez volt a Misa ámenje. S bár csak az orra alatt dünnyögte, 
Margitnak az a gyanúja támadt, hogy ez talán nemcsak rossz szo
kás, vagy legalábbis hogy e rossz szokás valami komoly szoron
gásnak a mindig visszatérő egyhangú kifejezése. Mi az a kiszámít
hatatlan, amitől Bollert, aki végül is igazán okos ember, úgy fél, 
mint a régi orosz regényekben a minduntalan keresztet vető mu
zsik? Margit fürkészte Bollert arcát, egy darabig csak azért, mert 
Bollert miatt kezdett aggódni, idővel azonban már elkeseredetten, 
igazán bosszúsan, s csak azért, mert -  csakugyan unos-untalan 
közbejött valami. Mintha az ébresztette volna fel az ördögöt, hogy 
Bollert nem fárad bele az emlegetésébe: mindig támadtak újabb és 
újabb, minden körültekintéssel kicirkalmazott tervüket meghiúsí
tó kellemetlenségek. Sok kellemetlenség, egyik se katasztrofális, 
csak lázítóan sok és lázító kellemetlenségek.

Program szerint már rég házasoknak kellett volna lenniök. 
A kedves, budai, hegynek felmenő Naphegy utcában épülő kis 
családi háznak már hónapok előtt, már áprilisban befogadásukra 
készen kellett volna ragyognia. Ha semmi se jön közbe -  mondta 
volt Bollert, s közbejött. .. Elkeseredett óráiban már-már úgy tűnt 
Margitnak, mintha az egész utolsó háromnegyed év csak soroza
tosan közbejött gáncsvető akadályokkal kedveskedett volna. Ta
valy szeptemberben vásárolták meg a kis Naphegy utcai telket.
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Árban megegyeztek, a vállalkozó építőmesterrel is elkészült a 
megállapodás, már csak formaság volt hátra: a közjegyzőnél alá
írni az adásvételi szerződést. Apa és Misa a megbeszélt órára meg 
is jelentek a közjegyző irodájában, de a szerződést nem írhatták 
alá, éspedig azért, mert közbejött -  mindig olyan dolgok jönnek 
közbe, amikhez az embernek semmi köze - , közbejött a biatorbá- 
gyi vasúti merénylet. Igen, ez volt az oka, hogy akkor s azután hiá
ba vártak az eladóra, egy selypítő, icipici nyugdíjas vénkisasszony
ra. Nem mintha a kisasszony a vasútrobbantás huszonkét halottja 
vagy pedig a tizennyolc súlyos sebesültje között lett volna. Az öreg 
lány nemhogy nem utazgatott, macskákkal benépesített lakásából 
is csak akkor mozdult ki, hogyha misére ment. Olvasott azonban 
újságot, s szerencsétlenségre olvasta, hogy a biatorbágyi vasúti hi
dat a kommunisták robbantották fel s hogy a huszonkét halott és 
tizennyolc súlyos sebesült csak első áldozatai annak az offenzívá- 
nak, melyet Moszkvából rendeltek el az ország ellen, amire bizo
nyíték, hogy az éjjel már ki is fosztottak egy fegyverraktárt. Újabb 
pokolgépes merényletek készülnek -  állt a magyar újságokban, s 
így abban a katolikus újságban is, melyet az öreg lány mindennap 
megvett a templom előcsarnokában. Ott szorongott a törékeny ki
csi kisasszony a Vérmezőn is, a templomból ment a többi hívővel 
egyenest oda. Ott a kommunisták áldozatainak ravatala előtt, hu
szonkét ravatal körül különböző felekezetek papjai és százezrekre 
rúgó gyászoló közönség előtt maga az igazságügyminiszter hívta 
tetemre a kommunista gyilkosokat és a világ szunnyadó lelkiisme
retét.

Ez volt a vénkisasszony utolsó kirándulása a nagyvilágba. Az 
újságot is most már a lakására hozatta, s ott olvasta, hogy Durlák 
Nándor 43 éves főgépész Horthy Miklós út 113. szám alatt levő la
kásán szíven lőtte magát, meghalt, s hogy a rendőrséghez írt bú
csúlevelében csak ennyit közölt: „A kommunistáktól való félelem 
miatt a hazámért halok meg.” Az öreg kisasszony nem arra követ
keztetett a hírből, hogy a boldogult Durlák Nándor nyilván bo
lond volt már a biatorbágyi merénylet előtt is -  ő nem találta alap
talannak a hazaszerető Durlák Nándor félelmét. Ez a félelem átra
gadt az ő gyanakvásra mindig is hajló, együgyű lelkére is. Ő ugyan 
nem annyira a hazát, mint inkább magát féltette meg a templo
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mot, ahova járni szokott s ahová többé nem mert ellátogatni, mert 
hátha oda is pokolgépet rejtettek el. A lakására se engedett be sen
kit, mert mindenkiben álarcos banditát sejtett. S noha három hét
tel a vasúti katasztrófa és a statárium kihirdetése után a bécsi 
rendőrség kiderítette, hogy a robbantást nem kommunista, hanem 
hivatásos katonatiszt, Matuska Szilveszter, a nemzeti hadsereg fő
hadnagya, egyébként páduai Szent Antalnak nagy tisztelője követ
te el, a statárium azért továbbra is érvényben maradt, s a vénkis
asszony állapotán se változtatott a bécsi rendőrségnek ez az in
diszkrét felfedezése -  mint ahogy a meglepő fordulat azt se tette 
jóvá, hogy a Naphegy utcai telekről szóló adásvételi szerződés 
megkötése annak idején elmaradt. További hetek kellettek hozzá, 
hogy a meghibbant vénlány vagyona hivatalos gondnokot kapjon, 
s azzal aztán elölről kellett kezdeni a tárgyalásokat.

Ez volt a beköszöntő. Alig fogtak végre hozzá az építéshez, Bol
lert levelet kapott az örökségét kezelő ügyvédtől. Arról értesítette, 
hogy örökségének az a része, melyet legbiztosabbnak vélt, mert 
angol font sterling követelésekből állt, máris befolyt, de ez az ösz- 
szeg pontosan egyharmada volt annak, amire számítottak, mivel 
az angol font eredeti értékének harmadrészére csökkent. Más pén
zek viszont, melyekkel az építés folytatásához szintén Bollertnek 
kellett volna hozzájárulnia, szintén előre nem látható közbejött 
akadályok miatt -  a pénz parasztoknál volt kihitelezve s a paraszt
adósságok rendezéséről szóló kormányrendelet stb. -  az ügyvéd 
aprólékosan megírta az okokat, melyek miatt ezek a pénzek nem 
voltak behajthatok. Emellett az építkezésnél előre nem látott, az 
eredeti költségvetésben nem szereplő kiadások váltak szükségessé. 
Ez új kiadások felborították az új ház bebútorozására annyi szere
tettel és gonddal kidolgozott, véglegesnek vélt terveket. S mikor 
úgy látszott, hogy a legszükségesebbre szorított kiadási tételekkel 
sikerült újabb zökkenők nélkül és mégis gyorsan célhoz jutniok, 
utolsó előtti percben megint csak közbejött valam i: áprilisban a 
kormány betiltotta a Népszavát, a párt lapját, melynek egyik leg
befolyásosabb parlamenti képviselője épp Margit apja, Klamm 
M árton volt. Klamm M ártonnak minden idejét lefoglalta ez az 
újabb bonyodalom. Egyik oldalon a miniszterekkel való alkudo
zások, rávenni a kormányt a tilalom visszavonására, másrészt
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ugyanakkor tárgyalnia kellett a munkásokkal s különösen a 
nyomdászokkal. Ez utóbbiak egynapos tiltakozó sztrájkkal felel
tek a kormány rendszabályára, úgyhogy Pesten nem jelent meg új
ság. A nyomdászok alig akarták beérni ezzel a Klamm hálátlan 
közvetítő szerepét amúgy is megnehezítő tüntetéssel. Klamm-mal 
ez időben beszélni se lehetett a Naphegy utcai házról, holott az 
építéssel kapcsolatos ügyek intézésében őt senki se tudta pótolni. 
Nem hiába volt ő fiatal korában maga is két kézzel dolgozó mun
kás, otthonosan mozgott az anyagoknak, mesterségeknek és mű
helyeknek bonyolult idegen világában. Klamm nélkül talán még 
júliusra se ju to tt volna tető alá a ház, még 1932 júliusára se!





A TÖRTÉNET ELKEZDŐDIK





Július 15.

VALA M I M IN D IG  K Ö Z B E JÖ N

Építtess magadnak házat! -  íme az átok, amelyet Shakespeare el
felejtett hősei szájába adni, mondta Margit, akinek most már volt 
kedve tréfálkozni, mert biztos volt, hogy hétfőn, mához három 
napra létrájukkal, festékes bögréikkel és ecsetjeikkel bevonulnak 
az új falak közé a szobafestők. Úgy tervezték, hogy nem is egész 
hónap múltán, augusztusban házasodnak s elfoglalják, ők a felső s 
apa a két fiúval a földszinti három szobát.

-  Ha semmi se jön közbe -  mondta rá Misa az áment. Szóval 
még mindig számol lehetséges akadályokkal? Margitnak kedve 
lett volna toporzékolni, kiabálni. De mint minden viszonynak, az 
övéknek is megvolt a szinte magától kialakult stílusa, s ezért M ar
git az őszinte méregtől ökölbe szorult kezét csak enyelegve m utat
ta : -  No majd én megmutatom, hogy többé nem jön közbe semmi!
-  mondta durcásan. Misa nevetve simogatta meg a finom, egyálta
lán nem ökölre termett kezet. Oly kedvesnek találta Margitot, 
hogy csak úgy bugyborékolt belőle a nevetés. Erre Margit is elége
detten, terhét hullajtó szívvel együtt kacagott Bollerttel.

Ez tegnap volt, csütörtök este. Azzal váltak el, hogy ma kisétál
nak Budára, Naphegy utcai jövendő fészkükbe, utánanézni, hogy 
az asztalos- és ácsmunkák csakugyan mind készen legyenek, mire 
a szobafestők jönni fognak. Találkozás: a Margit-híd pesti olda
lán délután háromkor. Margit azonban háromnegyed háromkor 
még otthon volt. Tillmanné azt ígérte, hogy délre hazahozza a fe
hér vászonruhát -  (nem újonnan készült, csak szűkebbre kellett 
venni oldalt, mert Margit tavaly óta egy hősies és felesleges fogyó
kúra következtében még karcsúbb lett, mint volt) legkésőbb ti
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zenkettőre, így ígérte, s még mindig híre se hallatszott. Margit 
várt, Tillmannéra kellett várnia.

Kellett? Ha igaz is, hogy az új ház költségei miatt fogukhoz kel
lett verniök a garast, lett volna neki mit felvenni. De mert mind 
bőszítőbben csengett fülébe a Bollert rituálissá vált bárgyú öt sza
va. mániákus elszántsággal épp arra a vászonruhára várt. Tillman- 
né mindig akkurátusán pontos volt. Hogy dél elmúlt, és Tillmanné 
még mindig nem jött, Margit elkezdte a fel-alá járást. Mint akire 
kívülről zárták rá az ajtót. Azért is várni fog. Majd ő m egm utatja! 
Kinek? Az előre nem látott akadályok konok sorozatának? Leg
alábbis Bollertnek! Hadd várjon rá Misa a hídnál! Ő megmutatja, 
hogy igenis ragaszkodik programjához. Keresztülviszi. De -  de 
Tillmanné még mindig nem jött.

Egyre nézte az órát, s az elgondolkozó mormogástól a kitörő in
gerültségig variálva a hangsúlyokat, számtalanszor tette fel a kér
dést: hol, vajon hol az a Tillmanné?

-  Minden valószínűség szerint már egyáltalán nem jön -  szólalt 
meg az öccse, Jani, aki ilyen szép júliusi napon se mozdult a köny
vei mellől. Most szólalt meg először, s most is könyvéről fel se pil
lantva, kihívó nyugalommal, hadd tudja és érezze a nővér: öccse 
számára legkevésbé sem érdekes az, ami miatt ő „falra mászik”.

-  Biztos közbejött valami? Nem? -  rivallt rá Margit. Az öcs er
re lassan felemelte fejét, álnok flegmával egyetértően bólintott, 
hogy úgy van, s aztán megint könyvébe temetkezett. A szobában, 
ahol felszedték nyárra a szőnyeget, Margit most még hangosab
ban kopogó léptekkel járt fel-alá. Jani, kezében könyvével, nem 
minden méltóság nélkül, sóhajtva emelkedett föl s vonult a szom
széd szoba csendjébe. Margit úgy tett, mintha nem is venné észre, 
de pár perc múlva eszébe jutott, hogy épp az a szomszéd szoba 
nyílik az utcára. Be-benyitott, s ki-kihajolt az ablakon, hogy nem 
fedezi-e fel az utca mélységében mozgó villamosok, autók és já ró 
kelők közt a karján fehér vászonruhával közelgő Tillmannét. Erre 
az öcs, ha már le kellett tenni könyvét, megnyitotta száját, hogy 
mint annyiszor, de ezúttal a szokottnál is nagyobb hévvel, részlete
sen kifejtse Margit előtt, mennyire nem foghatja fel, hogy mindig 
kevésbé tudja ésszel fölérni, mért, hogy is választhatott Bollert Mi
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hály jövendő élettársául egy olyan parlagi, közönséges, hétközna
pi nőt, mint az ő Margit nővére.

Jani dél óta mást se csinált, mint a könyv mögül kínos elégtétel
lel szemlélte Margit idegeinek táncát. Amit látott, újabb bizonyí
ték volt arra, hogy neki van igaza, ha nem tud belenyugodni abba, 
hogy Bollert Mihály -  a „S mégis az egyetlen ú t” című tanulmány 
szerzője -  az idejét a csacsogó, idegesítően affektált és felületes 
Margit társaságában tölti, s nem ővele, Janival, kinek számára ün
nepnapot s hetekre való szellemi táplálékot jelent Bollert Mihály- 
lyal megvitatni az erőszak és erkölcs viszonyának problémáját, az 
élet és társadalom nagy kérdéseit.

M argitnak máskor még hízelgett is a kis rajongónak ez a félté
kenysége. A gyenge testalkatú, korán érett nyurga fiút a családban 
rabbinak nevezték, nemcsak azért, mert arcban ő ütött leginkább 
zsidó eredetű anyjukra, hanem mert mindig is csodagyereknek te
kintették és mindenki becézte. Ez alkalommal azonban Margitot 
komolyan dühítették a rabbinak a ruha lényegtelenségéről való 
öntelt és absztrakt, valamint a nőnemű lények lelki életének ijesztő 
ürességéről szóló szerfölött konkrét fejtegetései.

-  Látod, hogy eszi a kefét, mint a bolond, s még bizonygatod 
neki, hogy nem normális! Hogy nem unod meg ezt az örökös 
okoskodást, Jani! -  hangzott be az előszobából a fiatalabb öcs, 
András nyers hangja, majd őmaga is, kezét valami piszkos, olajos 
ronggyal törülgetve, megjelent az ajtóban. A keze fejével letörülte 
homlokáról a verítéket, s könyökével oldalba bökve Margitot, 
kérdezte: -  Te, csakugyan annyira szeretnél épp abban a ruhában 
elmenni? De bolondok vagytok! Mindenből nagy esetet csináltok!

S a maga lajhárszerű mozdulataival már ment is vissza az elő
szobába. Ott állt egy sarokban az ő műhelye: egy láda, tele resze- 
lőkkel, fúrókkal, fogókkal, kampókkal s más rozsdás és félig rozs
dás, rejtélyes múltú és célú vas- meg acélholmikkal, amiket szenve
déllyel vásárolt össze a Teleki téri zsibárusoknál.

-  Fél óra alatt itt vagyok a fehér ruháddal! -  kiáltott be, miköz
ben a szekrény mögül, melyben naftalinba téve a család téli ruhái 
voltak elzárva, előhúzta a szintén ócskán vett és saját kezűleg újjá 
tett kerékpárját.

-  Csak el ne üss nekem megint valakit! -  szólt utána Margit, s
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hangjában -  az alkalomnak semmiképp se megfelelően, pusztán 
megszokásból -  panasz és előlegezett megrovás csendült. András 
férfiasan s némi megvetéssel csak legyintett egyet. Ez a mozdulat 
tisztán monológ volt, Margit nem láthatta, csak annyit hallhatott, 
hogy András mögött -  nem lehetett leszoktatni róla -  megint zajjal 
csapódik be az ajtó.

-  Csak ez is ne csináljon megint bajt! -  jegyezte meg Margit, 
mert András bicikliző szenvedélye tavaly szintén előidézett vala
mit, ami „közbejött”. Egy öregasszonyt döntött fel András, hozzá 
egy előkelő személyiséget -  a vörös osztrák köztársaság elől a ba
rátságosabb úri Budapestre húzódott osztrák generálisok egyiké
nek a feleségét. Mindenki meg volt róla győződve, hogy az öreg 
hölgy, aki Klammékon szanatóriumi számla címen sok pénzt va
salt be, keresett a balszerencsén, de Andrásnak a szemére hány
ták: -  Öreg dáma, megölhetted volna! András a szemrehányást a 
maga módján értelmezte, sajnálkozva vakarta a mindig rosszul 
megnyírt, dróthajú fejét. -  Csakugyan -  szólt eltűnődve a mulasz
táson - ,  s akkor nem csinálhatott volna ekkora orvosi szám lát!

Nem volt rossz fiú, csak éppen elütött a család többi tagjaitól, 
különösen Janitól. A gimnáziumban annyiszor bukott meg, betű 
iránt oly kevéssé érdeklődött, hogy még anyja életében lemondtak 
minden további nevelési erőfeszítésről, és nem éppen könnyű szív
vel ugyan, ipariskolába íratták be.

András azonban maradéktalanul jól érezte magát az ő saját kö
zönséges bőrében. Tudomásul vette, hogy -  Bollertről nem is szól
va -  a többiek nála mind okosabbak, finomabbak, a Jani kedvenc 
szavával, mélyek; ő mégis unatkozott velük, mert például még 
sportról se lehetett velük beszélni. Margittal is legfeljebb teniszről, 
ami az ő szemében, aki inasgyerekek társaságában élt, szintén csak 
valami finom és mély ügy, de nem sport volt. Lapátnyi kezeivel, 
negyvenhatos cipőt viselő lábaival sporton a birkózást, bokszo
lást, futballt, evezést s ezeken kívül természetesen a bicikliverse
nyeket értette. Néha elcsodálkozott, hogy például Bollert meg Jani 
nem unják el, hogy annyit beszélnek haszontalanul. Mint most is: 
nem egyszerűbb dolog biciklire ülni, mint szót csépelni lelki élet
ről, erkölcsről, ördög tudja mi mindenről -  ha már Margitnak az a 
raplija, hogy neki a fehér vászonruha kell.
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András mulatott rajtuk, s mikor leért a ház elé a biciklijével s 
rajt termett az ülésen, megnézte a csontos csuklójára erősített, 
üveg helyett sárga celluloiddal védett, saját kezűleg karórává át
alakított nagy tulaezüst óráját. Feladatul tűzte ki magának, hogy 
huszonöt perc alatt visszaérjen a ruhával. Felsőtestével előredőlve 
s nem annyira maga elé, mint inkább a karórája nagymutatójára 
összpontosítva figyelmét, szüntelenül csöngetve, úgy hajtott a hő
ségtől puha aszfalton, hogy a kávéházak teraszain fagylaltozó ven
dégek utánanéztek, az eltikkadt járókelők pedig -  mintha nem is 
kerékpár, hanem legalábbis valami tűzoltó szerelvény vágtatna fe
lé jü k - már messziről félreugrottak az útjából. S András a sport
teljesítmény izgalmában is elégedetten vigyorgott, mikor sikerült 
az egyik hadonászó sarki rendőr elől merész kanyarodással kere
ket oldania.

M E S E  A B O L D O G S Á G R Ó L

1932 forró nyarának ezen a napján, Budapesten valaki, mint álta
lában költők szokták, mesét mond magának, mesébe kezd a bol
dogságról. Ez az ember egy azok közül, akikkel jóban van a sze
rencse; egy azok közül, akik máris elérték azt, ami után mások só
várognak. Kenyérre nincs gondja, akit szeret, az szereti, és senki se 
bántja. Küszöbén a növekvő érvényesüléssel és a minden lehetsé
ges rendezett polgári örömökkel kecsegtető jövőnek, mégse ezt a 
biztató jelent, mégse a derűs jövőt színezi ki magának. Boldogság
ról nem tud más mesét, mint hogy, költők módján, akiknek énekét 
mindig honvágy szüli, ébren visszaálmodja magát egy múltba, 
melyben annak idején mindennek inkább érezte magát, mint bol
dognak. Fölfelé menő útján, Budapesten, 1932 júliusának ezen a 
napján így kezdi el az ő különös meséjét:

A mélypontot kell elérnie az embernek, ahonnan már nincs 
módfelszínre vergődni: ez a titkok titka, ez a nyitja minden ti
toknak. Az embernek feneket kell érnie. Amíg még csak csú-
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szik lefelé, addig mindig rúgkapál, amíg még csak néz lefelé, 
rémképek és remények táncolnak egyre együtt a szeme előtt. 
Hogyha végre jó sebesen zuhanni kezd, akkor már kicsit jobb ; 
s ha egészen lezuhant, ha már fenéken van, akkor jó.

Nevetséges, hogy az ambíciók mindig felfelé irányulnak, 
holott mindenki érezte már azt a kíváncsisággal vegyes nosz
talgiát, mely fel-felvillan bennünk egy-egy szakadék szélén, 
vagy ha magányos éjszakán a hídon baktatva le a halálszürke 
Duna vizére pillantunk. Miért ellenszegülni a mélység vonzá
sának ? Mért annyi erőfeszítéssel épp a diadalt, az érvényesü
lést keresni? Mért volna az akaratnak egyetlen iránya az 
irány a csúcsok felé? Az egész egyetlen elhatározáson fordul 
meg. El kell határozni, hogy kiállók a fölfelé törők túlzsúfolt 
masszájából, hogy én, ami engem illet, ellenkező irányt veszek
-  s minden, ami eddig éjjel-nappal szorongatott, lehull melled
ről, mint hirtelen kinyílt pánt. Megszűnik katasztrófa lenni, 
hogy lekerülök, ha én vagyok az, aki a lekerülést akarja. 
Megszűnik idegeknek és izmoknak az a kínos megfeszülése, 
melyet általában s általában joggal az élettel azonosítanak, 
holott ez csak egyik, igen elterjedt, de nem kizárólagos formá
ja az életnek. Az ember elejti magát, hagyja, hogy zuhanjon, s 
lévén nem is olyan könnyű meghalni, mint Manfréd szelleme 
gondolta, az ember elevenen érkezhet le a fenékig. S ha már 
leérkezett oda, ha már ott van! Lent lenni, ó, lent: ez minden
nek a megoldása, mert akkor már nem keletkeznek újabb, 
megoldásra váró csomók. Ez megoldás, mert mindentől és 
mindenkitől való eloldozódás -  ha csak lent, kellőképp lent 
van az ember, akkor már senkihez és senkinek se tartozik, s 
mert akkor már nem akarhat semmit, úr lesz, mint senki más 
nem úr, szabad úr, akár egy szent! No igen, hideg és éhség és 
rongyok, némi piszok is, ezek kínos kellékei a lecsúszottak, a 
fenékre kerültek életének, mint ahogy amannak a másik élet
nek kellékei a törtetés, összeköttetések keresése, ezer megalá
zó kudarc és a kudarcnál legtöbbször nem kevésbé megalázó 
győzelem -  és főleg kelléke az örökös félelem, hogy mégis le 
ne csússzon az ember. A magasságot éppúgy nem adják in
gyen, mint a mélységet. Kalkuláció kérdése: kinek melyik a
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kettő közül. Mért volna különb eredmény negyvenéves korra 
hatszobás lakással és köztisztelettel rendelkezni, mint az, ha 
valaki negyvenéves korára, mint én, már nem lesem a postát, 
nem fenyegethet csalódás, nem kell résen lennem, és nincs az a 
rablógyilkos, akinek nem hajthatnám aggodalom nélkül ölébe 
a fejemet?

Behúzott nyakkal, felhajtott gallérral, két kezével felöltője 
lyukas zsebeiben elérhetetlen kis meleg után markolászva, 
több órája járta már az éjszakai várost. Az ő helyén mindenki 
más azon törte volna a fejét, hogy miként juthatna födél alá. 
Ő azonban egy volt azok közül a nem használható élhetetlenek 
közül, akiknek a legrosszabb körülmények között is minde
nekelőtt az elméletre van gondjuk. S szinte csodálkozott, mi
kor kezdett rájönni, hogy noha megtalálta a helyzetének meg
felelő felemelő teóriát, mégse lesz könnyű így átsétálnia a no
vemberi éjszaka hátralevő óráit. Meg kellett vallania, hogy 
ezekben a háború utáni első években nem kedélyes így kutya
golni Bécs utcáin. Még a gazdagok utcái is sötéten és pusztán 
dermedeztek. A szénhiány miatt rosszul f  ütött kávéházaknak 
éjfélre zárniok kellett. Azokban különben is semmit s rossz 
kenyeret is csak jegyre lehetett, ha lehetett kapni. Egy-egy a 
sötétbe hasító, lármás társaságtól megszállt, titkos mulatóhe
lyekre száguldó autó zavarta csak meg a város nyirkos csend
jét. A sétáló ember azonban fel se pillantott, s ha igen, akkor 
csak azért, nehogy a novemberi ködben túl közel kerüljön va
lamelyik rendőrhöz. Csak az üres zsebétől feléledő ataviszti- 
kus ösztönből, ezenkívül semmi oka se volt rá, hogy a gazda
gok közbiztonságának szerveitől féljen. Se azoktól, se mástól. 
Senkitől, mert félni csak annak kell, kinek van még félteni- 
valója -  ismételgette magában akkora elégtétellel, mint ami
lyennel talán csak a káröröm jár.

Nagyot lélegzett, s most már annak az embernek a fölényé
vel, akinek sikerült, amit akar -  még a Schottentor környékén 
álló rendőrnek is fittyet hányva indult neki a Fogadalmi temp
lom parkjának, hogy ott egy pádon telepedjék meg. Épp csak 
egy kis kerülőt tett, hogy mégse ütközzék a rendőr szemébe. 
Mások magukat emésztik s egymást marják, ölik egy kicsit
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több méltóságért, egy kevés látszólagos függetlenségért. Ő 
párórai kényszerű csavargás után, anélkül, hogy kezét csak 
egyszer is ki kellett volna húznia a felöltőjéből, méltóságot, 
függetlenséget, sikert, mindent a maga birtokában érzett, mi
velhogy megtalálta a helyes perspektívát, az ő hajléktalansá
gának és az ő üres zsebeinek büszke értelmét. Ennek ellenére 
a pad nedves volt. Megtörölte a kabátja ujjával, s az is nedves 
lett. Helyesebbnek vélte eredeti szándéka ellenére nem végig
nyújtózni a pádon, hanem csak ráülni a helyre, melyet letörölt.
-  Tegyük fel, hogy vonaton ülök. Tegyük fel, hogy még mindig 
háború, 1917 vagy 1918 van, mikor a vasúti kocsikat nem fű 
tötték -  mondta magának, s egyik kezét a lyukas zsebében 
hagyva, másikat felsőkabátja alá, kebelébe rejtve, két könyö
két fázósan magához szorítva, oldalt billenő fejjel várta az ál
mot. Majd csakugyan, mint a feltételezett vonatfülkében, ki
csit jobbra dőlt, rá a könyökére, aztán hisz a kabátja ujja az 
előbb úgyis nedves lett, az egész alsó karját a padnak támasz
totta.

A Fogadalmi templomot így alulról még sose nézte meg. így 
alulról senki felnőtt, csak kutyák és kisgyerekek láthatják. 
A ködben az épület vidáman fehérlett neki. Mintha nem is kő
ből lett volna. Kopasz fák közé tett, tornyokkal, kedves gond
dal feldíszített, óriási születésnapi torta, cukorból az egész. 
Szél nem fújt, mégis -  a tornyai, rosszul tartanak a tornyok, 
nem is inganak, hanem lassan előrehajolnak. . .  Ekkor azon
ban tudta, hogy most már az álom meredek lejtőjéről nézi a vi
lágot -  és gyorsan s egészen lehunyta a szemét. Ha most hagy
ja, hogy a templomtornyok még jobban előrehajoljanak, ha 
felhagy az okoskodással, mely szerint egy a levegőben kinyúj
tott karként vízszintesen fekvő toronynak a fizika törvényei 
szerint már rég le kellett volna zuhannia, ha tamáskodás he
lyett átengedi magát annak a fantasztikus világnak, melyben a 
templomok úgy lengethetik meg tornyaikat, mint az ember a 
kalapját, akkor ez a másik világ, tudta, befogadja őt. S már el 
is csúszott a karja, már ő is, mint a tornyok, vízszintesen fe 
küdt, hosszában a pádon, és aztán, templom, teória, nedves 
pad, hideg, sőt még az alvás tudata is eltűnt. Mintha mindaz,

22



ami előbb még valóság volt, maga az oly felemelő teória is 
csak a világnak torz és léttelen tükröződése lett volna; most 
minden elért békés céljához, vissza a sima, még csak nem is 
fodrozódó, hullámtalan és indulattalan, időtlen mozdulatlan
ságba, melyet hangtalanul takar be a sűrű csend, mint egykori 
elsüllyedt hajót a tenger.

Bollert Mihály mielőtt elindult volna hazulról, még fölébe írta a 
gömbölyded, szeretettel rajzolt betűkkel teleírt papirosnak: „EL
SŐ FEJEZET”, aztán még lassan pontot is rakott utána, pedanté
riából s azért is, hogy még egy pillanattal tovább tarthassa szemét 
és kezét a kora reggel elkezdett, idegen szemektől még szűz kézira
tán.

A megbeszélt időre ott állt a Margit-híd pesti oldalán és várt. 
Várt és várt. Aki arra haladó esetleg észrevette, azt hihette, hogy 
épp az imént állt csak meg, mert még akkor sem látszott rajta sem
mi a megvárakoztatott ember türelmetlenségéből vagy ingerült 
méltatlankodásából, mikor már jó órája cövekelt ott. Széles vállai 
előreestek, s mintha közepes termetéhez képest túl hosszú karjait 
is csak lógva felejtette volna. Mintha kezdve a zsibbadó lábakon, 
az egész sovány testből minden élet a kerekded szemüveges arcba 
költözött volna. A mélyen homlokába húzott szürke sapkáján ke
resztül tűzött a fejére a fullasztó júliusi nap, de Bollert azt se vette 
észre. Annyira elmerült az emlékezésbe, hogy mindent elfelejtett 
maga körül. Várt? Nem várhat valaki, kire egy virradt azok közül 
az ünnepi napok közül, am ikor az embernek, semmi se hiányzik. 
Mint mikor az ember ízletes ebéd után kellemesen kielégített ét
vággyal, de nem túlterhelt gyomorral kel fel az asztaltól, s nem
csak jól, hanem jobbnak is érzi magát, mint más hétköznapokon.

így állt Bollert ezen a napon a Margit-híd pesti oldalán, ámbár 
ami az ebédet illeti, csak pár falat hideg ételt kapott be. Ezzel 
szemben végre s épp ezen a napon -  ezért ebédelt csak így kutya
futtában -  megírta azt a bizonyos első fejezetet, mely az ő számára 
nemcsak első regényének, hanem az ő saját új életének is kezdetét 
jelentette. Mert megint egyszer úgy tűnt neki, hogy eddig csak ál
tatta magát.

Sokáig, a legutóbbi időkig csak keresgélt. Marx után Tolsztoj,
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forradalom után vallás meg metafizikai légtorna -  mindez, ahogy 
most látni vélte, csak bizonyítéknak kellett, bebizonyítani Bollert 
Mihály előtt, hogy Bollert Mihály nemcsak egy szobát vagy alkal
masint egy vasúti ülőhelyet foglal el, hanem hogy van egy hely, 
melyet az emberi közösség életében is pótolhatatlanul épp neki 
kell betöltenie. S most elégedetten kérdezte magában: nagy ár 
volt-e a sok gyötrelmes keresgélés, ha eredménye, hogy végre meg
találta betöltendő helyét, vele azt a benső biztonságot s örömet, 
igen, ez a legfőbb, az örömöt, melynek hiányában, ha megfeszül is 
az ember az erőlködésbe, mégiscsak termés nélkül marad az élet? 
Érhet-e dúsabb szerencse, mint az, hogy az ember megleli a célt, 
mely további életét betöltheti s hozzá azt a biztonságot is, hogy 
megvan a rátermettsége önmagával és a világgal békében a cél 
megvalósításán s ezzel a saját életének növésén, telítésén munkál
kodni? Nem feltétele-e az életnek, mely meg akarja érdemelni az 
emberi jelzőt, hogy minden elmúlt nappal gyarapodjék az, ami 
majd utolsó napunk fogytán megőrzi ittjártunk nyomát, értelmet 
ad annak, hogy mi is láttuk sütni a napot? Ami csak bennünk ma
rad, nem bennünk reked, nem örök halálban reked-e meg? Értel
met adni életünknek, nem azt jelenti-e, hogy adni, vissza, tovább
adni, ami bennünk él?

Nem fogyott ki a magához intézett kérdésekből, melyek mind 
csak azt bizonyították neki, hogy Bollert Mihálynak végre immár 
érdemes Bollert Mihályként élni, csak híven ki kell tartania elhatá
rozása mellett, az úton, melyet a mai nappal kezdett m eg: filozó
fiai elméletek helyett igazat írni. Ez a szembeállítás most oly magá
tól értetődő volt neki, mint a föld, melyen állt, s mely anélkül, 
hogy bárki is észrevette volna, utoljára tavaly októberben, a dátu
mot is pontosan tudja, 1931. október 18-án már-már kicsúszott a 
talpa alól.

Ő maga is csak később eszmélt rá, mi történt vele azon a szép 
őszi napon októberben. Délre járt, s a nap barátságosan melenget
te a gyenge szélben zörgő sárga lombokat. Budáról jött, a biator
bágyi merénylet hírére megháborodott vénlány gondnokától, és 
elégedett volt, mert végre nyélbe ütötték a telekvásárlást. Magával 
hozott valamit a lármás Pestre abból a szelíd ünnepélyességből, 
melybe az őszi színekben ragyogó budai utcák zsibbasztották a lel
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két. A Szabadság tér felé igyekezett, mikor egy szőke, sovány és 
rongyos fiú rontott neki a biciklijével. A bicikli feldőlt, s vele a 
fiúcska is. Bollert lehajolt, hogy talpra segítse, de egyszerre min
den oldalról emberek szaladtak csoportokban feléjük. Mindenfe
lől kiabálás, magukból kikelt arcok torlódtak körülötte. Bollert 
látott már Budapesten ilyen utcai jeleneteket, amikor, ha valaki já 
rókelő elkiáltotta magát: kommunista! -  jól öltözött hölgyek és 
urak abbahagyva a korzózást, egyszerre egy-egy felbukkanó diá
kot, diáklányt, munkást, fiatal vagy öreg zsidót vettek üldözőbe. 
Ez azonban már régen, az ellenforradalom első hónapjaiban, ez 
1919 véres magyar őszén volt. De 1931-ben? -  Mi, mi történt?
-  igyekezett megtudni Bollert, de már durván félrelökték, valaki rá 
is rivallt: Marha, futni hagyta! -  s mindenki elporzott mellette. In
nen is, onnan is éles rendőrsípjelzések hasították a levegőt. A bi
cikli gazdátlanul feküdt a lábánál, kereke behorpadva. Mindenfe
lől újabb rohanó csoportok, majd motorkerékpáros rendőrök tűn
tek föl, s gyors egymásutánban valahonnan, nem is távolból, lö
völdözés. Bollertet magukkal sodorták, futott a többiekkel, akik
től megtudta, hogy alig tíz perce, a Szabadság téren, épp a Keres
kedelmi Bank fiókjában, ahová ő menni akart, hogy a telek vételá
rát a tulajdonos kontójára befizesse -  ott az imént álarcos gengsz
terek jártak, s kifosztották a pénztárt. Bollert különvált az izgatott 
rohanóktól, s hirtelen támadt unalomnak az érzésével, egyedül 
baktatott tovább. Rablás, betörés s pláne a Kereskedelmi Bank 
pénztárának sikerült vagy nem sikerült kifosztása, általában a kri
minalisztika, sose érdekelte. Úgy találta, hogy a bűntények min
den tarkaságuk ellenére is egyénietlenek, ugyanannak a fél vagy 
egész tucat motívumnak egyikére vagy másikára vezethetők visz- 
sza. Alig van bűntény, mely legalább annyira magán viseljen vala
mi egyéni bélyeget, mint amennyire még a legszürkébb kis szatócs 
életében is felfedezhető valami, ami csak arra az egy szürke kis 
szatócsra jellemző. Erről -  talán csak erről a kérdésről -  viták is 
voltak közte és Margit között, mert Margit, ellentétben Bollerttel, 
épp a bűnügyi riportokat, a törvényszéki rovat híreit, sőt főleg 
ezeket olvasta az újságokban, és fantáziátlansággal vádolta Boller
tet. Jani persze Bollert pártjára állt, és azt mondta, hogy a bűnté
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nyék nem érdekesek, mert hiányzik belőlük a paradoxon. Bollert 
elismerően bólin to tt:

-  Az ember csak akkor válik igazán érdekessé, mikor, noha 
éhes, ahelyett hogy leütne egy jóllakottat, verseket ír, politizál 
vagy szektát alapít, vagy semmit ebből, hanem csak éhes, és mégse 
üt le senkit.

Margit körömszakadtáig védte a bűntényeket a banalitás vádja 
ellen, de egy nappal azután, hogy a Szabadság téren az a kisfiú ne
kirontott Bollertnek a biciklijével, izgalom helyett még Margit is 
mulattatva kérdezte Bollerttől, olvasta-e, hogy voltaképpen mi 
történt előző nap a Kereskedelmi Bank Szabadság téri fiókjában.

Még Margit se vette komolyan ezt a bankrablást, melynek egyik 
hőse, mint az újságban a fényképe mutatta, a biciklista szőke kis
fiú volt, akit mint a kétoldalas, vastagbetűs alcímekkel tarkított ri
portból megtudható volt, Ondi Sándornak hívtak. Az újságból de
rült ki, hogy ez a feltűnően rosszul táplált, fejletlen kis legényke 
már huszonegy éves, s hogy egy nálánál is ifjabb, de nem kevésbé 
rongyos pékinassal fejükbe vették, hogy detektívregények hősei
nek mintájára felcsapnak gengszternek. Valahonnan revolvert is 
kerítettek, és amerikai mintára délben állítottak be a banküzletbe. 
Álarc is volt rajtuk, mint ahogy az előírás, s az előírásos „Fel a ke
zekkel!” kiáltással szegezték rá a tisztviselőkre a revolver csövét. 
S csakugyan jól utánozhatták mintaképeiket, mert kerek negyven
ezer pengőt tudtak elszedni a pénztárból -  s eddig minden úgy 
ment, ahogy az igazi gengszterekhez illik. De mert ők maguk még
iscsak a kis Ondi Sándor meg a kisebb Bónya József voltak, izgal
mukban még ott a bankban elejtettek a rabolt pénzből egy nagy 
csomagot; a gengszterregényekbeli elegáns automobil helyett pe
dig a bank előtt csak a járdaszegélykőhöz támasztott kerékpárjaik 
vártak rájuk. A tizennyolc éves Bónya Józsefet nyomban el is fog
ták, noha menekülőben jobbra-balra lövöldözött, mint a gengszte
rek, igaz, hogy csak a levegőbe. Hiánytalanul megtalálták nála a 
többi pénzt, a harmincezer pengőt is. Bollert ismerősét, Ondi Sán
dort is pár órával később kézre kerítették. Ez a gengszter gyalog 
próbált menekülni, s nyilván mások is úgy jártak vele, mint Bol
lert. Senki se, az üldözők se gondoltak rá, hogy ez az eszeveszetten 
futó kisfiú a vakmerő bankrabló. S a kisfiú, mint ahogy egy rafi

26



nált gengszterhez illik, maga futott egyenesen a rendőrség karjai 
közé, mert a Szabadság térről az időközben elfogott barátja szerel
mének, egy cselédlánynak, Pap Máriának a lakására ment. Azért 
oda, hogy pénzt kérjen -  villamosra, mivelhogy a bankrablás után 
kevesebb volt a zsebében, mint egy villamosjegy ára, összesen hat 
fillér.

A kis Ondi Sándor személyében úgyszólván Bollert személyes 
ismerőséről volt szó, ha ez a viszony csak azáltal jött is létre, hogy 
a rongyos legényke a feldűlt biciklije alól sírósra rémült kék sze
mekkel, szinte tanácsot kérőén nézett rá fel -  hiszen azért is hajolt 
le hozzá Bollert, hogy talpra segítse. Mint annyi futó ismeretség, 
ez is semmibe tűnt volna Bollert emlékezetéből, ha három nappal 
a bankrablási kísérlet után nem kerül ez a kis ismerőse a másik 
még kisebbel együtt bíróság elé. Ez a másik, Bónya József, a ti
zennyolc éves pékinas, a tárgyaláson főleg a szerelméről dadogott. 
Mancika -  így nevezte a bíróság előtt Pap Mária cselédlányt - , 
Mancika öt hónap ejőtt másállapotba került, s elvesztette a helyét. 
Őneki volt munkája, heti négy pengő hetven fillér fizetéssel. Ebből 
kellett eltartania Mancikát is. Vacsoráit, amiket a pékmestertől 
kapott, szintén a Mancikának vitte. Szerette volna azonban ennél 
jobban ellátni Mancikát és az eljövendő gyermeket -  ezért szövet
kezett Ondi Sándorral, aki nem tudott munkát találni és akinek 
semmije, senkije, még csak apja, anyja sincs. Megjelent a bíróság 
előtt a pékmester: -  Szorgalmas, derék inas volt -  mondta Bónyá- 
ról. Ondi Sándor egykori munkaadója meg így tett tanúvallom ást:
-  Rendes, jó fiú volt mindig, nagyon rendes.

A bíróság azonban nem volt rendes bíróság. A biatorbágyi me
rénylet után, melyhez a két inasnak éppoly kevés köze volt, mint a 
kommunistáknak, érvényben volt a statárium, a bíróság tehát, 
mely elé a két inast állították, rögtönítélő bíróság volt.

A törvényszék épülete körül ezrek lesték az ítéletet. Bollert nem 
volt köztük. Félt. Valami olyan érzése volt, hogy valahogy rajta
csíphetik. Min? Nem tudta volna megmondani. Elbújt a szobájá
ban, s csak akkor hagyta el, mikor gondolta, hogy már meglehet 
az ítélet. Akkorra már nemcsak az ítélet volt meg. Bónya Józsefet, 
így ítélt a bíróság, nem lehet felakasztani, mert még nincs húsz
éves. Bollert kis ismerősét azonban, azt, aki olyan ijedt kék sze
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mekkel nézett fel rá a földről, hogy Bollert a gyomrának szaladó 
kerékpár miatt még haragudni is elfelejtett, a szőke, fejletlen, so
vány Ondi Sándort, akinek elfulladt a hangja, valahányszor felel
nie kellett a bíróság egy-egy kérdésére -  a nyárfalevélként reszkető 
Ondi Sándor minden látszat ellenére, anyakönyvi bizonylat szerint 
már huszonegy éve élt ezen a földön -  őt tehát -  állapította meg a 
bíróság -  őt tehát lehet. . .  „Az ítélethirdetés után a két vádlott fel
ugrik, és sírva borulnak egymás nyakába” -  állt az újságban, s az 
is benne állt, hogy a szőke, reszkető kisfiún, Ondi Sándoron már 
végre is hajtották az ítéletet. „A halálküzdelem az akasztófán ti
zennégy percig tarto tt.”

Bollert pár napig Margitot is elkerülte, s csak magával beszélge
tett. Azt mondta magának: íme, a démonikus államhatalom. 
A szegény, életében tán még jól nem lakott kis Ondi Sándor kivég
zése nyilvánvalóvá tesz, lemeztelenít mindennemű erőszakot. Bol- 
lertnek a kötél az Ondi Sándor fiatal nyakán bizonyíték lett, bizo
nyíték arra, hogy Tolsztojnak és Bollert Mihálynak van igaza, s ez 
utóbbi nem tehet róla, hogy a világ nem akarja belátni az ő igazát. 
A világ csak erősebb, de igaza nincs: igaza csak annak van, ki 
minden erőszakon alapuló intézményt tagadva a szeretetben látja 
az emberiség felszabadításának egyetlen lehetséges útját.

A jénai kiadója külön levélben gratulált Bollertnek a ragyogóan 
megírt, mély vallásfilozófiai fejtegetésekben bővelkedő újabb -  „S 
mégis az egyetlen út” című -  tanulmányához, mely meg is jelent 
egy füzet alakjában. S mégis, már mire ez az üdvözlő levél meg
érkezett, akkor Bollert Mihály lába alatt újra ingott a föld. Ondi 
Sándor akasztófára húzva rúgott utolsót a bizonyára rongyos ci
pőbe bújt sovány lábaival, és Bollert Mihály hiába bizonyította be 
a jénai kiadó előtt, hogy Tolsztojnak, Ghandinak, Buddhának, 
Krisztusnak -  vagyis csak Bollert Mihálynak -  az igazsága igaz, 
Bollert Mihály nem lett nyugodtabb. A gondolati építményt gya
núsan befejezettnek, gyanúsan zártnak találta; teljesen hibátlan 
építmény volt, csak épp nem a földön épült -  holott földi emberek
nek kell a hajlék. Bizalmatlanná lett az olyan igazsággal szemben, 
mely nem válik rosszat megakadályozó, jót felépítő tevékeny erő
vé. S úgy érezte, hogy valahol csalja magát és a jénai kiadóját, 
mint ahogy a jénai kiadója is hazudik. Mit ér a Bollert Mihály
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igazsága, ha ő maga úgy érzi, mintha kiszivattyúzták volna a leve
gőt abból a világból, melyet ő gondolatokból épített magának 
egésszé. Mire nyomtatásban látta a tanulmányát, egy szavában se 
hitt már. Minden gondolatrendszer, állapította meg, úgy jön létre, 
hogy ami megbontaná zártságát, attól eltekintünk, mintha azzal, 
hogy hallgatunk valamiről, sikerülhetne agyonhallgatnunk. Most 
minden rendszert félredobott, mert úgy találta, hogy valamennyi 
abból a feltevésből indul ki, hogy a kérdésekre van megtalálható 
felelet, s az ellentmondásokra, szintén mindre, van feloldó maga
sabb egység. Mint egy alma két fele: mintha a felelet csak a kér
désnek elkallódott, de feltétlenül létező kiegészítője volna -  s ez 
így is van, csakhogy nem a dolgok való viszonyában, hanem csak 
a gondolkozás mechanizmusában. Megint zsákutca? -  kérdezte 
magát Bollert. -  Ez is filozófia, s hozzá még nem is új? Nem, ez 
nem filozófia, nem elmélet, mert még az a filozófia is, mely minden 
megismerés értékét tagadja, önmagát komolyan veszi, gyökerében 
tehát optimista, s addig gyúrja, gyúrogatja -  nem a világot, hanem 
csak a gondolatok rugalmas világát - ,  míg valami minden oldalon 
kerek, „mindent” magában foglaló rendszer nem keletkezik.

De valahol meg kell az embernek vetni a lábát, ha élni akar. Egy 
tilalom -  nem szabad semmiféle erőszakot alkalmazni -  elégtelen 
közeg az élethez, mert csak tilalom. Harcolni kell? Ez ugyan igen
mondás az élet adott föltételeihez, de mit tegyen az ember, akit 
mint őt, Bollertet, épp az élet adott feltételei tesznek képtelenné az 
igenlő állásfoglalásra! Határozatra képtelen, meddő hánykódás 
ez, jobbról igenek, balról nemek pofoznak, s nincs, amin megállni 
tudj.

így ju to tt el az ő új könyvének mentő tervéhez, sőt ma már első 
fejezetéhez. Vallomást akar tenni, olyan vallomásokat, melyeket, 
ha Bollert Mihály meg nem tenne, senki más nem tehet meg. 
S nem azért írni meg ezt az önéletrajzot, hogy valamely eleve fel
tett tantételt mutasson be, hanem azért, hogy láthatóvá tegye a va
lóságot, mely talán nem más, mint a tragikusan járhatatlan utak 
összege, a lélek szempontjából dzsungel, és semmi köze sincs a 
gondolatok parkírozott világában kimesterkélt igazságokhoz. 
Mások számára regény lesz, s csak ő fogja tudni, aki inkognitóban 
marad, hogy az számadások könyve. S az új életre készülő ember
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kellemesen emelkedett önérzetével már előre látta, mint gyűlik 
majd egyenletes, gömbölyded kis betűivel teleírva lapra lap, ívre 
ív : egy kézirat, melyet írni annyit fog jelenteni, mint élni önáltatás 
nélkül, élni azzal a kíméletlen intenzitással, mely világít. Talán 
nem lesz művészet, de biztos, hogy dokumentum lesz. Talán az ol
vasója nem lesz tőle se okosabb, se boldogabb, de igazabbá lesz, 
igazabbá kell majd válnia. S ki tudja, hátha egyszer talál, nem ! te
remt majd valaki feleleteket azokra a kérdőjelekre, melyeket Bol
lert Mihály a maga kiteregetett életével gyújt ki a ma véglegesnek 
hitt határokon? Ez, ez a fontos: -  ujjongott valami Bollert Mi- 
hályban -  nyitva hagyni a nyitott kérdéseket, mert rongy féligazsá
gokkal kendőzve el nyitott voltukat, a legtöbbtől fosztja meg ön
magát és másokat az ember: a szabad kilátástól, a megoldásra vá
ró feladatoktól. A kétségek fájdalma, a szabad szellem kínjai nél
kül a legjobbakban is összezsugorodik, elhal valami, az a valami, 
ami a legjobbakban is a legjobb: a szemnek és a szívnek fogékony
sága, a zuhanni és a szárnyalni tudás. Csak meg kell nézni a min
denre kész feleletformulákat, a százszázalékos pártemberekét -  ők 
a példa erre, mint ahogy Margit apja, Klamm M árton, a szociál
demokrata pártember is erre példa.

Gondolatai során így tért vissza Bollert Mihály Margithoz. 
Eszébe jutott, hogy azért van itt, mert rá vár, de míg a telefonfül
kéhez ment, hogy megkérdezze, miért késik, megint csak a regé
nyére kellett gondolnia: vajon eléggé érződik-e ezen az első fejeze
ten egy bizonyos ironikus tárgyilagosság? Mert, állapította meg 
némi aggodalommal, minden olyan természetű vállalkozásnak, 
mint ez az enyém, szörnyű veszélye a pátosz. A pátosz azt a látsza
tot keltheti, hogy az ember túlságosan komolyan veszi a maga kis 
személyét. Illetőleg -  helyesbítette aztán kényszeredetten -  termé
szetes, hogy komolyan veszi, d e . ..

-  Végre, csakhogy érdeklődni kegyeskedtél! -  csattant a tele
fonkagylóból a fülébe Margit hangja -  délután öt órakor!

S mert Margit ezzel vissza is akasztotta a kagylót, Bollert nem 
hívta újból telefonhoz. Villamosra szállt, hogy Margithoz siessen, 
megtudni, mi jö tt közbe.
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A C SA LÁ D  SÖ T É T B E N  M A R A D

Hátraszegett fej, deresedő, de alig ritkuló haj, sima, büszke hom
lok, nyílt tekintet, összeszorított ajak, mely ha szóra nyílik, szép, 
fehér fogak örvendeztetik a szemet -  mindez inkább úgy hat, mint 
ifjúsági regényekbe illő úgynevezett nemes férfialak tartozékainak 
a felsorolása. S mégis, mintha ő állt volna modellt hozzá, úgy ráil
lik ez a leírás Klamm M árton szociáldemokrata képviselőre. Az 
utolsó években ugyan kis öreguras pocakot eresztett, ami azonban 
a nagy szál, még mindig délceg férfin szembe se tűnt volna, ha nem 
lett volna szokása, hogy ujjaival, melyek rövidek és vastagok vol
tak, a hasa táján végig-végigsimítson vagy dobolgasson, különö
sen akkor, mikor a maga tempós modorában egy-egy anekdotát 
mesélt el. Elbeszélni egyébként olyan jóízűen tudott, hogy szélső 
jobboldali képviselők, nemegyszer államtitkár vagy miniszter is 
átjött a baloldaliakhoz, ha a parlamenti folyosó valamelyik plüss- 
pamlagát körülálló csoport felől a Klamm M árton telt baritonja 
ütötte meg a füleket.

Volt idő, mikor nem volt álom, mely szebbnek tűnt volna 
Klamm előtt, mint majd egyszer vörös szegfűvel a gomblyukában 
bevonulni a mágnásoknak és csatlósaiknak tanyájára, az ország
háznak nevezett cifra Duna-parti palotába. Hol több, hol keve
sebb hévvel, álló két évtizedig ostromolta Klamm a választási jog 
kiváltságaival őrzött várat, míg pártjának első képviselői közt ő is 
helyet nem kapott benne. De az egykori nagy Magyarországnak 
épült parlament akkor már csak a régi Magyarország területe egy- 
harmadának diktált törvényt -  akkor már 1920-at írtak. Klamm 
M árton pártja nem vidám hódítóként jelent meg, hanem egy ösz- 
szeomlott ország, egy összeomlott forradalom ódiumával terhel
ten, nagy hajótörésnek menekültjeként, megvádolva jobbról is, 
balról is. Klamm M árton a másként jött, megkésett megvalósulá
soknak kijáró fanyar mosollyal állapította meg magában, hogy így 
fest az álom, mire végre testet ölt. Ázóta tizenkét esztendő telt el. 
Klamm M árton már a fanyar mosolyt is elvesztette. Úgy járt be a 
bíborszőnyeges épületbe, mint öreg hivatalnok a hivatalába; ak
kurátus lelkiismeretességgel, de várakozások nélkül s időnként só
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hajtó türelmetlenséggel kívánva, hogy végre megint egyszer véget 
érjen az országgyűlés egy-egy ülésszaka, véget a szónoklatok, me
lyek úgyse győznek meg senkit, s az interpellációk, melyekre bár
mit is felel a kormány, a választ a Ház többsége változatlanul taps
sal veszi tudomásul.

Alig két hete, hogy az elnök, kellemes üdülést kívánva a képvi
selő uraknak, szabadságra küldte az országgyűlést. Klamm M ár
ton reménye, hogy a nyári vakációt már az új Naphegy utcai ház
ban, családja körében pihenve töltheti el, nemcsak azért nem vált 
valóra, mert a ház még nem készült el. A válságos napok, melye
ket a német testvérpárt élt át, dugába döntötték Klamm M árton 
minden szerény vakációs tervét. Ezen a napon például, július ti
zenötödikén, Klamm M ártonnak két több órás értekezlete is volt: 
egyik délelőtt a pártbizalmiakkal, a másik kint a kőbányai párt
szervezetben. Itt is, ott is Klammnak kellett megmagyarázni a né
met testvérpárt taktikáját.

A német pártvezetőség Hindenburghoz ír memorandumokat, a 
monarchista junkerek és generálisok kormányától kér jogorvos
lást, miközben a fegyveres horogkeresztesek naponta büntetlenül 
öldösik a német munkásokat. Mért nem a német munkásokhoz 
fordul, mért nem tesz valamit a német párt? -  záporoztak a 
kérdések.

A magyar párt mindig úgy m utatott a németre, mint példakép
re, büszke volt rá. Klamm M árton jól tudta, hogy a nyugtalanul 
kérdezgető munkások mögött megint az a bizonyos alattomos 
szakszervezeti ellenzék, leleplezett és még le nem leplezett kommu
nisták a súgók. Klamm tehát m agyarázott: a horogkeresztesek in
gerük a tömegeket, így akarják rákényszeríteni a pártot, hogy túl
lépje a törvényes alkotmány kereteit. A horogkeresztesek célja, 
hogy az ingerelt oroszlán magában tegyen kárt. Híven a bevált ha
gyományos politikájához, mely a birodalom, sőt a világ leghatal
masabb s legfegyelmezettebb politikai tömegszervezetévé fejlesz
tette, a német párt a birodalmi gyűlési képviselő-választásokra ké
szül, lábhoz tett fegyverrel, hidegvérrel és önuralommal hiúsítja 
meg mindazok számítását, akiknek egyetlen reményük az anar
chia . . .

Klamm M árton majdnem őszintén beszélt. Csak annyiban nem
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egészen őszintén, hogy -  ami viszont nem is kötelező politikai elő
adóra -  nem beszélt saját érzelmeiről. Fáradt volt. Nem a harc 
volt az, ami kifárasztotta, hanem az, hogy eleve kilátástalannak 
tudta minden küzdelmét. Mikor mindenütt, még az osztrák köz
társaságban is már évek óta csak visszavonulóban küzd a példásan 
egységes munkásság -  mit lehet akkor a konszolidált ellenforrada
lomnak, a reménytelenül növekvő ipari és agrár munkanélküliség
nek a koldussá lett országában, Magyarországon a jövőtől várni? 
Kiábrándult a politikából. S néha úgy érezte magát, mint akit 
könyvek és vágyak a saját egykori lelkesedésének fölszított tüzével
-  becsaptak.

Szeretett és tudott pontot tenni kellemetlen gondolatok, sőt kel
lemetlen érzések után is. Amint kitette a lábát valami gyülésterem- 
ből vagy szerkesztőségi értekezletről, mélyet lélegzett, nagyot fújt, 
s ezzel mintegy elvágott minden összefüggést az előző perc között 
és aközött, ami következett. Ez a képessége az utóbbi hetekben ne
héz próbáknak volt kitéve épp a családjában.

Volt idő, mikor Klamm M ártonnak kedves elképzelése volt egy 
szocialista dinasztia megalapítójává válni, mint ahogy Angliában 
vannak családok, melyek több generáció óta járnak élén ugyanan
nak a politikai iránynak. 1919 óta azonban annyira mássá lett 
minden, nemcsak a forradalmi, majd ellenforradalmi M agyaror
szágon, de még régi s új demokratikus országokban is! Hol a kom
munisták, hol meg a fasiszták miatt oly kevés elégtétellel járt 
együtt a politikai tevékenysége, hogy Klamm M árton nem tartotta 
kívánatosnak belevonni az annyira impulzív rabbiját a politika 
problémakörébe. Otthon magánember akart lenni. Legalább o tt
hon szeretett volna szabadulni a kérdésektől, melyekkel úgyis elég 
baja volt házon kívül. Tréfásan ő ezt az egyház és állam szigorú 
különválasztásának nevezte.

Most is hazaérve, már az előszobában hallotta a Jani ideges, fá
tyolos hangját:

-  Nem különös? Németországban ma megint ugyanazok a réte
gek, sőt személyek vannak hatalmon, mint 1914-ben...

Klamm amint belépett a szobába, könyörögve, kedves ijedelem
mel tette össze a két kezét:

-  Jaj, ne beszéljetek akasztott ember házában kötélről!
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Erre mind nevettek. -  De jó hűvös van itt b en t! -  folytatta 
Klamm, súgy járta tta  körül a szemét, mintha Margitot, Bollertet, 
Janit, mindegyiket külön-külön elismerés illetné meg azért, hogy a 
szobában hűvösebb volt, mint kint, ahol az esti órák ellenére is 
fullasztó volt a meleg. Mindenki megélénkült, mintha az ő megje
lenésével mindenkit valami kellemes hír ért volna. -  Hát András?

Margitnak már rég elpárolgott a haragja, s nevetve mondta ap
jának: biciklizni ment.

Klamm ingujjra vetkőzve, de még kezében a kabátjával, hallgat
ta meg, hogy ültette fel András Margitot. Olyan komolyan mond
ta, hogy elmegy a fehér ruháért, hogy Margit majdnem megható
dott ennyi szolgálat készség láttán. Most majd éjféltájban hetykén 
állít be: no, ugye lóvá tettelek?

Klamm leült hozzájuk a kerek asztalhoz, melyen még rajt volt a 
vacsorai színes terítő, s vigasztalta M argitot: -  Holnap én is vele
tek megyek a Naphegy utcába, ha ugyan elvisztek -  szólt kényel
mesen elhelyezkedve, s tudta, hogy a többiek most várnak valami 
friss pletykát, érdekes ötletet, valamit, aminek legtöbbször csak 
abban volt a varázsa, hogy ő mondja el.

-  Ti már, látom, megvacsoráztatok. Nem adnátok nekem is va
lami harapnivalót?

Ölelő bal karjával a Jani fia szögletes vállán, fél kézzel fogott 
hozzá a túró, tejföl meg a felszeltfélék fogyasztásához, amit M ar
git hozott be a jégszekrényből. Ezenközben a filozófus Bollerttel 
csipkelődött, akinek útja nap nap után a körúton keresztül vezet 
haza, s aki mégse vette észre, hogy az Oktogontól a Rákóczi útig, 
éjszakánként hajléktalanok tartják megszállva a padokat.

-  Én is jobban tettem volna, ha nem veszem észre -  s egy hangos 
nevetéssel máris elfelejtette a kötekedését. -  Figyelmessé tettem rá
juk egy újságírót, aki néhányat közülük meginterjúvolt. Kiderült, 
hogy van köztük napszámos, ügyvéd, vándortót, egykori tőzsde- 
ügynök, sőt még egy sebészspecialista is. A riporter mindezt meg
írta, mert még ezeken a szegény ördögökön is lehet pénzt keresni. 
A legérdekesebbet, azt, hogy mi a titka annak, hogy ezek az embe
rek még mindig élnek, hogyan, miből, mikor évek óta semmi kere
setük, nem derítette ki. A riport, mellesleg megjegyzem, a legjobb 
szándékkal íródott, a fiú azt hitte, hogy no most majd csak tesz va
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lamit azok érdekében a főváros, a népjóléti miniszter, a kormány, 
majd csak történik valami. Történt is. Tegnap óta nem látni a kör
úti padokon éjszaka a hajléktalanokat. A riport hatott: a rend
őrök utasítást kaptak, hogy elkergessék őket.

Jani felháborodott: -  Ezt meg kellene íratnod a Népszavában!
-  Aminek -  mondta Klamm M árton a rabbi együgyűségén mu

latva -  körülbelül ugyanannyi haszna lenne, mintha például Bol
lert fölkeresné hivatalában Budapest székesfőváros rendőrfőkapi
tányát, és előadná neki, hogy az erkölcsi törvényekkel összeférhe
tetlen az erőszak alkalmazása s a rendőrség léte.

-  Vagy pedig annyi -  vágott vissza rekedtes nevetéssel Bollert - , 
mint egy szociáldemokrata képviselő parlamenti felszólalásának.

Klamm felhúzta a sűrű, még alig szürkülő szemöldökét, és me
lankolikusan rábólintott, hogy úgy van. -  No rabbi, neked azért 
nem kell úgy ráncba szedni a homlokod! -  szólt aztán, és csúnya 
kezét gyöngéden húzta végig az elvörösödő fiú homlokán. -  Nem 
szép, hogy így van, de édes fiam, nem tudunk rajta változtatni, te
hát úgy kell vennünk a világot, ahogy van.

Jani épp ebbe nem tudott belenyugodni, protestált. Klammnak, 
mint efféle beszélgetések során már annyiszor, most se maradt más 
hátra, mint emlékeztetni a fiát: -  Édesanyátok az ilyen beszédre, 
mint a tied, az ő fölényes humorával azt szokta felelni: vásárolj 
egy ágyút, és önállósítsd magad!

Margit kicsit távolabb ült az asztaltól. Nem vett részt a beszél
getésben, Bollertet nézte. Mintha már délután is valami különös 
lett volna rajta. Szokása ellenére észrevette, hogy Margiton milyen 
ruha van, sőt úgy találta, hogy jól áll Margitnak a pirospettyes 
pongyola. S nem nyugodott addig, míg Margit annak jeléül, hogy 
már nem haragszik, halkan, nehogy Janit a szomszéd szobában 
zavarják, nem énekelte el neki :

Erdő mellett nem jó lakni,
Mert sok fá t kell hasogatni,
Tizenhárom ölet meg egy felet,
Öleljen meg engem, aki szeret.
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Nem szereti, nem érti a muzsikát, de az ostoba gyermekdalokat, 
mondta, imádja. És aztán együtt kutattak emlékezetükben ilyen 
kis, se füle, se farka nóták után, s Misa, mint aki újságot fedez fel, 
úgy kiáltotta el m agát: -  T e . . .  én igazán szerelmes vagyok beléd!
-  Ez nagyon mulattatta Margitot, de most úgy találta, hogy szinte 
nyugtalanítóan szokatlan volt ezen a délután Misa. S most, hogy a 
villanylámpa fénye a Misa homlokára esett, Margitnak úgy tűnt, 
hogy Misa úgy nézi apát, m intha. . .  mintha valami okból komi
kusnak találná!

-  Nem éppen úgy van -  szólalt meg Bollert valami nála szokat
lan eréllyel. -  Lehet egész komolyan is beszélni ró la . . .  Az ember
nek még ágyút se kell vennie, anélkül is önállósíthatja m agát. . .  
Sőt az egyetlen, amit tehet, az önállóság.

Jani kiszabadította vállát az apja karja alól. Azt remélte, hogy 
most bekövetkezik, amire mindig várt s eleddig hiába: a két em
bernek nagy, alapos szembesítése. Ezek eddig mindig kitértek az 
elől, hogy egymás közt komolyan tegyék szóvá különböző igazsá
gaikat. Jani képtelen volt ezt megérteni. Ha ő is már biztosan tud
ná, hogy mi az igazság, ő azon volna, hogy feltétlenül mindenkit 
meggyőzzön. . .

Mielőtt azonban apa még felelhetett volna -  lehet, hogy ez úgy
se következett volna be, mert ellentétben a fiával, nem szeretett vi
tatkozni, hanem inkább csak elbeszélni - ,  megszólalt a telefon.

Klamm M árton ment a telefonkészülékhez. Leemelte a kagylót, 
másik keze közben szórakozottan babrált a telefonvezeték mentén 
falhoz erősített villanyhuzallal. Egyszerre csak oly izgatottan hal
lózott a telefonba, hogy az asztal körül a család figyelni kezdett. 
A következő pillanatban valami olyan zaj támadt, mint mikor fel
döntenek egy könnyű, de megrakott asztalt, valami kattant, és a 
szoba sötétségbe borult. Felugrottak, gyufát gyújtottak. Majdnem 
fel a mennyezetig a villanyvezeték levált a falról, s a csavar mellett, 
kitépve, a vezeték két meztelen sárga vége. Klamm markolta meg s 
rántotta ki ekkora erővel. Hangot se szólt arról, hogy mi az, ami 
ennyire izgalomba hozta. Brutális némán nyúlt a sötétben a szék 
támlájára tett kabátja után. A többiek gyertyát kerestek, de köz
ben már hallották, mint csukja be a távozó Klamm M árton maga 
mögött az előszoba ajtaját.
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A N D R Á S  K E R E S Z T Ü L M E G Y  A K O N Y H Á N

Ha nem kellett volna arra gondolnia, hogy az apja nyugtalan lesz 
az ő eltűnése miatt, akkor András el lett volna ragadtatva attól, 
hogy ilyen érdekes és meglepő dolgok történnek vele.

A rendőr-főtanácsos könyvekkel és iratokkal megrakott barna 
íróasztalával szemben soha még fogoly nem ült ilyen elfogulatlan, 
ilyen vidáman csillogó szemekkel. A nagy darab fiatal fiú minden 
esetben ugyanolyan esetlen meghajlással gyújtott rá egy-egy ciga
rettára, mint amilyen udvariasan a borotvált képű, kitűnő modorú 
úriember az ezüsttárcáját a nagy barna asztallapon feléje tolta. 
Nemcsak a könyvei miatt, melyek az íróasztal mögött egy egész 
polcot betöltötték, beszédmodorával, arckifejezésével inkább egy 
szalonokban otthonos professzorra, mint rendőrtisztviselőre ha
sonlított. Kinyitotta az íróasztal egy fiókját, folyóiratokat muta
tott Andrásnak, s azt mondta, hogy ezekben az ő neve sose 
fordul elő a véreb jelző nélkül. András ránézett a barátságosan 
mosolygó arcra, s nehéz volt elhinnie, hogy ez igaz. Sokkal inkább 
elhitte, amit ugyancsak a rendőr-főtisztviselő mondott neki, hogy 
valójában egyáltalán nem maradi ember, élvezettel olvassa még a 
forradalom teoretikusainak műveit is, és megérti a könnyen lob
banó ifjúságot.

Andrásnak hízelgett, hogy ennyit foglalkoznak vele, és érdek
lődve hallgatta, hogy a harmadik internacionálé milyen ravasz 
utasításokat ad a kommunistáknak arra nézve, hogy rendőrségen 
és bíróság előtt hogyan kell viselkedniök. Tisztában volt azzal, 
hogy a rendőr-főtanácsos nemcsak hiúságból fitogtatja az ismere
teit, hanem meg akarja mutatni, hogy az ő eszén nem lehet túljárni
-  s András egész idő alatt arra gondolt, hogy ha majd ezt az egész 
kalandot elbeszéli Dalos Péternek, Sági Gyurkának vagy Sulyok 
Elemérnek, azok tán el se fogják hinni. Az apja miatt való aggo
dalmon kívül ez volt az egyetlen kellemetlen gondolata.

-  A mese tehát úgy hangzik, hogy csak a fehér vászonruháért 
ment fel Tillmannéhoz? Semmi, de semmi mást -  a rendőr-főtaná- 
csos két keze ujjait egymásba fűzve hajolt előre senki mást ott 
nem keresett? Tudom, tudom -  intett méltatlankodva - ,  a fehér
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vászonruha ott volt, de ne nézzen engem mai gyereknek. Odavitte 
a fehér ruhát, hogy adott esetre az legyen az alibije -  mondta, s 
nyilván rosszkedvű lett, mert nagyot pattantva becsukta a cigaret
tatárcáját, és zsebre dugta. Aztán így szólt: -  Tillmanné már meg 
is vallotta -  s úgy tett, mintha iratai közt lapozgatna, de András 
most már semmit se hitt neki. Engem akar megfogni, gondolta 
András, és közben én csíptem rajta, hogy hazudik. De mi az, amin 
engem rajta akar kapni? -  kérdezte magában.

-  Nézze, édes fiam -  kezdte újra, megint barátságosabb hangon 
a professzor, miközben egy széles mozdulattal félretolta maga elől 
az iratokat - ,  én nem foglalkoznék magával ennyit, ha nem a javát 
akarnám. Nem is annyira magára, mint az édesapjára való tekin
tettel, akit tisztelek, becsülök.

Andrásnak erre megint Dalos Péter, a munka nélküli esztergá
lyos, az ő pajtása jutott eszébe. Egyszer majd összeverekedett vele, 
mert az azt mondta Sági Gyurkának és Sulyok Elemérnek, hogy 
bizonyos dolgokról nem kell András jelenlétében beszélni, mert 
Klamm M árton túl jóban van a rendőrséggel. András ráncba sze
dett homlokát látva, a rendőr-főtanácsos bizalmasan folytatta:

-  Szeretném, épp az apjára való tekintettel, ezt az egész ügyet el
tussolni. . .  De ezt csak akkor tehetem meg, ha az én őszintesége
mért őszinteséggel fizet. Mi itt a Zrínyi utcában úgyis többet, sok
kal többet tudunk, mint maga gondolja. A múltkor a Szent Imre 
kollégium diákjai közül ültek itt velem szemben néhányan úgy, 
mint maga most, úrifiúk, intelligens fiatalemberek, akiket elraga
dott az elmélet csillogása, s pillanatnyi eltévelyedésükben egy tár
saságba kerültek olyanokkal. . .

András még komorabb lett. Az esztergályos Dalos Péter egyszer 
majdnem szóról szóra ugyanezt mondta. Egy füzet mellett ült a 
másik kettővel, s mikor András belépett, elhallgattak, és eltették a 
füzetet. „Ez nem úrifiúknak való”, mondta a szeplős arcú Dalos 
Péter. S András, szemben ülve a rendőr-főtanácsossal, most egy
szerre sajnálta, hogy semmi, de semmi olyan titka, amit dacosan 
megőrizhetne, és majdnem panaszosan tört ki:

-  De hát ha mondom, hogy csak a fehér vászonruháért men
tem!

-  Olyan lélekszakadva? -  kacsintott tamáskodó mosollyal a de-
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resedő hajú úr, s nyelve hegyét végigjáratta a sok dohányzástól ki
száradt ajkán. Szót se szólt hosszú, hosszú percekig, csak mosoly
gott, mosolygott, és nézte Andrást, de úgy, hogy az már nem tu
dott hova fordulni a szemével, s mert a csend még mindig tartott, 
türelmetlenül ugrott fel a székről.

-  De hát ha mondom! -  kiáltotta ismét.
A rendőr-főtanácsos is felállt. -  Tudja mit, majd gondolkodunk 

az eseten. Maga is, én is -  mondta, s majdnem ellenséges indulatú 
közöny ült ki az arcára.

-  Szóval hazamehetek?
A rendőr-főtanácsos csöngetett, és egy bőrkamásnis ember jött 

az irodába. Ennek az úrnak lélegzése után ítélve asztmája lehetett. 
Kis szeme mélyen bennült a hájas arcában. Ezek a kis szemek alul
ról felfelé végignéztek Andráson. Csak a szemek mozogtak, az arc 
kifejezéstelen maradt. A rendőr-főtanácsos ennek az embernek azt 
m ondta:

-  Vezesse vissza a cellájába a konyhán keresztül -  s Andrásra rá 
se nézett.

-  Jó éjszakát! -  köszönt el András mégis illedelmesen, s az ajtó
nál hátralépett, hogy udvariasan előrebocsássa a bőrkamásnis em
bert. Az azonban nem éppen csínján, megfogta a karjánál, s olyan 
hangon, mely Andrást disznóröfögésre emlékeztette -  a szavakat 
meg se értette - ,  parancsolta előre. A rideg, meglehetősen rosszul 
világított hosszú folyosókon András hátra-hátrapillantott. Kelle
metlen volt neki ez a nehezen ziháló, álmos képű kövérség a háta 
mögött. Kezdte magát rosszul érezni, ahogy ennek a háta mögül 
fölhangzó kommandójára jobbra meg balra kellett fordulnia, fel 
meg le, aztán csak le, sok lépcsőn, s megint végtelennek tetsző, 
egészen rosszul világított, kongó folyosókon. S közben hátulról a 
folyton ziháló, nálánál alacsonyabb ember lélegzete a nyakát csik
landozta. Soha még Andrásnak ilyen kurtán, esztelenül nem pa
rancsolgattak, mint ahogy ez az undok tette. András már nem is 
tudta, merre járnak, s feltámadt benne a gondolat, hogy egyedül 
már ki se találna innen, s hogy mégis különös, nem rajta múlik, 
hogy mi fog történni vele. Neki semmi beleszólása. Ezeknek a ha
talmában van, akikkel a legegyszerűbb dolgokat se lehet megértet
ni, sőt akikkel, mint ezzel a kísérőjével a háta mögött, beszélni se
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lehet. András méregbe jött, megállt, hogy a sarkában szuszogó 
álomtarisznyát kérdőre vonja -  ekkor azonban tőle balra ajtó 
nyílt, e mögött az ajtó mögött még egy. Kísérője nem is a karjával, 
hanem a vállával lökött egyet Andráson, lökte befelé. Bent András 
újra megállt, de már nem azért, hogy tiltakozzék, hanem megme
redve attól, ami elébe tárult. Állt, s lassú emlékezetében felrémlet- 
tek a mindenféle mendemondák a Zrínyi utcai rendőr-főkapitány- 
ság kínzókamráiról, s akkor, ezeknek a szinte valószínűtlenül ható 
mendemondáknak a világánál kezdte megérteni, hogy mit lát. Ak
kor azonban látta, amire pillanatokig csak meredt a szeme.

Az ember nem ilyennek képzel egy „kínzókam rát”. A jól megvi
lágított, tágas szobában három asztal állt, azokon tintatartó, toll
szár, iratok, az egyiken még egy csontból való papírvágókés is. 
Mint más irodahelyiségek más középületekben. A fogason sap
kák, szalmakalapok, sétabotok. S mégis, ebben az egyáltalán nem 
viaszkabinet szerű helyiségben, a padló és a mennyezet között egy 
ember csüggött a levegőben. Két hátrahúzott karja a két lábához 
kötve, hátraesett fejjel mint valami idomtalan, pattanásig túltöl- 
tött hurka. Három jól öltözött úr állta körül. Semmiben sem ü tö t
tek el más emberektől, akiket utcán vagy társaságban látni. Kettő 
cigarettázott, a harmadik pedig -  határozottan csinos, borotvált 
képű úr -  épp azzal volt elfoglalva, hogy bal lábát székre rakva, 
zsebkendőt mártogasson az egyik íróasztalon álló pohár vízbe, s 
fehér cipőjéről egy friss, piros foltot igyekezzék eltávolítani. Közé
pütt egyenletesen, hangtalanul himbálózott az ember a hátraesett 
fejével, melyről csendes koppanásokkal hullt a viasszal föleresztett 
sikált padlóra a verejték és a vér.

András kísérője olyan arccal, mint aki étvágy nélkül telepszik 
asztalhoz, unottan nyújtotta ki a vastag karját, és öklével belevá
gott a hunyt szemekkel hátracsüggő fejbe. Az egész test, melyet 
csak csigán átalvetett kötél tartott a magasban, mint a hinta, na
gyot lendült.

András nem tudta megkülönböztetni, hogy az embernek a teste, 
a húsa-e, vagy csak az inge az, ami véres szalagokban lóg. Egy lé
pést tett, rá akarta magát vetni a disznóképűre, rá a fehércipősre, 
rá a másik kettőre, rá a falakra, döhöngeni, törni-zúzni, csak 
azért, mert a csüngő testnél is tán rémesebb volt, hogy körülötte
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mindenki milyen nyugodt. Andrásban lárma után sikoltozott min
den ideg, valami történjék, amitől a szakszerű közönyösség meg
háborodjék, hogy ezekből az írnokképű hóhérlegényekből valami 
emberi törjön fö l. . .  egy lépést tett, és a fülét csendes nevetés ü töt
te meg. Rajta nevettek. Ő maga még nem tudta, de a fehércipős 
látta, mint vált színt, s látta és megértette a mozdulatot, mikor a 
fiú egyik kezével a gyomrához, másikkal a hirtelen előrehajló fejé
hez kapott. András minden más mozdulatra, egyetlen szóra is kép
telenül, percekig újra és újra tántorogva öklendezett.

Ha azok valamennyien leköpködték volna, ha mind rávetik ma
gukat, hogy verjék, rúgják, tiporják -  az nem lett volna olyan meg
alázó, jobb lett volna, mint tűrni azt, hogy a fehér cipős atlétater
metű úrtól figyelmessé téve, valamennyien mulattak rajta.

De nem vetették rá magukat, ujjal se nyúltak hozzá.
Egyelőre csak megmutatták neki, mi vár rá, egyelőre csak puhí

tották a „konyhában”. András még ezt is csak akkor fogta fel, 
amikor magánzárkájának ajtaja becsukódott mögötte. Kezébe 
fogta a verejtéktől hűvösen tapadó homlokát, összeszedte minden 
erejét, hogy -  gondolkodni tudjon. Gondolkodott, mint még soha 
életében. Szokatlan munkájában még a magasan feje fölött égő, 
kis fényű villanykörte is zavarta, behunyta a szemét. Úgy tűnt ne
ki, hogy csak most jött rá, miben áll a gondolkodás, hogy kell azt 
csinálni. Azon múlik minden, hogy az ember semmit ki ne felejt
sen. Úgy érezte, hogy gondolkodni annyi, mint semmisnek tűnő 
mozzanatokból összerakni egy képet, számtalan, látszólag össze
függéstelen részből összeállítani valami egészet. Az ő feladata 
azért egész különösen nehéz, mert jóformán semmi az, amiből ki 
kell találnia, meg kell szerkesztenie a képet. Úgy érezte magát, 
mintha egy óraműnek néhány kis csavarját azzal a lehetetlen kí
vánsággal tették volna elébe, hogy ezekből állapítsa meg az egész 
óra szerkezetét. Ő, aki nem ért az órákhoz. Mindennél, még az ap
ja őmiatta való nyugtalanságánál is fontosabbá vált neki, hogy a 
lehetetlen feladattal megbirkózzék. Épp, mert olyan rettentően ke
vés tény áll rendelkezésére, egyetlenegyet se szabad elsikkadni 
hagynia, a legeslegkisebbet is elő kell kaparnia, hogy egyáltalán le
gyen miből az ismeretlenre következtetnie.

-  Nyugodtan, rendszeresen -  mondta magának.
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Hallotta, amint az őr megáll kint ajtaja előtt a kémlőlyuknál. 
Lehet, hogy nem az őr, hanem egy azok közül a konyhabeli nyu
godtak közül. Az most nézi, s azt hiszi, hogy azért ül ő így, mert 
maga miatt van kétségbeesve. Higgyen, amit akar. Kétségbe volt 
esve, de csak azért, mert emlékezett rá, hogy mikor odaért a Till- 
manné lakásának ajtajához, sőt már bent volt a lakásban, még 
mindig csak azon járt az esze, hogy sikerüljön rekordidő alatt visz- 
szatérnie a Margit fehér vászonruhájával, s ez a kívánság annyira 
megszállva tartotta, hogy se látott, se hallott. S ez az, amit most 
jóvá kellene tennie. . .  Mint mikor valaki már rég kiszállt a vonat
ból, s egyszerre emlékezni akar a tájra, melyre elmulasztott figyel
ni. Mégis emlékezett rá, hogy mindjárt, amint lement a házmester 
lakásába, hogy otthagyja a biciklijét, míg az ötödik emeletről, Till- 
mannéktól visszajön, alig kopogott a pincelakás üvegajtaján, m ár
is kinyílt az -  és az úr, aki kinyitotta az ajtót s átvette a biciklijét, 
nyilván nem a házmester volt. De mert az ő számára az volt a fon
tos, hogy otthonról való elindulása óta már tizenhat perc telt el, 
egyszerre három lépcsőt hágva rohant fel az ötödik emeletre. Szá
molta a perceket. Ha csak két percet is kellene várnia a ruhára, 
anélkül indul vissza, mert ha csak valamivel gyorsabban tud hajta
ni, mint idejövet, akkor sikerül a magának kitűzött időre hazaér
nie. Akkor nem nézett se jobbra, se balra, csak rohant -  most 
azonban úgy tűnt neki, mintha lent a hűvös lépcsőfeljáratnál állt 
volna valaki, aki nyomban utána szintén elindult, s követte őt fel 
az emeletre. Mint a házmesterlakásnál, úgy történt Tillmannék aj
taja előtt is; lihegve alig állt meg, az ajtó nyomban kitárult, mint
ha odabent valaki csak az ő érkezésére lesett volna. S nyomban, 
mintha csak a naptalan folyosó piszkos kövén akkor szökkentek 
volna szárba, három úr termett András mögött. Egyik, akin fehér 
nadrág és fekete lüszterkabát volt -  egy azok közül, akiket az 
imént a konyhában látott, azt mondta: -  Csak tessék -  s tolta be
felé. A három úr betette mögötte az ajtót, ő értetlenül, bosszúsan 
ment beljebb. . .

Idáig jutva olyan erővel szorította két tenyere közé a halánté
kát, mintha ki akarná préselni fejéből a legapróbb részletéig azt, 
ami ezután következett. A görcsösen csukott szemeivel látni akar
ta újra: a homályos előszobából másik kis, bútorokkal túlzsúfolt
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szobába nyílik egy tárva hagyott, alacsony barna ajtó. Ott, alig 
egy lépés távolságra az ajtótól, az egyik szék magas támláján ott 
feküdt ragyogó fehéren, kivasalva a Margit berakott vászonruhá
ja. Semmi mással se törődve, már nyújtotta is karját a ruha után, 
hogy kerékpárján a zsákmánnyal diadalmasan száguldjon haza
-  de a karja a következő pillanatban szétnyíló tenyérrel hullt alá. 
Nemcsak most, de ott, már akkor is, mikor még semmit se tudott, 
mintha láthatatlan kéz ragadta volna torkon.

Mert a kis szobából másik tágasabb szobába látott, s onnan lát
ható érdeklődéssel egész csoport úr tartott feléje. Élükön ugyanaz 
az atlétatermetű, majdnem rokonszenves csinos ember, aki a 
„konyhában” a vízbe mártogatott zsebkendőjével dörzsölte a fe
hér cipőjén esett foltot. De nem ez a bizonyos ünnepélyességgel 
egyenesen feléje tartó csoport volt a látvány, ami megtántorította. 
András a közeledő urak feje fölött belátott a másik szobába, s te
kintetét egy ember vonta magára. Barna vászonruhában, olyan
ban, amilyet az áruházakban készen lehet kapni, kigombolt kabát
ban, puha ingén csíkos nyakkendővel, hátát a falnak támasztva ál
lott. Kabátja hajtókájának gomblyukából keskeny szíj nyúlt a fel
ső zsebébe, ahol az óráját tartotta. Nem is a falnak támaszkodva 
állt, csak a két szétnyitott kezét fektette a falra, a felsőteste a leeső 
vállakkal s az elgondolkodó, oldalt hajtott fejjel előrehajolt. Fiatal 
ember volt, nagy szál és sovány, angolos, de nem frissen nyírt, 
szénfekete bajusszal, s kopaszodó homloka fölött elválasztva vi
selte a simára kefélt haját. A fekete haj, a fekete bajusz, a fekete 
ívelt szemöldök, de különösen a nagyon piros ajak, mint kívülről 
felrakott idegen foltok ütöttek el a valószínűtlenül mozdulatlan, 
megnyúlt arctól. Hogy lehet élő ember ilyen sápadt -  csodálkozott 
akkor András, hogy ez az arc megállította. Nem tudta, meddig 
állt. Arra emlékezett, hogy körülötte csend volt. Most már értette, 
hogy miért. A feléje tartó urak megálltak, hogy figyeljék az arcát. 
S András csak ebben a pillanatban jött rá arra, amit akkor sehogy 
se értett meg. Az az ember ott a másik szobában nyilván hallotta, 
hogy valaki jött, látnia kellett azt is, hogy egész csoport siet az 
újonjött elé, s mégse, pillanatokig nem emelte fel a szemét. Csak a 
nagy csendben, mikor a szobából szinte a levegőt is kiszorította a 
csend, mozdult nem a feje, csak a szempillája. Mintha elhatározá
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sába került volna, hogy felpillantson. Itt a cellában András most 
világosabban látta őt maga előtt, mint akkor, mikor testi valójá
ban állt szemben vele. A szeme fekete és nagyon fényes, s amint 
felpillant, ezek a szomorú szemek ránéznek, és ugyanabban a pil
lanatban fölszabadultan, meglepően megvidámódnak.

A lélegzetét is visszafojtva ül a priccsén, mintha attól félne, hogy 
elűzi egy óvatlan mozdulattal a jelenést. A fal mellett álló, sovány 
embernek öröm villan a szemében, s mert András még mindig 
csak áll és még mindig bámul rá, a valószínűtlenül sápadt ember 
elmosolyodik. Talán csak komikusnak találta Andrást, aki olyan 
arccal állt o t t . . .  de akkor is, hogy tudott ebben a helyzetben ez az 
ember így mosolyogni? Mert nemcsak elmosolyodott, hanem 
majdnem barátságosan, mint egy öreg valami tacskóra. Amellett 
nem is András, hanem ez a meleg mosoly volt gyerekes, mert 
majdnem hálás mosoly volt. Mintha Andrásnak érdeme volna, 
hogy ő, csak ő és nem valaki más, féltettebb, fontosabb személy.

András előtt most egyszerre úgy tűnt, hogy ez a minden barátsá
gos melegsége mellett is kicsit gúnyos mosoly ennek a mostani 
Andrásnak szólt, annak, aki itt ül a priccsen és a fejét fogja -  s aki 
most már biztosan tudni vélte, hogy mikor az az ember, az a halot- 
tian mozdulatlan maszk rámosolygott, az már akkor tisztában 
volt vele, hogy pár óra múlva a konyhában megtöretett testéről ve
rejték és vér fog csöpögni a sikált, tiszta padlóra.

Ez az ember nem állt egyedül. Jobbról is, balról is egy-egy civil 
ruhás úr állt őrt mellette. Hogy ezek őrzik, erre is csak akkor esz
mélt rá András, mikor -  anélkül, hogy a sok ember közül valaki is 
csak egy szót szólt volna hozzá -  bement abba a tágas szobába, s 
látta, hogy azon az egyen kívül még másik két ember is van ott, 
mindegyik külön sarokban, s azok mellett is jobbról és balról egy- 
egy úr. Ez a kettő is fiatal, annál a magas sápadtnál is láthatóan if
jabbak. Az egyik barna, zömök, s kerek arca majd kicsattan az 
egészségtől. A szürke vasalt nadrágszárát magasra felhúzva ült, 
úgy, hogy kilátszott a zokni felett a meztelen szőrös lába szára. 
Időnként megmozdult az ajka, hogy az alsó fogsorával az egész 
rövidre nyírt kis bajuszát harapdálja. Egyébként ez az életvidám, 
kissé kövérkés, kerek arc nyugodtnak, csak valahogy magához ké
pest túl komolynak látszott. Az ember szinte várta, hogy egyszerre
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elnevesse magát. András tekintete mindössze csak egyszer találko
zott az övével, akkor, mikor oda belépett. Se Andrásra, se a töb
biekre az pillantást se vetett, egész idő alatt csak a vele szemben ál
ló, maga elé néző, sápadt ember felé fordult. S nemcsak neki, nem
csak Andrásnak, a harmadik fiatalembernek is minduntalan ah
hoz az egyhez tért vissza a tekintete. Ez a harmadik felfelé fésülte a 
barna haját, s nem annyira izgatottnak, mint bosszúsnak látszott. 
András csak ránézett, és nyomban elismerően állapította meg, 
hogy ennek jó izmai lehetnek. Két kezével fogta át a keresztbe ra
kott térdét, de azért a felsőteste, még a válla sem hajolt előre, egye
nesen, hátraszegett fejjel s úgy ült, mint aki minden pillanatban fel 
akar ugrani.

-  Tillmannét keresem, a fehér vászonruháért jöttem -  szólalt 
meg András. Ez, tisztán emlékezett rá, akkor már az ő számára is 
értelmetlenül hangzott, s csak azért szólalt meg, mert már nem bír
ta ki ezt a még mindig tartó csendet, azt, hogy mint valami színpa
don tovább mozogjon ott, a számtalan némán feléje szúró, rossz
indulatú szempártól követve. Csak ekkor került elő Tillmanné. 
Úgy állt saját lakásában az idegen urak közt, mint utca közepén a 
vak, aki elejtette a fehér botját. Tillmanné itt volt, de a nyüzsgő 
idegen urak nem engedték meg, hogy bárki is beszéljen itt a másik
kal. Tillmanné helyett a fehér cipős, atlétatermetű csinos férfi szólt 
Andráshoz: -  Senki innen el nem mehet. Mint a többiek, várni fog 
maga is.

Akkor már András nem is akart volna elmenni. Szinte örült, 
hogy maradhat. Egyszerűen csak azért, mert lehetetlen lett volna 
csak így itthagyni a többieket, akiket nem engednek el. Lehetetlen 
lett volna itthagyni főleg azt a valószínűtlenül sápadt embert, aki a 
kis bőrszíjra erősített zsebóráját ki-kihúzta, noha nyilván még 
ugyanabban a pillanatban elfelejtette, hogy hányat mutat az óra, 
mert igen kis időközökben, szórakozottan újra s újra utánanyúlt.

A hangosan rendelkező urak ki-bejártak. Ha nyílt az ajtó, nem
csak a sápadt ember, de a másik kettő arcára is izgatott várakozás 
ült ki. András hamar megértette, hogy miért. Abból, amit a ren
delkező urak beszéltek egymással, megtudta, hogy a harmadik 
fiatalember, az, aki felfelé fésülve viselte a haját, és olyan energi
kus arca volt, éppoly véletlenül került ide, mint ő, A n d rá s .. .  ille
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tőleg nem éppoly véletlenül, amennyiben nem holmi fehér vászon
ruháért s nem is Tillmannéhoz jött, hanem épp most érkezett a 
másik kettőhöz, akiknek Tillmanné lakásán volt az irodájuk. 
András elég szemfüles volt ahhoz, hogy az első negyedórában rá
jöjjön, miféle iroda volt ez: a feldúlt szoba közepén álló asztalon 
halomra rakva sok-sok papiros, könyv, füzet fölött nyom tatott és 
litografált újságok. Falusi Dolgozó Ifjúság - ,  Kommunista - ,  Ifjú 
Proletár -  olvasta András a nagybetűs címeket.

András ült a priccsen, és egyszerre kiszabadította fejét a két te
nyere közül. Eszébe jutott, hogy az egyik lapot, melyet az asztalon 
a halom papiros között látott, azt, amelyiknek a címlapján csupa 
kicifrázott nagybetűvel Ifjú Proletár állt, már látta egyszer. Igen, 
holtbiztos! Ugyanez az Ifjú Proletár volt egyszer a lakatosnak, Su
lyok Elemérnek a kezében. Csónakázni mentek a Városligetben, 
és alighogy beszálltak a ladikba, Sulyok Elemér fölkiáltott: -  
Nézd csak, mit találtam ! -  és előhúz az ülepe alól egy példány Ifjú 
Proletárt. Most András már tudta, hogy azt a lapot senki se felej
tette a csónakban, Sulyok Elemér maga hozta s azért, mert azt 
akarta, hogy András olvassa. De akkor András csak ránézett a 
lapra, és evezett tovább -  oly szépen sütött a nap, és ott ült a csó
nakban, szemben vele Dalos Péter húga, Olga i s . . . !

Nem, Olgára se akart most gondolni, a szerelmét is már csak az 
átkozott ostobasága bizonyítékának látta. Sose hitte volna, hogy 
létezhet nyomtatott betű, melyre ő valaha majd fájdalommal vá
gyódik. S most mégis sokat adott volna érte, ha akkor elfogadja és 
elolvassa azt a füzetet.

Kintről lépések hallatszottak, s András elhűlni érezte a vérét. 
A rendőr-főtanácsos nyilván neveket akart tőle, kommunisták ne
veit, s akkor még nem tudott ilyen neveket. Most azonban már há
rom kommunistáról is tud. Dalos Péter, Sulyok Elemér és Sági 
Gyurka. Azt hiszik, hogy neki azokkal volt dolga, akiknek a titkos 
irodája Tillmannénál volt. Ha nem fog vallani, akkor szintén oda
kerül a konyhába -  és ha őt kínozni kezdik, nem történhetik-e 
meg, hogy ezt a három nevet. . .  ? Ez a kérdés volt az, amitől elhűlt 
benne a vér, de egyszerre elszántsággal és magabiztosan válaszolta 
magának: megtörténhetik minden más, ez nem.

A lépések elhangzottak, András visszaült a priccsre, s azon kez
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dett gondolkozni, hogyan szabadulhatna innen mielőbb. Nem 
azért, mintha félt volna. Azért kívánta, hogy mielőbb szabadon 
járhasson-kelhessen, mert nem félt, és mert sürgősen beszélnie kel
lett volna Sulyok Elemérrel, Dalos Péterrel és Sági Gyurkával. Be
szélni, nemcsak így-úgy, mint eddig, hanem okkal, céllal. Őt is, 
mint a többieket, csak este szállították ide. Tillmannéknál kellett 
maradniuk, míg be nem sötétedett. Nyilván nemcsak azért, hogy a 
rendőrség abban a lakásban továbbra is kelepcét állítson, hanem 
azért is, mert lehetőleg észrevétlenül akarták elvinni őket épp a to
vábbi préda érdekében. Mért kísérték volna be Tillmannét, ha 
nem azért, hogy egyelőre ki ne tudódjon az, ami nála történt? 
Vagy ezenfelül? Lehet-e, hogy Tillmanné, a hallgatag, sovány asz- 
szony, akinek a beesett, csontos arcából nem lehetett kitalálni, 
hány éves, lehet, hogy ez a nő együtt dolgozott az albérlőivel? Le
het, hogy ő, András, éppoly felületes volt mindennel s mindenkivel 
szemben, mint amilyen közömbösen ment el a náluk évek óta be
járatos, mindig kicsit gyulladt szemű Tillmanné mellett? Most 
még az is mulasztásnak tűnt előtte, hogy nem ő, hanem Margit 
vette észre, Margit mondta Tillmannéról, hogy csuda sikkes ruhá
kat varr, maga meg mindig olyan egyforma, ósdi ruhában jár, 
mint vidéken az iparosmesternék.

Fülébe csengett a hang, mellyel a rendőr-főtanácsos nyomaté
kosan, szinte fenyegetően felelt a telefonba: -  Nem, semmiféle 
kommünikét a sajtó számára, egyelőre nem, semmi szín alatt. 
S eszébe ju to tt Andrásnak még valam i: az ő apja nemcsak képvi
selő, az ő apjának is megvan az újságja, s mint a telefonba, a ren
dőr-főtanácsos biztosan megmondta Klamm M ártonnak is, hogy 
egyelőre titokban kell tartani a letartóztatásokat. És András elvö
rösödött a gondolatra, hogy az ő ap ja . . .  A rendőr-főtanácsos el
ismeréssel beszélt, merészelt elismeréssel beszélni Klamm M árton
ról!
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Július 16.

VÁCI UTCÁN , VÁCI U T C Á N ...

Csücsörítette a száját, mintha fütyülne. A kupié dallamával nem is 
volt baj, de a szövegéből nem akart eszébe jutni, csak a legeleje. 
„Váci utcán, Váci utcán hogyha este végigmész.. Bal szemével 
hunyorogva, halkan fújta maga elé a dallamot, hogy előcsalogassa 
emlékezetébe a verset. De mintha megbabonázták volna, egy szó 
se ju to tt eszébe arról, ami a „végigmész” után jön, pedig hát ami a 
tartalmat illeti, nagyon is tudta kívülről. Arról volt benne szó, 
hogy a kivilágított Váci utcán milyen szép az élet, a nők, a kiraka
tok -  egyszóval, hogy az embert a frász töri ki, tudniillik olyan kí
vánatos mindez.

Tesz néha az ember egyet-mást, amiről senki előtt se lehet be
szélni. Nem azért, mintha különösen rossz volna az, amit tesz, ha
nem csak mert olyasvalami, amit -  nem és nem, másnak nem lehet 
elmondani. Hogy vallhatta volna meg Selmeci Pali, hogy a város
ban kószálva csak azért jött ide a Váci utcába, mert eszébe jutott 
ez a nóta, sajnos, csak az első sora? Ilyesmi tán megtörténhet más
sal is, de az a más se mondaná el másnak, még a tulajdon feleségé
nek se. Nem lehet. Ez már így van, le kell szögezni -  gondolta Sel
meci Pali, miközben csücsörített szájjal, de hangtalanul, csak ma
gában fütyülve barangolt itt Budapest villanyfényben korzózó ele
gáns hölgyei és elegáns urai között. Ha valaki felvilágosította vol
na, hogy a leggazdagabbak és a legszagosabbak -  mert a nótában 
a parfüm is említve volt -  a hőség elől hegyek közé vagy tenger
partra vitték a finnyás bőrüket, s hogy akik most itt sétálnak, azok 
csak utánzatok, ez Selmeci Palit csalódásként érte volna.

Bámulta a kirakatokat. Amelyik előtt most megállt, abban min
denféle díszes, kemény födelű meg közönséges, puha, zöld fedelű,
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érdektelen külföldi kották között ott voltak kirakva egy-egy úr 
vagy egy-egy éneklő hölgy képével a fedőlapon olyan kétoldalas 
kották is, igazi slágerek, hozzájuk nyomtatva a nótájuk is. A „Vá
ci utcán, Váci utcán” kezdetű azonban nem volt köztük. Biztos, az 
már nem modern -  szegezte le Selmeci Pali, s bár a zsebében nem 
volt még csak egész egy pengő sem, szívesen bement volna a bolt
ba, megkérdezni, hogy nincs-e raktáron a „Váci utcán, Váci ut
cán. . . ” kezdetű n ó ta . . .  Szó se róla, a boltajtó kilincsét ő is épp
úgy megfoghatná, mint akárki más, és az ajtó nyílna, és mint má
sok, őmögötte is zajtalanul, patentosan becsukódna, s ő benn vol
na. Senki se akadályozza meg ebben, szabad neki is bemenni
-  csak mégse lehet. Épp azért nem, mert ez egy Váci utcai üzlet 
volt, a nagy üvegkirakaton keresztül látta a faburkolatos falakat, s 
az indirekt világításban a szép polcok mögött a fehér kezű kis
asszonyokat és jól öltözött urakat, akik kiszolgáltak...  Az egész 
igazán pompás volt és gusztusos, mint egy hentesüzlet. S talán 
mégis bement volna, ha közvetlenül azelőtt, mielőtt ez a bolt a sze
mébe tűnt, annyi más után, nem állt volna meg egy női kalapüzlet 
kirakata előtt is.

Ez a kirakat olyan komfortábilis volt, hogy szemben a publi
kummal, mely megállt előtte, a fényeket varázsosan visszaverő tü 
kör csillogott. Valószínűleg azért, hogy a jobb publikumnak ne 
kelljen, isten őrizz, a fejét csavargatni, komfortábilisan láthatóvá 
teszik a kitett portékát hátulról és oldalról is. Selmeci Pali, mint
hogy ez este ő is a Váci utca publikuma volt, szintén élvezte ezt a 
fényben úszó komfortot, ám bár őt a viaszból készült, ezüst színű 
frizurás, hetyke arcocskák jobban érdekelték, mint a kalapjaik. 
Ő is megállt, három tiszta fehérbe öltözött, orrcsiklandóan jó sza
gú hölgy és egy fehér ruhás úr mellett, akik szintén a kirakatot 
nézték. A három hölgy, és az úr a kirakatbeli tükörben megpillan
totta a Selmeci Pali tükörképét, és még abban a pillanatban a höl
gyek és az úr egyszerre fordultak meg -  mire megfordultak, Selme
ci Pali is megfordult, és lassan odébb ballagott. Hogy a három 
hölgy és az úr min lepődött meg, azon Selmeci Pali nem törte a fe
jét, de mikor a tündérien csillogó tükörben egy másodpercre az ő 
tekintete találkozott azoknak a tekintetével, azoknak a szemével 
látta magát, és ő volt az, aki náluk is inkább meglepődött.
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Eddig mindössze csak annak volt tudatában, hogy ideje volna 
másik pár cipőt venni. A félcipője orra töve ugyanis körülbelül 
kétujjnyi távolságra vált végleg külön a felső résztől, valamint a 
talptól is -  ez utóbbitól nem annyira különvált, mint inkább egye
dül maradt, mert a talpbőr kopott ki alóla, éspedig annyira, hogy 
Selmeci Pali lába ujjai például most este is közvetlenül érezhették 
az aszfalt napközben felgyűlt melegét. Ettől eltekintve azonban -  s 
nyáron igazán el lehet tekinteni a cipőtől, s különben is nőknek 
még igen, de férfiaknak nemigen nézi az ember a lábát -  eddig te
hát olyan volt a Selmeci Pali közérzete, mintha egy meglehetős 
komfortábilisan felöltözött fiatalember volna. Mióta Pestre jött, 
aminek már egy hete, ezzel a nyugodt közérzettel járt-kelt, s a fel
fedezésen, hogy ez a közérzete alaptalan volt, nem annyira elbú
sult, mint határozottan elcsodálkozott. Mikor Pestre jövetele előtt 
levethette a fegyencdarócot, mely mindenkit egyformán két lábon 
járó patkánynak mutat, s visszakapta s felvette a három év előtt 
magában a fegyházban az ő számára gondosan eltett ruháját, 
ugyanazt, amelyikben annak idején Miskolcon elfogták, akkor is 
csodálkozott -  de akkor azon, hogy milyen jó az ő ruhája. Igaz, 
kegyetlenül összegyűrték, ezt látta mindjárt, de ettől eltekintve, 
mintha a háromévi szünidő mégis jót tett volna a ruhának, mintha 
a ruha kipihente volna magát. A fogása olyan hűvös, sőt még a 
szagában is volt valami, ami rőfösboltokra, a szinte egész új ru
hákra emlékeztetett. S ehhez járult még a kék sapkája, melyet mi
kor három év után először csapott félre a lekopasztott fején, kivé
telesen elsőrangú, tipp-topp fejfedőnek érzett.

S a Váci utcai női kalapüzlet tükréből, szinte egyazon fényképen 
a hölgyekkel és a sétabotos úriemberrel -  idősebb úr, tán a három 
hölgy papája - ,  szorosan mellettük, velük egy keretben, úgy jelent 
meg előtte a saját tükörképe, hogy ráismert, és mégse ismert rá. 
Nem lehet mondani, hogy csavargó koldushoz hasonlított, de csak 
azért nem, mert csavargó koldusnak nem szokott ilyen hetyke kis 
bajusza lenni, s a szeme se szokott olyan vidáman csillogni, mint 
az övé. De talán épp ezért a ruhája rajta még rongyosabbnak ha
tott, mint valaki más, nála törődöttebb legényen.

Selmeci Pali csodálkozott, hogy nem is vette észre előbb, hogy a 
két térdén a két folt körül újabb foltra volna szükség, s hogy fent a
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vállnál a jobb oldalon hasonlóképp széjjelmenőben van a festék- 
nyomokkal teli barna kabát. Önkéntelenül is próbálgatni kezdte, 
hogy milyen az a gyanús hely ott a barna kabátja jobb vállán, s 
ahogy fejét oldalt hajtva, s hogy jobban lásson, vállát előretolva, 
elkezdte próbálgatni, az rövid panaszos hanggal úgy széjjelment, 
hogy tenyérnyi szélesen nézett ki rajta az inge. S az inge fehér volt, 
épp tegnap mosta ki neki az A nna. . .

Igaz tehát, hogy szabad és lehet, de az is igaz, hogy azért mégse 
lehet így bemenni egy Váci utcai zenemű-kereskedésbe, ha mégoly 
nagy zenebarát is az ember. Selmeci Palinak csak ekkor jutott 
eszébe, hogy mintha megnézték volna akkor is, mikor az utcasar
kon megvette azt a nagy fehér szegfűt. Fütyül rájuk, és az ő zene- 
mű-kereskedésükre is -  szögezte le Selmeci Pali, és a gomblyukába 
tűzött fehér szegfűhöz hajolva, nevető szemekkel ment tovább a 
nevető, fényes, híres Váci utcán.

Az élet általában, vagy csak a pesti élet javult meg e három év 
alatt? Az is lehet, hogy ezen a Pesten mindig is kellemesebb volt. 
Odahaza Miskolcon, ahol mindenkit ismert, hónapokig járt mun
ka után s eredménytelenül, viszont itt Pesten, alighogy ideért, hol
napután már munkába állhat. Lelkében most elismeréssel emléke
zett meg az öreg Domonkosról, holott a fegyházban a pokolba kí
vánta, mert az volt a gyanúja, hogy az öreg azért hagyta oda Mis
kolcot, s vitte Pestre a lányát, mert a régi ellenséges szándékkal a 
káprázatos Pesten el akarja a lányával felejtetni őt, aki patkány, 
fegyházlakó, van is, nincs is.

Azóta, hogy a fegyházban szétrobbantották a politikai elítéltek 
titkos tanfolyamát, Selmeci Pali sokat gondolt nem is annyira az 
öreg Domonkosra, mint annak arra a mondására, hogy a bolsevi- 
kiek előbb-utóbb úgyis csak börtöntöltelékké lesznek és slussz. 
Pali ellen így károgott a lánya fülébe az öreg. Ha Selmeci Pali el is 
akarta volna felejteni ezt a jövendölést, eszébe juttatta volna az a 
nagyon mulatságos, a rafinált Pestről való rafinált bankár, akivel 
az utolsó évben tették közös cellába. A bankárnak csalás, ok
mányhamisítás meg más efféle rafinériák miatt kellett ülnie. Sel
meci Pali eleinte nemigen barátkozott vele, sajnálta a régi társasá
gát, azt, amelyikben a politikai tanfolyamokat tartották. Azokból 
sokat lehetett tanulni, néha úgy érezte, mintha lámpát gyújtottak
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volna a fejében, szép világosat. De aztán rájött, hogy az új cella
társa nagyon mulatságos egy ember. Olyan mulatságos, hogy Sel
meci Pali még most se, mikor pedig szabadon sétált a Váci utcán, 
nem tudott erre az ismerősére gondolni anélkül, hogy fejét csóvál
va el ne mosolyodjék.

Az az úr negyven év körül lehetett, úgy fénylett a kopasz feje, 
mintha lakkozva volna, s a húsos ajka is, mintha épp az imént zsí
ros kenyeret majszolt volna. Sokat hazudott vagy egyáltalán sem
mit se, ezt Selmeci Pali nem tudta eldönteni. De olyan érdekes és 
pikáns dolgokat mesélt, hogy Selmeci Palinak néha még álmaiban 
is kísértett egy-egy darab abból a világból, melynek azelőtt még a 
létezéséről se tudott, s melynek kívánatos árnyékaival Krivanek 
népesítette be a cella komorságát. A katonás testtartású egykori 
bankigazgató, ez a kövér Krivanek, aki saját állítása szerint csak a 
fegyházban hízott el, mulatóhelyekről, lakomákról, ételekről és 
italokról mesélt, és mindennél inkább a nőkről, színésznőkről, hi
vatalnokkisasszonyokról, szüzekről és utcalányokról, arról, ho
gyan élvezte, hogyan szerezte meg őket, egyszóval, hogy milyen jó 
volt. Krivanek barátságosan mulatott, szemtől szembe mulatott 
Selmeci Palin, aki szárazakat nyelve bámulta, hogy milyen ételek 
vannak Budapesten, és egyáltalán hogy milyen élvezetes tud lenni 
az élet. Ha Krivanek vele meséltetett, ő csak azt mondhatta el, 
hogy inas volt egy mázolómesternél, szülőhelyén, Miskolcon, há
rom év után segéd lett, de akkor munka nélkül maradt, s hogy az
tán megismerkedett kommunistákkal, és közébük állt. Eldicseked
hetett volna azzal, hogy a lány, akit közben feleségül vett, talán 
egész Miskolcon a legszebb lány volt, de ami emléke erről maradt, 
azokból éppoly kevéssé lett volna képes Krivanek előtt valamit is 
elárulni, mint ahogy nem volt képes egyetlen elvtársát se kiszolgál
tatni a rendőrségen, ahol pedig megkínozták. Mesélni hát Annáról 
se tudott többet, mint hogy három hónapig tartott vele az élet, az
tán jött a letartóztatás, a rendőrség és a háromévi fegyház.

Krivanekre többet, Krivanekre hét évet sóztak rá, de -  mondta 
Krivanek -  én legalább tudom, mit fizetek meg hét ilyen évvel. S a 
jegygyűrűs kezét intőn felemelve, gyakran éppen olyanokat mon
dott Selmeci Palinak, mint Anna apja, az öreg Domonkos annak 
idején. Most három év, de ha továbbra is kommunistáskodik, leg
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közelebb háromszor hármat kap -  mondta neki Krivanek, és 
azokra a politikaiakra m utatott, akik másodszor meg harmadszor 
kerültek vissza a fegyházba. Volt egy, aki suhancként érkezett 
oda, s ma már az egykori ifjúmunkást, a fiatalabb rabok Zoltán 
bácsinak kezdik szólitgatni. Én közben kint az okosoknak áll a 
bál.

Selmeci Pali a szabadulás napjára várt csak, és fejébe vette, 
hogy vigyázni fog a bőrére, és míg esténként mellette a priccsen 
Krivanek halkan dudorászta: „Váci utcán, Váci utcán hogyha este 
végigmész.. Selmeci Pali azon gondolkodott, hogy abban is 
tán Krivaneknek van igaza, amit Annáról mondott neki. -  Akkor 
tizennyolc éves volt a nő, három hónapig beletanult a szerelembe, 
nem fog az három éven keresztül egyedül aludni az ágyban és vár
ni -  vélte Krivanek. Időnként jött levél Annától, s bár Anna min
dig azt akarta, hogy szakítson a kommunistákkal, a levelekben so
ha egy szóval se tett szemrehányást, nem is panaszkodott. De épp 
ebből arra következtetett Selmeci Pali, hogy Anna csak tisztesség
ből, csak azért ír neki, hogy ő is kapjon a fegyházban levelet, ne 
csak más. Mindenesetre, mikor kiszabadult és kiderült, hogy Kri
vaneknek nem volt igaza, s Anna igenis megvárta, akkor Selmeci 
Pali még inkább eltökélte, hogy megfogadja Krivanek tanácsát, s 
nem viszi többé vásárra a bőrét. Mintha a három év alatt Anna 
még szebbé, a szeme még feketébbé vált volna. Nem lehetett nem 
Krivaneknek adnia igazat abban, hogy nagy bolond volna, ha 
akármiért is újra kockára tenné azt, ami most az övé. Nemcsak 
Anna, az egész élet szebb és jobb volt hozzá, mióta kiszabadult. 
Még az öreg Domonkos se tett neki egy szó szemrehányást se a há
rom évért, barátságosan vágta hátba, mikor ő betoppant hozzá
juk, s este kiment a konyhába aludni.

Az öreg Domonkos nélkül talán munkához se ju to tt volna, mert 
az, hogy az öreg Domonkos öreg szociáldemokrata, biztos jó 
ajánlólevél volt a szociáldemokrata képviselőnél, akinek hétfőn 
kezdik meg az új villáját kifesteni...

Selmeci Pali elégedetten mosolygott azon, hogy milyen jól megy 
neki. Élvezte, hogy itt járhat a Váci utcán, melyet még nemrég 
csak a Krivanek nótájából ismert, s terveket szőtt, hogy amennyi
ben csak egy kis szerencséje is lesz, és a télig, ami még messze van,
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lesz munkája, mi mindennel fogja meglepni Annát. Legelőször is 
egy üveg parfümöt, szagos szappant is, aztán a szobájukba új füg
gönyt s az ablakba pár cserép v irág o t.. .  Nagyobb, drágább dol
gokra is gondolt, de mindjárt eltiltotta őket magától, nehogy el
rontsa a saját kedvét -  a parfümre meg szagos szappanra gondolni 
viszont jó volt, mert ezeket talán már pár nap múlva meg tudja 
venni. Annyira elégedett volt, hogy elfelejtette a fejét törni a nó
tán. Beérte azzal, hogy mindig újra az elejét dúdolta. S mert az üz
letek redőnyeit már itt is, ott is dübörögve húzták le, elindult ő is 
hazafelé.

A Váci utca azonban mintha egyszerre egyensúlyát vesztette 
volna, hullámzani kezdett, s kavarodás támadt a sok jó szagú nő 
és az őket kísérő vagy őket gusztáló, komfortábilis nyári ruhákba 
öltözött urak korzózó rendjében. A szűk úttesten az autók mérge
sen töfögve, szemmel láthatóan egyre növekvő, hosszú sorban 
mozdulatlanná váltak. A redőnyök is izgatott zajjal ereszkedtek 
le, s a hivatalnokok, a bolti szolgák, a gépírókisasszonyok, az el
árusítók egy csoportban maradva tódultak ki a járdáról az úttest
re. Selmeci Pali hamarosan kiismerte magát: ezek összebeszéltek, 
ezek tüntetni indulnak, akárcsak annak idején Miskolcon a mun
kások. S ezek is itt sokan voltak, mert ez a Váci utca tele van üzle
tekkel meg áruházzal. Pár perc alatt annyian voltak, hogy nem
csak az autóknak kellett megállni, hanem még a korzózó publi
kum se tudott könnyűszerrel mozogni. Akár a jó szagú nők és 
komfortábilis nyáriasan felöltözött urak, Selmeci Pali is velük egy 
társaságban nézőként állt meg a gyalogjárón. Miskolcon mindig a 
tüntetők közt volt, s mások nézték. Most azok között volt, akiket 
Krivanek az okosoknak nevezett, s mint egy úr, most ő is csak né
zett. Nézett, s némi meglepetéssel, de kárörömmel vette észre, 
hogy a tüntetők nagyobb része olyanokból került ki, mint akik a 
zenemű-kereskedés ünnepies, faburkolatos falai közt megközelít
hetetlenül pöffeszkedtek a kinyalt polcok mögött. A sétáló publi
kumból olyan hangok hallatszottak, mint: szégyen! tanult embe
rek a bolti szolgákkal együtt! Többen a rendőrséget szidták, hogy 
magában a Belvárosban ilyesmit eltűr. Lábra kapott a hír, hogy ez 
csak kezdet -  a külvárosokból is elindultak már a Belváros felé.

55



A megrekedt autók már eszeveszetten töfögtek s a szűk, zsúfolt u t
cán egy-egy hölgy félelmében már sikoltozni kezdett.

Egy idősebb úr a járda szélén állva hadonászott a sétabotjával, 
és rákvörös arccal kiáltozott a tüntetők ellen. Ennek az idősebb 
úrnak a kiabálásából tudta meg Selmeci Pali, hogy ezek a belváro
si alkalmazottak a tüntetésükkel azt akarják elérni, hogy míg a 
nyár tart, szombaton ne ilyen későn, hanem már délután két óra
kor zárják a boltokat. A tüntetők menete megindult, s a soraikban 
viháncoltak a fess kisasszonyok, mintha a korzózó publikum előtt 
meg akarnák mutatni, hogy nekik ez csak hecc. „Weekendezni 
akarnak! Majd megmutatnám én nek i k . . kiabálta az idősebb 
úr, s még a kommünt is emlegette.

Selmeci Pali magában csak nevetett az öreg úron. Ő felülről né
zett ezekre a tüntetőkre, mint a paraszt a falujába vetődött nyári 
vendégekre, akik am atőr kedvből kaszát vesznek a kezükbe. Egy
szerre azonban nemcsak a tüntető úriemberek meg a mellettük ha
ladó bolti szolgák, meg az egyenruhás kifutófiúk, hanem még a 
magas sarkú cipőkben tipegő kisasszonyok is kihevültek, néme
lyik még az öklét is felemelve kiabálni kezdett, úgyhogy a botjával 
hadonászó öreg úr jobbnak látta elhallgatni, sőt hamarosan el is 
tűnt. S mikor éles füttyszóval, alig pár perccel aztán, hogy a menet 
megindult, minden oldalról rendőrcsapatok bukkantak fel, az úri 
kaszások úgy viselkedtek, mint az igaziak: farkasszemet néztek a 
rendőrökkel. A korzó publikuma tülekedve rebbent szét. Selmeci 
Pali ott maradt a gyalogjárón, más kíváncsi nézőkkel együtt. 
A rendőrök már belerontottak a felvonulók tömegébe, a sorok 
meglazultak, rohanó lábak dobogása, sikoltozás hallatszott, s a 
kavarodásban egyre csapkodtak suhogó gumibotjaikkal a rend
őrök. Selmeci Pali egyszerre csak, mint valami hegyet a halmok 
közül, lóháton ülő, hatalmas rendőrt látott kiemelkedni a tömeg
ből. Jó pár lépésnyire üres volt már az úttest a lovasrendőr körül, 
de a magasra emelt gumibotjának kellett még valaki, akire leüthet
ne. Selmeci Pali más kíváncsiak mögött, hátrahúzódva, egy bolt 
lépcsőjén állva nézte, mi történik. A kiizzadt óriás nem soká kere
sett, egyszerre meglátta Selmeci Palit, s mint aki megtalálta, ami 
kell neki, odaugratott, s a svungba jött karjával a többiek feje fö
lött átnyúlva, a gumibot Selmeci Pali nyaka közé vágott. Selmeci
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Pali nem esett el, mert egy az úttestről a gyalogjáróra szorított tün
tető csoport vette körül és sodorta magával, el a rendőr elől, aki 
pedig már újabb ütésre emelte fel a karját, mert nem tetszett neki 
Selmeci Pali a Váci utcán, még csak nézői minőségben sem.

C S A L Á D O S O K  ÉS C SA L Á D T A L A N O K

A szombat mégiscsak szombat, és nem vasárnap -  zsörtölődött 
Kende Julis, mert abból, hogy már megint szombatra tették az ő 
ura szabadnapját, arra gyanakodott, hogy igazságtalanság esik 
rajta, kijátsszák. -  Veled mindenki azt teheti, amit akar -  mondta 
az urának - ,  fát lehet a hátadon vágni, s még annyit se szólsz, 
hogy no.

Kende Gábor magyarázta, hogy nem esett őrajta semmiféle sé
relem, vasárnap is járni kell Pesten a villamosnak, tehát nem lehet 
mindenki vasárnap szabadnapos, s azonkívül, ami őt illeti, sze
mély szerint neki úgyis mindegy, hogy szombaton-e vagy vasár
nap . . .

Ha Kende G ábor nem is mondta ki, úgyis tudta az asszony, 
hogy szabadnapos vasárnapokon csak azért jár az ura misére, ne
hogy az igazgatóság rossz szemmel nézze. Amilyen nem szívesen 
látta az asszony, hogy az ura fizetéséből minden hónapban levon
nak a keresztényszocialista szakszervezet javára, a vasárnapi mi
sékre, ellentétben az urával, élvezettel járt el, de csak akkor, ha az 
ura a kalauzok díszuniformisában, kart a karban ment mellette, 
továbbá kettőjük előtt kéz a kézben, ropogósra keményített szok- 
nyácskáikban, kifényesített, csikorgó cipőcskéikben a hétéves Sári 
és az ötéves Lonka. Ez a kiöltözött vasárnapi felvonulás otthonról 
a templomig szinte életszükségletté vált elégtételt jelentett a szá
mára. A nagylánya csúfolta is, hogy tán azért kell neki annyi gye
rek, hogy legyen mindig két kicsi, akikre ráadhassa a ropogósra 
keményített szoknyácskákat, sakik, mint az urak gyerekei, illedel
mesen, kéz a kézben menjenek előtte vasárnap a misére. Kendéné 
értette a tréfát, s esze ágában se volt rossz néven venni a nagylá
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nyától, hogy az feléje se néz a templomnak. A nagylányának az 
ura munka nélkül volt, persze hogy más gondja is van a fiatal- 
asszonynak, mint a flanc, s amit Kendéné megkeresett mosással, 
azt nekik, a fiataloknak adta. Ha Kendéné kicsi dolgok miatt 
zsémbeskedett is néha, erősen tartotta magát, a még mindig kerek, 
piros arcán épp csak a szeme körül volt pár halvány ránc, noha 
már hat gyereket, csupa leányt hozott a világra. A második nagy
lánya halálát, mint tavaly a két legkisebbét, a betegségeket s a sok 
munkát zúgolódás nélkül viselte el, s amiatt se hallatott zokszót, 
hogy a nagylánya megsegítésére potom áron kellett eladogatnia 
azokat a hímzéses térítőkét, melyeket a kelengyéjével húsz év előtt 
hozott a falujából. De ha azt mondták neki, hogy minek az a fel
vonulás vasárnapi reggeleken, akkor szinte megijedt, rázta a fejét, 
melyen még egy ősz hajszál se volt, és eréllyel, melyben dac meg 
szemrehányás egyszerre csendült, felelte: -  Az embernek nem sza
bad elhagynia m agát!

S inkább a mindennapra szükségest vonta meg a családjától s a 
nagylányától, akinek a pénz a puszta kosztra vagy kvártélyra kel
lett volna, de meg kellett lenni a ropogósra keményített fehér szok
nyáknak és kifényesített nagy és kicsi csikorgós cipőknek.

Kende G ábor nem tudott emiatt még csak haragudni se az asz- 
szonyra, sőt . . .

Igazában neki is jólesett, ha a felesége (akit alig látott másként, 
mint vagy a teknő fölé hajolva gőzben, vagy a forró szenesvasaló
val a kezében, s mindig magát hajszolva, mert mindig sietős volt a 
munka, hogy mielőbb megkapja érte a pénzt), lábán harisnyával, 
fényes cipőben, fekete szoknyában, mely suhogott, mint a selyem, 
s kihúzott ringó derékkal, valami szinte szigorú büszkeséggel lépe
getett mellette. Mintha ilyen vasárnapokon újra meg újra megfia
talodna.

Ezúttal azonban megint egyszer szombatra esett a Kende Gábor 
szabadnapja. Tudta, hiába magyarázza, hogy ezzel nem esett rajta 
sérelem. Előre tudta azt is, hogy az asszony, mint minden ilyen al
kalommal, azzal fogja folytatni: „Te mindig azt hajtogatod, hogy 
nem játszanak ki téged -  de hát akkor több mint húszéves szolgá
lat után mért nem léptetnek elő ellenőrnek, mért nem adnak ne
künk i s . . .  ” És Kende G ábor már készült, hogy mint mindig
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ilyenkor, elismételje az asszonynak: -  ÖrülniTcell azzal, ami van, 
mert manapság, mikor nálunk villamoskalauzok között 25 az or
vos, 23 az ügyvéd, 51 a mérnök, s még tízszer annyi diplomás em
ber nyalná le a tíz ujját, ha bejuthatna közénk. . .  De a felesége is 
előre tudta, hogy mit fog hallani, és mind a ketten már előre fárad
tak voltak attól, amit a másik felelni fog. De a válaszoknak és vi
szontválaszoknak ismert pontos megismétlődésében volt valami 
dallamosan megnyugtató is az asszony számára, aki alsószoknyá
ban, meztelen karokkal, bottal a kezében gondosan kavargatta 
közben a tűzhelyen fortyogó üstben a fehérneműt. A konyhának 
egyetlen, udvarra nyíló ablaka hiába volt nyitva; a magas tűzfal, 
szemben az egymás fölé rakott lakások, az egész udvar minden 
egyes köve forróságot sugárzott a felhőtlen égen vakítón sütő nap 
tüzes kemencéje alatt.

Kende Gábor, bár megszokásból mindent úgy mondott, mint 
minden más ilyen alkalommal, ezúttal meggyőződés nélkül véde
kezett az asszony szemrehányásai ellen. Gondolt a villamoskocsi
vezetőkre és -kalauzokra, akik ugyan szintén csak száz pengő havi 
fizetést kapnak, de a feleségüknek azért mégse kell idegenekre 
mosni, vasalni. Ezek ügyesebbek, mint ő, ezek érdemeket tudtak 
szerezni, s az igazgatóságtól kaptak jó lakást és jó mellékjövede
lemmel s kevés vagy épp semmi munkával járó tisztséget valame
lyik nemzeti egyletben vagy katolikus m unkáskörben ... Nem 
tudta magát nem bűnösnek érezni az asszonnyal szemben, aki ott 
állt nedvesen tapadó, agyonfoltozott ingben a lángoló tűzhely 
mellett. Nem tudott nem összehasonlítást tenni a saját élhetetlen
sége és egy, különösen egy kollégája, Fellner Miklós karrierje kö
zött. Ez a Fellner négyévi kalauzkodás után egyszerre ellenőr lett. 
Pár hónapig kígyót-békát mondtak rá, besúgó volt, stréber volt, 
de hangosan senki se mert beszélni ellene, aztán elhalt a suttogás 
is, s ha még ma is vannak, akik rossz szemmel nézik Fellnert, bán
ja is az, ami a markában, az a markában, és a markában neki a ha
vi százhatvanöt pengője. És Kende nem tudott nem rágondolni, 
hogy talán már a jövő hónaptól kezdve a havi száz helyett neki is 
havi százhatvanötöt számolnának oda, csak egy szót kellene szól
nia az igazgatóságnál, s ő tudja azt a szót. Nem lehetett hogy ne 
jusson eszébe, hogy épp azzal a havi hatvanöt pengővel a kis csalá
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di hajó minden lékét kényelmesen be lehetne tömni, az a hatvanöt 
volna az, ami a nagylányán gyökeresen segíthetne még akkor is, 
ha az ura még egy évig munka nélkül maradna. Sőt ha azt az egy 
szót megmondaná, könnyen lehet, hogy jutalomképpen még mun
kát is kapna a veje a villamosmüvek műhelyében, s ha -  így tor- 
nyosodtak, mintegy akarata ellenére, tovább a gondolatai - ,  ha a 
vejének munkája s neki havi százhatvanöt pengő fizetése volna, 
olyan volna az életük, mintha valamennyien egy másik, egy boldo
gabb csillagra kerültek volna. A feleségének nem kellene mosni, 
Sárinak, aki jövő évre már iskolába fog járni, lehetne télre meleg 
kabátot és cipőt v en n i...  Mint mikor kölyökkorában egyszer rá
kot fogott, s nem tudta a rák ollójából kiszabadítani az ujját, le- 
rázhatatlanul kínozta a kérdés, hogy ne jelentkezzék-e, persze ti
tokban, a jelentenivalójával az igazgatóságnál. Ha ő nem teszi, 
előbb-utóbb úgyis akad valaki, aki szintén megtudja azt, amit ő 
tud -  és akkor ez a más szalad vele az igazgatósághoz, s ez a más 
zsebeli be előle a biztos jutalmat. S nem mindegy-e annak, akit 
előbb-utóbb úgyis beárulnak, hogy. . .

Bent a sparherd, s fenn az égi kemence: a hőség kibírhatatlan. 
Az ablakhoz ment, s lenézett az udvarra. Az is kövezve és csak ak
kora volt, hogy épp elfért benne a két, már korhadófélben levő, a 
kövek között földbe ásott cölöp, tetejükben a rozsdamart nagy 
szegekkel rájuk erősített harmadik gerendával. Régen, még mikor 
nyilván módosabb emberekből kerültek ki a lakók a házban, állí
tották azt oda föl, hogy legyen mire akasztani a kiporolandó sző
nyegeket. Most főleg a házbeli gyerekeknek szolgált egyetlen tor
naszerül, hacsak el nem kergette őket a részeges házmester, aki lé
vén nyugalmazott rendőr, szeretett még mindig kommandálni. 
Kende G ábor már sok-sok egyforma esztendeje lakott ebben a 
házban, és soha még semmi furcsát se vett észre ezen az udvaron; 
most azonban, hogy levegőt szippantani ment az ablakhoz, külö
nös módon ütközött a szemébe a mélyből ennek a négy, meredek 
magas fallal kerített szűk katlannak a szürke, mozdulatlan feneke. 
A kövek közt sehol tenyérni zöld se a porszínű udvaron. És mint
ha az udvar kopár síkjából egyedül kiemelkedő állványt se látta 
volna soha azelőtt, kihajolt, hogy jobban megnézze. Nem a sző- 
nyegklopfoló állvány, hanem három megnyúzott fatörzs nézett rá
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vissza az udvarból, s a felsőn, mely a két végével a másik kettőn fe
küdt, Kende G ábor jó szeme az egykori kéreg maradványait mint 
öklömnyi hegeket fedezte fel. S egyszerre gyilkos erővel szeren
csétlennek, sőt üldözöttnek érezte magát. Elkapta fejét az ablak
tól, s hogy feleségét még mindig mezítláb, a tűzhely mellé tett zsá
molyon állva, izzadt, kivörösödött arccal, kezében bottal, az ide
gen szennyessel tele magas üstnél látta, felhördült benne valami, 
valami ismeretlen és számára is idegen.

-  Gyere, gyere -  szólt sürgetőn az asszonyhoz, s hogy az a mez
telen kerek karjával a gőztől nedves haját hátrasimítva, meglepet
ten nyitotta rá a szemét, majdnem nyugodtan és majdnem vidá
man folytatta: -  Igen, hagyj mindent, megyek a gyerekekért, s ki
ruccanunk a zöldbe. Hisz ez nem embernek való meleg!

Lévén Kende Gábornak szabadnapja, nem lett volna benne 
semmi megdöbbentő, ha nem ő az, aki ilyen hirtelen mint kész el
határozással áll elő az indítvánnyal. De mert Kende G ábor volt 
az, aki így beszélt, az ember, akinek a korán szürkülő, vastag baju
sza alól egy kemény „így akarom ” vagy „nem így akarom ”-féle 
szót nemigen lehetett hallani, az asszony dolgos keze megállt a gő
zölgő üst felett, megtörülte a kötényébe, s csak nézett csakugyan a 
gyerekekért induló emberének széles háta után. Mi ütött ebbe az ő 
urába? Vagy talán ezúttal ő mégis túl sokat zsörtölődött? Kiruc
canni a zöldbe? Hisz épp tegnap beszélték, hogy jó lenne vasárnap 
estére, azaz holnap hazaszállítani a fehérneműt, mert az ura fizeté
se, az e havi, jóform án teljességgel ráment a már fél év óta szoron
gató hátralékos házbérre. Igaz, hogy a zöldbe menni nem kerül 
pénzbe, de jobb otthon izzadni, mint tűrni, hogy künn a gyerekek
nek csak a szeme koppanjon a fehér pálcikákra tűzött cukrozott 
diók, az üveg alatt őrzött tarka cukorkák s a csilingelő fehér süve
ges fagylaltosember felzászlózott tolókocsija láttán.

De Kende Gábor, sietségtől elfúlva, karján a kis Lonkával, má
sik kezével meg Sárit fogva, már vissza is jött. Sári vékony lábszá
rakkal, girhes testtel, arcban az anyja sápadt mása, fölhozta magá
val a szivardobozt, mely mellett a lépcsőfeljárat alatt ülve talált rá
juk az apja. Nem volt abban semmi különös, hogy a két kicsi a hő
ség elől odahúzódott, de Kende Gábornak ez ma éppúgy szemet 
szúrt, mint az előbb az udvar az árva állvánnyal. A gyerekek a
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csendtől és a fülledt levegőtől kábultan guggoltak ottan, és apju
kat észre se véve hajoltak a barna szivarskatulya fölé. Összeért a 
fejük, úgy bámultak a kis koporsóban fekvő, repedt homlokú por
celán babára. Nem volt abban semmi különös, hogy a porcelán 
babát fehérbe öltöztették, és mert se a házban, se a ház környékén, 
sehol fát igazi levelekkel nem találtak, a baba fejét spárgára fűzött, 
rongyszeletekből készített mirtuszkoszorúval díszítették. Azt já t
szották, hogy a baba meghalt. Az utolsó években annyi gyereket 
vittek ki ebből a házból a temető földjébe, köztük Kendééktől is, 
mint talán azelőtt tíz év alatt sem, érthető, semmi különös sincs 
benne, hogy ezt játsszák meg újra a gyerekek. Máskor Kende G á
bor nemigen törődött azzal, mit játszanak, csak ha csendben já t
szottak. De most az összefaricskált rongyokból készült mirtuszko
szorú, a gyerekek, akik a számtalanszor hallott, fülükbe ragadt la
tin halotti ima szavait mormolták, ahelyett, hogy mint tán más
kor, megnevettették volna Kendét, fűtötték benne az üldözöttség 
érzését, a menekülésnek azt a hirtelen heves kívánságát, mely az 
ablaktól elfordulva ágaskodott föl benne. S felérve a szobába, 
hogy kitépte Sári kezéből a szivarskatulyát babástul, Lonka, aki 
egyébként nem volt nyafogós, mintha valamit megérzett volna az 
apján kiütött szokatlan izgalomból, elsírta magát, s még akkor se 
hallgatott el mindjárt, mikor az apja azt mondta, hogy gyorsan 
mosdani, öltözködni -  kimennek a zöldbe.

A gyerekek megszokták, hogy az anyjuk rendelkezik. Tamás- 
kodva néztek az apjuk kezében a ropogósra keményített fehér 
szoknyácskáikra. Ilyenkor nyáron többnyire egy-egy szál ingben 
szaladgáltak, s az ünneplő vasárnaptól vasárnapig gondosan kite
rítve és letakarva feküdt a szekrény fenekén. Vasárnap is, amint a 
templomból hazaértek, nyomban le kellett vetniök.

-  Nem baj, majd kimosom, ha bepiszkolódna. Csak vegyétek 
fel -  szólalt meg az asszony, akire egyszerre szintén átragadt vala
mi esztelen vakációs kedvnek az izgalma, s annyira, hogy inkább 
csak megszokásból tette még hozzá: -  Sári, te vigyázz majd Lon- 
kára, hogy be ne piszkítsa. No de ilyen bolondot -  hajtogatta, mi
közben a konyha melletti kis szobában a gyerekek körül foglala
toskodott, s maga is, az ura is vetkőzött, mosdott, öltözködött.
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Csóválta a fejét, de nevetett, méltatlankodva és elégedetten, mint 
lakodalmakon az öreg asszonyok, akiket táncba visznek.

Kende Gábor díszegyenruhája éppoly kevéssé volt nyárias, mint 
az asszony berakott fekete szoknyája, de ünneplő ruhával az nem 
is lehet másképp. A cipőkkel azonban majdnem baj volt. Erőlköd
ni kellett, míg rá lehetett húzni őket a gyerekek lábára. Egy idő óta 
már nem mentek föl könnyen, de hogy ennyire kinőtték őket, az 
csak most vált szemmel láthatóvá. De azért felhúzták őket, s aztán 
már csak a két piros masnit kellett a két kislány copfjába befonni. 
A sok mozgástól, sietségtől kiizzadva ugyan, de kárpótolva valami 
határozatlan várakozástól, a család végül is elindult. Elöl ment Sá
ri és Lonka, nem engedték el egymás kezét, de hátra-hátrapillan- 
tottak, hogy nevető szemekkel és új tisztelettel nézzenek az apjuk
ra. Az asszony is fejével az ura felé fordult, akit karon fogott. Ilyen 
egyszerű könnyelműnek lenni s ilyen kellemes? Csak el kell hatá
rozni ? Ilyen egyszerű -  beszélt az asszony tekintete, s Kende G á
bor megértette, de nyomban maga elé, a földre sütötte szemét. 
Ilyen egyszerű -  mondta az asszony tekintete, s a hirtelen elhatáro
zott kirándulásra értette, de Kende Gábornak másra kellett gon
dolnia. Kellett.

Ilyen egyszerű -  az is ilyen egyszerű v o ln a .. .  -  ju to tt eszébe, s 
máris csalódott volt, mert az utcán se érezte magát jobban, mint 
fenn a konyhában. Rá-rásandított az asszonyra, s látta, hogy an
nak a selyemfejkendője már nagyon megfakult. Azt is észrevette, 
hogy mind a két gyerek cipőjének -  nem elég hogy szűk -  a sarka 
is félre van taposva, s minden észrevétel abba az egy gondolatba 
kanyarodott vissza, hogy csak egy szót kellene szólnia, és ak
kor. ..  Egyszerűen, mintha az utcán feküdne egy kövér bugyellá- 
ris, és ő nem hajolna le, szégyellné, hogy felvegye, mikor úgyis tud
ja, hogy előbb-utóbb jön valaki, aki nem törődik másokkal, leha
jol, és zsebre dugja. Felesége megkérdezte, mi van vele, mért lép 
egyszerre olyan nagyokat. Ekkor úgy tűnt neki, hogy nemcsak a 
lába lép túl nagyokat, de gondolatai is túlságosan gyorsak voltak. 
Nemcsak a bugyellárisról van szó, hanem arról, hogy előbb le kell 
ütni valakit, s csak akkor lehet hozzájutni ahhoz a bizonyos kövér, 
mindent rendbe hozó csodaszerhez.

Megállt, és hosszan törölgette a sapkája alatt kiizzadt homlo
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kát. Majd megnyugodva, szája körül ferde mosollyal kérdezte m a
gát, hogy honnan tám adhattak ilyen ostoba gondolatai, mintha ő, 
Kende G ábor le tudna ütni valakit. Biztosan már úgyis keresik, 
hogy ki csinálja a Vörös Villamos című titkosan terjesztett, min
den sarokban elő-előbukkanó, kéthetenként megjelenő kommu
nista röplapot. Ez az úgyis, ez a fontos. Ha ő, aki véletlenül rájött, 
hogy a röplapot Kardos Pál szerkeszti, megmondja ezt az igazga
tóságnak, akkor csak annyi fog történni, hogy Kardos Pál nem 
lesz többé villamoskalauz, és pár évre börtönbe kerül. Ezzel K ar
dos Pál úgyis számolt, ezzel úgyis számolnia kellett. Jó eszű em
ber, tudhatta, hogy az ilyen törvényellenes propaganda tetteseit a 
végén úgyis kézre kerítik. Kardos Pál titkát talán tudja már más is, 
s ez a más talán épp most előzi meg őt, s egy hét múlva, könnyen 
lehet, megint egy frissen sült ellenőr feszít majd a villamosokon, s 
ez az új ellenőr megint nem ő lesz, akit a felesége, nem is tudja, 
mennyire jogosan, élhetetlenséggel vádol. . .

Kendéné közben felügyelt a gyerekekre. Tudták azok, hogy „az 
ember” a vasárnapi keményített szoknyákban a templomban sem 
ül le, Kendéné mégis figyelmeztette őket a villamosban, hogy szé
pen állva maradjanak. Mindig talált valamit, ami miatt meginthet
te a kicsiket. Azáltal, hogy rájuk-rájuk szólt, jobban a kezében 
tarthatta őket, érzik a gyeplőt, s kevésbé eshetik velük a kirándu
lás folyamán valami baj. Ha Kende Julis tizenöt éves korában jött 
is már Pestre szolgálni, a falusi ember bizonytalanságával és bizal
matlanságával féltette a kicsiket a várostól, mely megmaradt a 
számára veszélyesnek, kiismerhetetlen forgatagnak. A Népliget
ben sem a fákat meg a virágokat, csak a gyerekeit tartotta szem
mel. Mikor pesztonka korában -  idestova huszonöt éve ennek
-  sétálni vitte a gazdái gyerekeit, lelkére kötötték, hogy ne engedje 
közel a mindenkivel könnyen barátkozó gyerekekhez az idegene
ket. Nagyvárosban jobban kell vigyázni, mint falun. Könnyű volt 
megszívlelnie a figyelmeztetést. Most a Népligetben a padokon 
sok lerongyolódott ember üldögélt vagy járt-kelt lézengve, és bár 
az asszony tudta, hogy ezek éppolyan munkanélküliek, akár az ő 
nagylányának a férje, gyanakvó szemmel nézte őket, mint falujá
ban a városból jö tt koldust, aki ismeretlen, tehát tolvaj is, rabló is, 
ki tudja, még mi minden rosszabb is lehet.
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Kendéné, ha nem a hangjával, a szemével dirigálta a gyerekeit, 
de egyszerre hiába szedte ráncba a sima homlokát s hiába kiáltott 
is rájuk, a gyerekek megálltak, és beszédbe elegyedtek egy, a fának 
támaszkodó rongyos emberrel. Nem fogadtak szót, mert az idegen 
ember gazdája volt annak a mozdulatlan körhintának, amit a gye
rekek már messziről észrevettek, noha a körhinta, mint a szemér
mes szegények, valósággal elbújt, távol a fősétánytól, a fák között. 
M intha gazdájával együtt szégyellné özönvíz előtti öregségét. Öt 
falóból állt az egész, s ezeknek a lovacskáknak is rég lemosta szí
nét az eső. Színükön kívül vagy a fülük, vagy a farkuk hiányzott, 
egy meg éppen fáradtan hajló csonka nyakban végződött. A kör
hinta gazdája a foghíjas szájával már messziről mosolygott a kö
zelgő Kende házaspárra, s a gyerekek hol az öregre, hol pedig kü
lönösen gyengéd elragadtatással épp arra a fej nélküli lovacskára 
bámultak, melyet, mint a másik négyet, egy a farán keresztül szúrt 
vasrúd emelt körülbelül olyan magasra, hogy Sári feje a hasuk al
jáig ért.

Kendéné már el akarta ráncigálni a szófogadatlan gyerekeket, 
mikor Kende Gábor előhúzta a csatos erszényét, pénzt kotort elő 
belőle, és mint aki szégyelli, hogy maga nyomja a foghíjas körhin- 
tás kezébe, az asszonynak adta oda. A körhinta gazdája nyomban 
megértette Kende G ábor mozdulatának horderejét, s nehogy a 
szülők még meggondolhassák a dolgot, sietve nyitott ki egy falá
dát, szedett elő két széles szíjat, aztán felkapta Sárit, aki a lefeje
zett lovacskát választotta, majd a kis Lonkát, aki szintén talált 
magának egy kedvenc csikót, s gyorsan odaszíjazta őket paripáik 
nyakához. Még Kendéné is elfeledkezett arról, hogy a kicsiken a 
keményített szoknyájuk van, s hogy azokban „az ember” nem ül 
le, s egyáltalán nem lovagol. Könnyű szívvel fizette ki előre a kör- 
hintás embert, aztán kipirult arccal, tán nem kisebb izgalommal, 
mint a kis Lonka, akinek ez volt élete első, eddig legmerészebb 
vállalkozása, várta, hogy a masina meginduljon, s mint Lonká- 
nak, az anyjának is úgy tűnt, hogy a kicsik félelmes messzi magas
ba kerültek, s Lonka már habozott, hogy el ne pityeredjen-e, mi
kor lélegzetelállító ünnepélyességgel lovacskája lassan megindult. 
A foghíjas öreg varázsló, középen állva, meggörnyedve forgatott 
egy kereket, mely a körhintával együtt némi csikorgással egy val-
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cert játszó verklit is mozgásba hozott. Mire Kendéné, aki cseléd
lány korában egy-egy vasárnap délután színházba is eljutott, ráis
mert a Bob herceg belépőjére, annyira, hogy még a szövege is eszé
be ju to tt :

Londonban vannak házak és utcák
És minden házban szép lányok...

A Lonka imént még pityergőre álló szája mosolyra bátorodott, 
már hátra is mert nézni, s mikor a Sári halvány arcán is ugyanazt a 
piros örömet látta, melyet a magáén érzett égni, annyira biztosnak 
tudta magát a nyeregben, hogy egyik kezével még a lovacskája 
nyakát is paskolni merte.

Az asszonynak hosszú volt az idő. Oly közel ment a forgó hintá
hoz, hogy a gyerekei minden fordulónál súrolták. Ezt a két kicsit 
még soha ki nem adta a kezéből, s most homályosan olyasmit ér
zett, hogy nemsokára ezeknek a kicsiknek az ő anyai erejére való 
ráutaltsága is éppoly régivé fog válni, emlékké, mint a Bob herceg 
belépője. Elfátyolosodott szemmel, de bizonyos büszkeséggel néz
te, hogy ülnek már bátran, kiegyenesedve, majd tekintetével ön
kéntelenül az urát kereste. Az a vastag bajusza alatt elégedetten 
mosolygott, de csak fél szemmel követte a körben forgó gyerekeit. 
Feszélyezték az emberek, akik a siralmas verkliszóra innen is, on
nan is odacsődültek, s mulattak a rokkant ringlispilen.

Sári és Lonka ijedt arccal néztek az anyjukra, mikor a lovacs- 
kák egyszerre nagyon lassúdni kezdtek, s a muzsikát mintha olló
val vágták volna el. A foghíjas öreg már egyenesen állt, s be se vár
va, míg magától végleg megáll a gép, könyörtelenül kinyújtott kar
ral véget vetett a tündéri varázsnak. A verkliszóra odacsábított 
gyerekek közül újak készültek felszállni, s az öreg már meg is fogta 
Sárit, hogy leszállítsa, vissza a szomorú földre, Kende Gábor 
azonban pillanatnyi habozás után intett az öregnek, elővette erszé
nyét, tenyerébe rázta, ami még benne volt, megint odadugta az 
asszonynak, s az megint tenyerébe számolta az öregnek. A másik 
három lovacska is kapott gazdát, a masina és a Bob herceg megint 
nyikorogva folytatta pályafutását, de Kende G ábor most már nem 
figyelt oda, mert abban a pillanatban, mikor másodszor az erszé
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nye után nyúlt, valami nehéz elhatározáshoz jutott, s úgy érezte, 
ha nehéz is, de végleges határozathoz. Neki, aki már nem fiatal 
ember, s akinek még két apró gyereket kell felnevelnie, neki nem 
lehet ilyen alkalmat elszalasztania. Egy ilyen Kardos Pál, legény
ember s ha három évre be is csukják? Az is lehet, hogy még csak 
három évet se kap, csak rajta múlik, csakis Kardos Pálon, mert ha 
majd azt mondja, hogy megbánta, amit tett, akkor enyhén bánnak 
vele. Egyébként ez már nem tartozik rám -  állapította meg Kende 
Gábor, s mintha meg akarna győződni róla, hogy senki se hallgat
ja ki a gondolatait, gyanakodva nézett körül. Nem állt mellette 
senki, de mögötte, tán húsz lépésnyire tőle, kavicsos melléksétá
nyon ott állt, ugyancsak villamoskalauz uniformisában, maga 
Kardos Pál.

-  Megismertem a hátáról, G ábor bácsi!
Kende Gábor is tett egy lépést feléje, s a maga párnás, húsos te

nyerét elébe tartotta a másik hosszúkás, csontos kezének. Nem 
érintette kellemetlenül ez a találkozás, sőt, hogy a pillanatnyi meg
lepetés elmúlt, a csengő hangú, könnyen nevető Kardos Pálnak a 
megjelenése megszabadította tépelődéseitől. M intha amannak a 
gondolatbeli Kardos Pálnak, kinek sorsa fölött az imént tört pál
cát, köze se lett volna ehhez az eleven Kardos Pálhoz. Örvendezve 
tette a fiatalember vállára a jegygyűrűs nehéz kezét, s csóválta a fe
jét: -  No de ilyet! -  Kardos Pál is meglepődött, de azon, hogy 
Kende G ábort váratlanul érte találkozásuk.

-  Nem megmondtam tegnapelőtt Gábor bácsinak, hogy én a 
szabadnapon a Népligetbe megyek ki, s még tudakoltam is: nem 
akarná-e Gábor bácsi is kint tölteni a szabad délutánját?

Erre aztán megint G ábor bácsin volt a csodálkozás sora. Csak
ugyan így van, most már emlékezett -  de hogy is ment ki ez az ő fe
jéből? Ilyen még sose történt G ábor bácsival, s ezzel aztán volt is 
mindjárt min mulatniok.

A körhinta újra megállt. Kendéné maga sietett lovacskáikról le
segíteni, sietett visszavenni a kipirult gyerekeit, s hallgatta őket, 
amint szaggatott felkiáltásokkal, a kisebbik még mindig megillető- 
dötten, lelkendeztek arról, hogy milyen volt a hintán. A szoknyái
kat igazgatta nagyban, mikor mint Kende Gábor, ő is ismerősre 
akadt, a Domonkos lányra.
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M ikor az öreg Domonkos feljött Pestre, első útja a lányával 
Kendéékhez vezetett, mert Kendénével szegről-végről atyafiság- 
ban voltak, s mert senki másnak Pesten még a nevét se tudta. Ken
déné megszerette Annát -  főleg azért, mert lakást tudott nekik sze
rezni, és azonkívül, hála a véletlen szerencsének, hogy Klamm 
képviselőék, akiknek ő mosott, házat építettek maguknak, még 
munkához is ju tta tta  őket. Kendéné élvezte, ha valakinek pártját 
foghatta, s épp ezért a kellemes emlékektől földerült az arca, hogy 
a ligetben most Annát meglátta.

-  Hát holnapután, hétfőn csakugyan munkába álltok, lelkem?
-  volt is mindjárt a második szava Annához, s válaszul megkapta, 
amire v á rt: Anna sötét szeme fölcsillant, s feje a nagy kontyba tű
zött sűrű hajjal bizonyos tisztelettel bólintott, legalábbis Kendéné
nek úgy látszott. Ha csak morzsákat is vetettek oda a kiéhezett ön
érzetének, Kendénében tüstént eláradt a barátságos indulat. Mint 
ahogy akkor, afölötti örömében, hogy a hírrel térhetett vissza: el
intéztem, kimehettek a képviselő villájába a szobákat festeni
-  mint ahogy hálából az Anna akkori öröméért, megajándékozta a 
fiatalasszonyt az ő kék pettyes vászonruhájával. Ügyesen átalakít
va, épp ez a ruha volt most is Annán. Kendéné számára cseléd
lánykodása idejéből a Népligethez hozzátartozott a vasárnapi ru
ha, s látva, hogy Annának erős bokacsontú, meztelen fehér lábán 
még itt a ligetben is csak egy fekete filcből készült, megviselt lábbe
li van, elborult a sima homloka, s fölsóhajtott. Most azonban a 
fiatal kalauz, akivel az ura megállt, hozzájuk szegődött. Kendéné 
szerette a társaságot, különösen olyankor, mikor így ki volt öltöz
ve a család.

-  Hanem a Sárit, a Lonkát, ezeket már rég ismerem -  szólt az 
ura fiatal kollégája, miután Kendénével, Annával is kezet fogott.
-  Legalábbis hírből ismerem őket, a Gábor bácsi sokat mesél 
róluk.

-  Pedig hát csak olyan gyerekek, mint a többiek -  mondta Ken
déné fiatalosan elpirulva, s egy tekintetet vetett a gyerekeire, akik 
Anna kezébe csimpaszkodva mentek előre. -  Az apjuk világéleté
ben bolondja volt a gyerekeinek...  Mit cibáljátok úgy Annát?
-  kiáltott utánuk. -  Menjetek kettesben egymás kezét fogva, rend
ben, ahogy illik. . .  -  S hogy erre a gyerekek mindjárt elengedték
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Anna kezét, önérzettel folytatta: -  Nem mondom, szófogadó, na
gyon rendes két kis jószág.

Alig tért azonban vissza Anna a felnőttekhez, Sári és Lonka, 
bár kéz a kézben, illetlenül megállt egy bódé előtt, ahol gúlákba 
rakva tükörfényesre törölt piros almákat árultak. A körhinta föl
ébresztette bennük a földi élvezetek vágyát. Kardos Pál nyomban 
meg akarta vendégelni a gyerekeket. Kendéné egy pillantást vál
tott a férjével, s látta, hogy az is elkomorodva pontosan azt gon
dolja, amit ő, tudniillik hogy könnyű ennek a fiatalembernek ne
vetgélni és gavalléroskodni, nincs családja. A büszke Kendéné te
hát határozottan fogta meg a Kardos Pál kezét. -  Semmi esetre se
-  szólt, s előretaszigálta a kicsiket, rájuk k iálto tt: -  Hányszor meg
mondtam már, hogy nem illik az utcán enni.

Kardos Pál nem erőszakoskodott, sapkáját tréfásan megemelve 
jelezte Sárinak, hogy a parancs parancs. Lonka erre ráeszmélt, 
hogy fáj a lába és hogy fáradt. Anna vette az erős karjára, s a fel
vonulás szép rendje, amit Kendéné úgy szeretett, ezzel végleg meg
bomlott, mert most már a nagyobbik, Sári se akart egyedül előre
menni, ott alkalmatlankodott a nagyok között.

-  Hogy van pofájuk ennyi pénzt elkérni azért a gyatra gyümöl
csért -  terelte a szót Kende Gábor, hogy tovább mentek, újból a 
gyümölcsösbódéra, ahol az árakat jelző kis cédulák a gúlák tetején 
nem kerülték el a figyelmét. Nyilvánvalóan a feleségéét sem, mert 
férje gondolatát folytatva, mesélte el, hogy viszont épp tegnap ka
pott otthonról, a faluból panaszos levelet arról, hogy ott egyik 
napról a másikra úgy leverték mindennek az árát, hogy az már is- 
tentelenség. A gyümölcs valóságosan rárohad az otthoniakra, 
mert híre sincs a kupeceknek, akik azelőtt leutaztak a városból, 
hogy vásároljanak. »

-  így függnek össze a dolgok -  fordult Kardos Pál magyará- 
zóan Anna felé. -  Nincs kivitel Ausztriába, benne vagyunk az 
osztrák-m agyar. . .

-  . . .  vámháborúban -  fejezte be, mint buzgó iskolásgyerek a ta
nító szájából kivéve a szót, Anna.

Kende G ábor és a felesége egyszerre fordultak a fiatalasszony 
felé, aki a karjára vett Lonkával játszadozott.
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-  T e . . .  -  kérdezte Kendéné megütközve -  miféle háborúról be
szélsz te?

Kardos Pál vette át a szót. Fehér fogait megvillogtatva minden
ről, erről is vidáman beszélt:

-  Sok szó esik mostanában erről mindenütt. Én is hallottam, 
hogy még Pesten is egyszerre milyen olcsó lett a baromfi.

Kendéné bosszankodott. -  Olcsó? Akármilyen olcsó lett légyen 
is a baromfi, családos embernek még mindig d rága!

-  Nem az árakban a baj -  jegyezte meg Kende Gábor csendesen 
- , hanem abban, hogy a kereset kicsi.

-  Nem igazság, hogy családosok ugyanannyi fizetést kapnak 
csak, mint a nem családos emberek -  szólt növekvő ingerültséggel 
az asszony.

Egy időre még leültek egy padra, s mikor a Kende család elkö
szönt Kardos Páltól és Annától, alig voltak fenn a villamoson, 
Kende G ábor azt m ondta: -  Ez a K ardos. . .

Az asszony legyintett. Az ura megértette. Valami tiszteletlen, 
sértő gondtalanság volt ebben a Kardosban, különösen a neveté
sében. S este már eloltották a lámpát, ágyban feküdtek, a meleg 
miatt takaró nélkül és egymástól messze, mikor az asszony egy
szerre megszólalt:

-  Ez a Kardos meg a Domonkos lány most találkoztak először?
-  s mert nem tudott elaludni, eszébe ju to tt az is, hogy Anna, aki 
mikor Pestre jött, azt mondta, hogy az ura Miskolcon kórházban 
maradt, most hogy az ura már megjött, még mindig nem hozta el 
hozzájuk, hogy megmutassa, pedig hát ő szerzett annak is m un
kát. S éjszakai érzékenységgel ezt sérelemnek érezte. Kende G ábor 
azonban úgy tett, mintha már aludna. Megint csak az az egy kér
dés foglalkoztatta, s nagyokat sóhajtott. Az asszony azt hitte, 
álmodik.

70



K I-K I M AGA M E S T E R S É G É T  
FO LY TA TJA , F O L Y -T A T -JA ...

Egy bizonyos: arra nem lesz kapható, hogy a következő napokat 
holmi családi gyász jegyében vesztegesse el. Ezt Bollert szentül el
határozta, mikor tegnap, vagyis -  minthogy éjfél már régen elmúlt 
akkor -  ma magukra hagyta Klammékat.

Klamm M árton az éjszaka még néhányszor ült autóra, hogy ha
zatérve mindig újra nekirontson a telefonnak, s közben hangosan 
gondolkozott lehetséges és lehetetlen tennivalókon, s tanácskozott 
a családdal, főleg M argittal, aki együtt bosszankodott az apjával.
-  Szemébe nevettem a rendőrfőtanácsosnak, mikor megmondta 
nekem, mivel gyanúsítják Andrást. De mit segít ez? Véletlen s 
ilyen ostoba véletlen! -  hajtogatta Klamm M árton, aki a rendőr
főtanácsosról elismerte, hogy intelligens és adott esetben rosszaka
rattal semmiképp sem vádolható. Bocsásson meg képviselő úr, 
mondta nekem a rendőrfőtanácsos, de ugyebár ha ön tudná is, 
hogy a fia ártatlan, akkor is csak úgy beszélne, mintha az ellenke
zőjéről volna meggyőződve. Nekem saját közegeim által kell kide
rítenem az igazságot. Ez kötelességem.

-  Igaza van, igaza van -  mondta otthon Klamm M árton -  de 
épp ez a bosszantó.

-  Az ember bosszankodik, és ugyanakkor nevet is -  állapította 
meg elkeseredetten Margit.

Gyakorlati ügyről lévén szó, Bollerttől senki se várt vélemény- 
nyilvánítást vagy tanácsot. Csendes és komor jelenlétét együttérzé
se jelének tartották.

-  S ha kiderülne, hogy Andrásnak mégis volt valami köze a 
kommunistákhoz ?

Mindenkit meglepett a kérdés, melyet hirtelen Jani vetett föl,, 
aki egész idő alatt a szokottnál sápadtabb arccal hallgatott. 
S mintha már rég készült volna megszólalni, s csak azért nem ha
lasztotta tovább, mert Bollert távozásra készen már az ajtóban 
állt. Apjához intézte a kérdést, nyugtalan tekintete azonban Bol- 
lertbe kapaszkodott.
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-  Rólad minden őrültséget fel lehetne tételezni -  válaszolt apja 
helyett Margit de András minden inkább, csak nem egzaltált!

-  Egzaltált ? -  ismételte élesen a szót Jani, s a szeme most már az 
apjára szegeződött. -  Feltéve, hogy Andrásnak, volt köze a kom
munistákhoz, ugye apa, te, te ezt semmiképp se minősítenéd egzal- 
táltságnak? Hisz ez csak azt jelentené, hogy mint te, ő is küzd az 
ellen a rend ellen, melyet, apa, te is meg akarsz dönteni. Ha neked 
választanod kellene aközött, hogy közömbös vagy harcos legyen-e 
a fiad, ugye apa, te ak k o r. . .

Amilyen kedvteléssel hallgatta máskor Klamm M árton az ő 
„rabbiját”, ha erőt vett rajta az okoskodó szenvedélye, most türel
metlen kézmozdulattal vágott a szavába. -  Csodálom -  szólt aztán 
megrovón - , hogy ilyenkor kedved van teoretizálni.

Ebben a pillanatban Jani megint Bollertre nézett. „Bődületes 
marhaság tőlem”, gondolta akkor mindjárt Bollert, és mégis már 
menőben, az ajtóban állva, hogy Jani előtt igazolja magát, meg
szólalt.

-  Épp ellenkezőleg. Ha válságos pillanatokban nem lehet a teó
riához fordulni, az azt jelenti, hogy nem válságos pillanatokban se 
vesszük komolyan. E z . ..  e z . ..  -  azt akarta mondani, „evidens”, 
de akkor Jani felugrott, és hisztérikusan szinte sikoltott:

-  Én is, én is így érzem.
Bollert délben kelt fel. Ébren volt ugyan már korán reggel, s az

óta erőszakosan igyekezett a világ elől visszatalálni az álomba. 
Még ki se nyitotta szemét, s a legelső gondolat, ami kalapácsütés
ként támadt rá, az a Jani és az apja közt történt beszélgetésbe való 
beavatkozása volt. Vajon megírták-e már, hogy milyen rossz föl
ébredni, s hogy az embernek mindennap át kell esni ezen a brutális 
sokkon? -  kérdezte magát, már regényalakjára gondolva, akit elő
ző nap ott hagyott alva a bécsi Votiv-park padján, s miközben 
mosdott és öltözött, eltökélte, hogy nyomban munkához fog. De 
mikor elkészült, megint csak az a „bődületes marhaság” bosszan
totta. S egyszerre ellenszenves lett neki az éretlen, szellemi túltáp- 
láltságban szenvedő fiú, Jani. Kínos volt neki, hogy helyeseltek 
egymásnak.

Nem, ő éppoly kevéssé akar valami közösséget, közös gondola
tot Klamm M ártonnal, mint annak a rabbijával, akiben nyilván
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megvolt a hajlandóság, hogy az öccse feje köré valami mártírgló
riát fantáziáljon azért, mert az pár óráig vagy pár napig ülni fog. 
Bollert, miközben ágyát elnyújtott lassúsággal vetette be, erre a 
gondolatra felnevetett. Hangosan és mérgesen, mert nevetés köz
ben a rabbitól Andráshoz ért gondolatban. András? Eddig, ha ez 
a kissé tompa kamasz nem volt épp a szeme előtt, el is felejtette, 
hogy egyáltalán él. Ámbár, jö tt rá aztán, nem egészen így van. 
Bármi kevéssé is vette számba ezt az Andrást, mégis gyakran sér
tette, hogy valami intenzív beszélgetés közben, melybe őt az idő
sebb fiú rántotta bele, valamely sarokból az ásító András tehénbő
géshez hasonló hangot hallatott.

Bollert takarítónője csodálkozott, hogy bevetett ágyat talál, de 
Bollert azt mondta, hogy nem ért rá várni, mert mától kezdve, sür
gős és sok az írnivalója. Ennek ellenére, noha a bejárónő már el is 
ment, Bollert még mindig nem tudott semmi okosabbat csinálni, 
mint szobája ablakából bámulni ki a körútra. Az András ásításai 
egy Kohn nevű egykori osztálytársát ju tta tták  eszébe. Rettenetes 
nagy fejű, csúnya és nagyon szorgalmas fiú volt ez a Kohn. A hét 
minden napján más és más zsidó házakban adtak neki napjában 
egyszer a családi asztalnál enni. „Napokat evett.” Felváltva gaz
dag és szegény zsidóknál, nyolc éven keresztül. Ezen a nyolc éven 
keresztül Bollert és Kohn, a gimnázium két legjobb tanulója, egy 
padban, egymás mellett ültek. Ennek a Kohn Zsigának az volt a 
szokása, hogy böfögött. Ha arca egyszerre egy bizonyos megillető- 
dött feszült kifejezést öltött, Bollert tudta, hogy ez azt jelenti: 
most. Bollert sose tévedett ebben, mert amint kitalálta, hogy 
„most”, akkor Kohn pillanatnyi, de drámai mozdulatlanság után, 
csakugyan szájához emelte tenyerét, miközben arca valami majd
nem ünnepélyes várakozásban meredt meg. Újabb pillanatok múl
nak, Kohn Zsiga hasa befelé ugrik, a két válla kissé felemelkedik
-  s bekövetkezett. Mint valami szertartás meghatározottan egy
másra következő mozzanatainak végére érve, Kohn lassan ereszti 
le a kezét, s a mosolyra képtelen arca megint felveszi a rendes kife
jezését. Bollert már annyira ismerte a napjában többször meg
ismétlődő folyamat sorrendjét, hogy az egyes mozzanatok egymás
utánját gyöngéd elégtétellel követte -  és az a bizonyos utolsó
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mozzanat nála is a feloldott feszültségnek kellemes érzését váltot
ta ki.

Kohn egyetlen szenvedélye a magasabb matematika, s álma 
volt, hogy valamikor ő maga is matematikus lesz, mint Beke M a
nó, akiről olyan lelkesedéstől elcsukló hangon tudott beszélni, 
mint más fiúk a lányokról vagy egy bizonyos lányról. Most Bollert 
valami különös állhatatos részvéttel gondolt Kohnra, aki nyolc 
esztendőn keresztül napokat evett, s mikor végre nyolc esztendő 
után felkerülhetett volna Pestre az egyetemre, közbejött valami: 
katonának kellett mennie, mert tartott a háború. Valahol az oszt
rák határon s első nap, amint kiért az olasz frontra, szétroncsolta 
a lehetetlen nagy fejét egy olasz gránát.

András igazán ártatlan volt a Kohn Zsigmond sorsában, s Bol- 
lertnek mégis a Kohn nehéz életévei és esztelen vége András ellen 
volt érv. Bollert meg akarta tagadni Andrástól az ő érdeklődésére 
való jogosultságát. A lehetőség, hogy hátha mégis igaza van Jani
nak, és András titokban csakugyan kommunista, érthetetlen mó
don izgatta. Egyszerre azonban felnevetett. Ha a kommunisták 
csakugyan belevonták Andrást az ő illegális mozgalmukba, akkor 
András csakis arra kellett nekik, hogy a szociáldemokrata képvi
selőnek, Klamm M ártonnak borsot törjenek az orra alá. Ez a gon
dolat -  van humor ezekben a kommunistákban -  mulattatta, de 
aztán megdöbbentette a felfedezés, hogy ellenségesen gondol em
berekre, akik Margithoz annyira közel állanak. Miért, honnan 
őbenne egyszerre ennyi csúnya rosszindulat? Káröröm, bosszú
ság, irigység, mind együtt, mely valahogy még azokra is kiterjed, 
akiket az ablakából lát a kávéház előtt üldögélni vagy az utcán 
járni-kelni.

Elfordult az ablaktól, s kényszerítette magát, hogy végre leüljön 
az asztalához, melynek közepén ott feküdt a megkezdett kézirat.

Ki-ki maga mesterségét folytatja, folytatja -  mondta maga elé 
halkan a gyerekkori versikét, mely erkölcs és bölcsesség koronájá
nak látszott egyszerre előtte, miközben körülményesen helyet fog
lalt asztalánál.

1919-ben ő is kommunista volt. Akkor az ő „mestersége” épp 
ebben állott. Most abban áll, hogy ír. A kommunisták, akiket 
Klamm híradása szerint Andrással egyidőben fogtak le, azok „hi
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vatásos forradalm árok” . Ő hivatásos író. Neki is minden körül
mények között végezni kell a dolgát. Ki-ki maga mesterségét foly
tatja -  s feltette magában, hogy bármennyire rosszul esik is majd 
Margitnak, ő nem fog ma hozzájuk menni. Keménynek kell lenni 
és következetesnek. Ő nem akar újabb híreket hallani, semmit se 
akar, csak írni. Semmivel se szabad zavartatnia magát. Itt a helye, 
ülni az asztalnál, mint egy gályarab, és írni.

Regénye folytatásáról nagyjában csak annyit tudott, hogy ab
ban a bécsi barakkban fog játszódni, ahol a tizenkilences forrada
lom összeomlása s kétéves börtönbüntetése után, emigrációs idejé
ben lakott. A morfondírozó entellektüel, akit regénye második fe
jezetében be akart vezetni a barakkba, hogy aztán megmutathassa 
a barakk lakóit, éppoly kevéssé lesz olyan alak, aki békét köt a 
fennálló társadalommal, mint ahogy ő, Bollert se akart semmi 
áron se azok közé számítani, akik csak képesek is kompromisz- 
szum ra; nem, az ő hőse épp azért, mert nem képes kompromisz- 
szumra, nem tevékeny, hanem utópisztikus forradalmár lesz, 
ak i. . .  Ennél többet még alig tudott. Még nem. Amit tud, az az, 
hogy az évek, melyeket ő ebben a barakkban, a világ minden ré
széből összeverődött politikai menekültek közt élt át, őt arról 
győzték meg, hogy a világháború katasztrófájánál szörnyűbb, 
mert gyógyíthatatlan tragédia az utána el nem következett, az el
m aradt forradalmak ténye és az utána bekövetkezett forradalmak 
kudarca. A világháború utolsó szakasza, az orosz forradalom ki
törésétől fogva a szenvedésektől túlcsorduló, merész, messianiszti- 
kus remények korszaka volt. Akkor úgy látszott, hogy a kitört és a 
készülő forradalmi harcok majd az egész lázadó emberiséget végső 
leszámolásra, új és szabad világ megvalósítására mozgósítják. 
A látszat csalt. Egy egész nemzedék vált a saját vakmerő reménye
inek invalidusává, általuk, alattuk rokkant meg. Mi lesz az embe
rekből, akik ehhez a nemzedékhez tartoznak?

Bollert úgy érezte, meg kell írnia regényét, nem azért, mert a 
kérdésre már tud feleletet, hanem hogy tudjon rá feleletet. Nem 
közönséges regény ez, mert ő se tudja, hova fog kilyukadni. Tár
gyilagos és ugyanakkor lírikus módszerrel az akkori időknek s 
alakjainak belső igazságára bízza magát, hogy sodorják, mint ha
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jótöröttet a hullámok. Regény örve alatt emlékiratokat és ugyan
abban mai naplóját fogja írni.

Az ő számára is még csak annyi volt világos, hogy választott hő
se álomba merült Bécsben, a Votív-park padján. S hagyta, hogy 
vezessék őt az ő alakjai, akikben barakkbeli régi emlékeinek és a 
mai élete pillanatainak kellett testté válnia. A felébredés részletes 
leírásával kezdte a második fejezetet.

Előbb csak mint elmosódó sejtelem: a távoli, az ellenséges 
másik világ nyújtotta ki utána a csápjait. Egy hang volt csak, 
de ő védekezve húzódott összébb, mintegy magához szorítva a 
fenyegetett álmot. Most azonban már valóságos kezek tapint
ják. Felsírna, úgy fá ja  vállába nyilalló idegen érintés. De már 
késő. Válla után a többi tagját s nadrágszára alatt a meztelen 
lába szárán a hidegnek a harapását is éreznie kellett. A hang, 
mely elől az előbb még csak mint egy ellenséges sejtelem elől 
menekült, most könyörtelen lármaként tépte fülét. Hátul a fe 
jénél állt az ember, aki kiabált. Valaki idegen volt, de mégse a 
sarki rendőr.

-  Felöltőben itt tölteni az éjszakát! Hisz csak úgy vacog! 
S hozzá még csak nem is részeg! Abszurdum!

Szájában az elvesztett álom tűnő ízével, szemében az újra 
feltámadt könyörületlen világgal, a ködben feketéllő kopasz 
fákkal és a közömbösen magasba szökő fehér tornyokkal, fel
ült. Nagy darab, nyakigláb ember körvonalai rajzolódtak ki 
előtte a ködben. S mintha láthatatlan hangerősítő készülék 
lett volna annak a szájára szerelve. Ennek a feleslegesen lár
más hangnak hallatára s a köd és a nyirkos világ viszontláttán 
akkora fáradtság fogta el, hogy még csak kíváncsi se volt ar
ra, aki felköltötte. Felkelt, hogy odébbálljon. Az azonban 
ment utána, s egyre kiáltozta: -  Abszurdum! Abszurdum!

-  Abszurdum. . . ? -  morogta a felébresztett. -  De mennyi
vel jobb aludni, mint ébren vacogni!

S mikor a Rathausstrasse sarkán égő lámpa világánál látta, 
hogy aki felzavarta, gyűrött volt, mint ő maga, épp csak hogy
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a kamaszos, de nem fiatal képe meg volt borotválva, barátsá
gosabb szemrehányással, mintegy tanácsot adva, szólt hozzá:

-  Mi jut eszébe: felkölteni valakit, akinek végre sikerült el
aludnia? Ez felelőtlenség.

Felelőtlenség. Bollert fél óráig nem tudott előbbre jutni, megint 
a rabbi miatt, akinek -  éretlen kölyök -  sejtelme sincs arról, hogy 
mi az: felelősség. A rabbi voltaképp mindig is azt akarta tőle, 
hogy ő, Bollert beleavatkozzék az életébe, vegye magára érte a fe
lelősséget és irányítsa. M argitban épp az a varázsosan megnyugta
tó, hogy nem hárít más emberre felelősséget azzal, hogy kérdések
kel áll elő. Nem, határozta el újra Bollert, neki elég a felelősség sa
ját magáért, ő se kérhet, ő se akar segítséget mástól. Ki-ki maga 
mesterségét folytatja. S miközben eszébe jutott, hogy a felelőtlen 
idegen, illetőleg az a barakkbeli egykori bajor tanácsköztársaság
beli népbiztos, akiről ezt az idegent mintázta, kalapot se viselt és a 
sötétszőke haja tüskésen borzolódott, s miután még ezt is bele
szúrta a kéziratba, azt kérdezte magától, megint csak a rabbira 
gondolva, hogy mért nem maradhat az ember a munkájánál, mért 
áll egyáltalán szóba idegen emberekkel? S most már azt is tudta, 
hogy amit többek között ebben a regényben meg kell mutatnia, 
épp az, h o g y ...  Ha az ember önáltatás nélkül végiggondolja, 
hogy milyen hordozhatatlan felelősség, vagyis könnyelműség a 
legjobb szándékkal is mások életébe avatkozni, akkor megenged
hetetlen lesz az ember számára minden cselekvés. Ezt a bajor nem 
tudja, de -  erre most jö tt rá Bollert -  az ő hőse máris tisztában van 
ezzel, s azért még megrovóan így beszéltette tovább a hősét:

- Csak nagyon jó hírrel volna szabad valakit az álmából fel
rázni. S még akkor is kérdés, hogy szabad volna-e.

-  De nekem igenis van jó hírem -  kiáltotta erre a borzas fe 
jű, s mintha egy csak az ő számára látható csillagot akarna 
hulltában utolérni, akkorát lendült a karja: - Hajlékot tudok 
adni, nemcsak egy napra, hanem általában! Csak jöjjön!

A hajléktalan vacogott, s mert az idegen megfordult, el
indult utána. Az úgy járt előtte nagy léptekkel, mint aki ütkö
zetbe indul harci kedvvel. Hosszú ideig szót se szólt, csak mi-
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kor a Nussdorferstrassén befordultak Grinzing felé, szólalt 
meg, elindulásuk óta először: -  Nemsokára ott leszünk
-  mondta biztatóan, s folytatta a vallomással: -  Tetszik ne
kem, hogy meg se kérdezte, hova vezetem, kicsoda vagyok, s 
elindult velem.

-  Egyszerű a magyarázat -  válaszolta a másik, s ez a puha, 
fáradt hang ironikusan csengett a borzasnak az öblös hangja 
után. -  Ön egyáltalán nem hasonlít komoly emberhez, s ez az, 
ami bizalmat keltett bennem. Ami különben azt illeti... öné a 
rizikó. Azt se tudhatja, nem vagyok-e betörő, s hajlékot akar 
adni nekem.

A borzas továbbra is nagyokat lépve oly hevesen vágott a 
szavába, mint akinek egy már megunt, makacsul visszatérő 
polémiában kell újra a maga álláspontját kifejtenie.

-  Nekem semmiféle kenyérkereseti ággal szemben sincse
nek előítéleteim. Smért kérdeztem volna meg, hogy micsoda? 
Ha ebben a háború utáni Ausztriában ma valaki nem síber 
vagy skribler az államnál, akkor nincs, egyszerűen nincs mit 
ennie. De ettől függetlenül, én még egy színházigazgatónak, 
egy könyvkiadónak, hivatásos politikusnak, sőt még egy ban
kárnak is, sőt igenis, még az orosz cárnak is adnék hajlékot, 
amennyiben hajléktalan volna... pláne novemberben! Ha ar
ról van szó, hogy egy láb megfagyjon, akkor egyre megy, nem 
érdekel, hogy kié az a láb... az akkor egy láb, még ha a ró
mai pápa lába is! Az emberek nem, de a lábak mind testvérek 
és ártatlanok, mind, mind! Ezt meg kell érteni, ez az, amit ér
teni és érezni, érti, érezni kell...

A csontos, kamaszképű öreg legény hosszú árnyékot vetett 
a nedves aszfaltra. A másiknak az árnyéka tömzsin lapult meg 
mellette. A hallgatás s a kettőjük árnyékának minden lámpa 
alatt más formában megismétlődő játéka elvei ellenére kíván
csivá tették a hangos embert a pártfogolt jár a.

-  Az IOPE-ről ugye még nem is hallott? -  fordult hozzá az 
egyik ívlámpa alatt, s mintha csak a válaszra várva maradt 
volna állva, szemügyre vette kísérőjét. Lopva, alulról felfelé, 
kezdte a sárga kamásnin, mely sáros és nőiesen kis cipők szá
rát takarta el. Hízásra hajló, középtermetű embert látott,
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nyaka körül szürke pamutsállal, s a kissé petyhüdt arcot mé
lyen a szemre húzott barna kalap alatt érdektelennek ítélte. 
Jobb napokat látott kereskedő, aki a jó időkből mindössze 
csak a kis angol bajuszát őrizte meg -  ez volt a gyors követ
keztetése, s emiatt különös örömmel úgy ragadta meg pártfo- 
goltja karját, mint aki rég áhított zsákmányát fé l elveszteni.

-  Ifjú Osztrákok Pedagógiai Egyesülete: ez az IOPE. Én 
vagyok az alapító, az elnök, a gondnok, a háznagy és minden. 
Ennek az egyesületnek székházába megyünk most. Ott van, 
mindjárt itthon vagyunk - s  az IOPE elnöke, a Billrothstrasse 
sarkáról kinyújtott karral mutatott a ködbe, s mintha látha
tatlan tömeg ellentmondó zúgását kellene túlkiáltania, fenye
getően folytatta: -  Senkinek sincs beleszólása abba, hogy ha 
én ott szobát adok magának. Aki csak rossz szót is mer szólni 
magához vagy maga ellen, azt én legszemélyesebben fogom az 
IOPE székházából kirúgni. Ki-rúg-ni... Csak jöjjön velem 
nyugodtan.

A Billrothstrasse sarkáról kétfelé nyílik az út. Egyik magas 
kőkerítéses temető mentén szélesen aszfaltozva a grinzingi kis 
kocsmák környékére vezet, a másik, mely balra fordul, kisvá- 
rosias földszintes házak között megy, kicsit hegynek felfelé. 
A hangos ember a két út között rézsút vágott át az úttesten, s 
szemben a temető kőfalával, ahol már rétek kezdődtek, állt 
meg egy deszkakerítés előtt. Gyakorlott kézzel nyomta befelé 
a kerítésnek egyik meglazult deszkáját, másik kezével a kerí
tés fölött kifeszített szögesdrótot emelte, amennyire lehetett 
magasabbra. -  Itthon vagyunk, bújjon be.

Ott bent földszintes, koporsó formájú fabarakk-épületek 
álltak. Sok barakk, egymástól kisebb-nagyobb távolságban, 
mindegyiken egyforma ablakok, mindegyiknek a közepén s a 
két végén egy-egy ajtóbejárat, s a kanyargós utakon, melyek 
köztük haladnak, csikorog a kavics az ember lába alatt. Villa
moson alig húsz percnyire Bécs középpontjától, ez a barakktá
bor mint egy külön ország élt itt a kerítés mögött. S míg az 
ember járt a sötét útjain, az épületek mélyéből ki-kihallatszott 
egy-egy köhögés. Még a hangos hórihorgas is suttogva mond
ta, hogy itt csendesnek kell lenni, mert vékonyak a falak, és
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sehol sincsenek dupla ablakok. S mentek beljebb, mindig bel
jebb, míg a hórihorgas vezető meg nem állt az egyik barakk 
bejáratánál. Benyitottak egy linóleumszerű anyaggal borított 
hosszú és keskeny folyosóra, ahol kigyulladt a villany. Kétol
dalt sűrűn egymás mellett ajtók, s minden ajtón egy-egy több
nyire kézzel írott névjegy, csak a folyosó végén állt egy ajtó 
dísztelenül. Ez előtt állt meg az IOPE elnöke, zsebéből kul
csot húzva elő, kinyitotta, s a vendég előtt kitárva azt mondta: 
ez az.

Szobában voltak, melyben villany gyúlt ki, s a szoba a vas- 
ágygyal, szekrénnyel, asztalkával s a kis vaskályhával, mely
ből kanyargós kályhacsövek vezettek a falba, nem volt barát
ságtalan. A hórihorgas azonnal elővette noteszát és ceruzáját.

-  Látniuk kell mindjárt reggel, hogy a szoba foglalt. Hogy 
hívják?

-  Rudolf Haas -  felelt a pártfogolt, aki az ajtófélfának tá
maszkodva nézte, mint rajzolja az IOPE elnöke az ő nevét egy 
noteszlapra.

-  En itt leszek, természetesen, reggel -  szólt az az ágyon ül
ve és föl se nézve kalligrafikus elfoglaltságából -, de magának 
tudni kell, ismétlem, hogy senkinek sincs joga mukkanni se, ha 
maga azt mondja, A-Bé hozta ide.

Az ember nem mozdult az ajtó félfától. -  A-Bé?
- Arnold Benedikt rövidítése. Arnold Benedikt Beer túl 

hosszú. Mint például Rudolf Haas helyett Er-Há. . .  ez prak
tikus, nem? Úgy -  mondta, kitépve a noteszlapot -, most ma
gának is van névjegye.

Az ablakrámákat vette vizsgálat alá, de mert nem talált a 
szobában rajzszöget, a szemben lakónak négy rajzszöggel 
megerősített névjegyét fosztotta meg kettőtől s azokkal tűzte 
ki az új lakó ajtajára a rögtönzött vizitkártyát. Még megnéz
te, rendben-e az ágy, s megkérdezte az új lakót, hogy nem 
éhes-e. De az semmit se kívánt, csak aludni, s ezt mondván, le
emelte s az asztalra tette kalapját. A-Bé, kezével a kilincsen, 
meglepetve nézte ismerősét, aki fedetlen fővel egyáltalán nem 
hasonlított jobb napokat látott kereskedőhöz. Hogy a homlo
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ka láthatóvá vált, az egész arc, az egész ember újon jelent meg 
előtte, mint szürke táj a váratlanul kisütött napban.

- Kár, hogy entellektüel -  gondolkodott hangosan A-Bé, 
majd hozzátette: -  De én se tehetek róla, hogy az vagyok. 
Maga se.

Az ember most már a felöltőjét is levetette, s a barnászöld 
posztótakaróra terítette, hogy az ágyban majd melegebb le
gyen. Aztán vetkőzni kezdett.

-  Csakugyan nem akar valamit enni? Van cvibakom, ame
rikai szeretetadomány, én szereztem az IOPE-nek, a barakk 
mind a harminckilenc lakója fejenként egy kilót kapott. S ten
nék rá egy kis növényzsírt. . .  Nem büdös -  ajánlotta melegen, 
de a másik már be is bújt a felöltőjével megtetézett takaró alá 
az ágyba, s a fejét rázta.

A szomszédból kopogtak a falon, s egy álmos alt hang csen
det követelt. A-Bé dühösen kopogott és kiabált vissza:

-  Kérem tudomásul venni, hogy senkitől se hagyom magam 
mozgási szabadságomban korlátozni!

-  Mozogj, A-Bé, mozogj, de az Istenért, ne ordíts! -  hang
zott erre a szemben levő szobából egy másik, ezúttal panaszos 
szoprán, s egyszerre közelből és távolból több hang is, sőt aj
tók is nyíltak és csapódtak be elkeseredetten, míg csak A-Bé 
felrántva az ajtót bele nem ordított a hangzavarba:

-  Csend legyen! Csend! Mert különben én csinálok lármát!
A fenyegetés hatott-e, vagy csak túl fáradtak voltak a la

kók, de egyszerre csend lett. A csendben csak a szomszéd szo
bából hallatszott az előbb még álmos alt hang friss női neveté
se. A-Bé elkomorodva, ráncolt homlokkal fülelt, de aztán me
gint leült az ágyra.

-  Fel kell világosítanom a szituációról -  kezdte olyan nyu
godtan, mintha az előbb nem is az ő dühös ordítása reszkettet- 
te volna meg a folyosót. -  Eltekintve apróbb harcoktól, miket 
a pártfrakciók vívnak egymással s miket valamennyi frakció 
ellen meg kell vívni például nekem, bárka ez, melyen élni le
het. Most még szenünk is van, reggel majd beszélek a szén
gondnokkal, hogy adjon magának is. Igen -  folytatta A-Bé, 
hogy tekintete az asztalon heverő ruhadarabokra tévedt -,
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szék az még hiányzik, szék az mégis kell. Majd kerítünk. . .  
ámbár legnehezebb ezeket itt arra rávenni, hogy szerzett jo
gokról lemondjanak, holott némelyiknek a szobájában két 
szék is van, plusz pad.

Az ember az ágyban A-Bé csontos, borotvált képű parasz
tokra emlékeztető fejét nézte. Ez a fej beszéd közben egyre 
mozgott, az ágyban fekvő ember nyitott sötét szemei pedig va
lami tükör nyugalmával nézték. S mikor egyszer megint oda
tévedt A-Bé tekintete az ágyban fekvő emberre, annak csukva 
volt a szeme. Miközben A-Bé beszélt, elaludt. A-Bé a borzas 
hajába markolt, fejét vakarta, és lábujjhegyen ment ki a szo
bából.

Bollert dögfáradtan tette le a tollat, s úgy m aradt lógó karokkal, 
előrecsúszva a székén. Az utolsó sorokat már szürkéllő sötétben 
írta. Úgy írt, mint ahogy az ember néha álmában roskadó inakkal 
megy előre, mindig csak előre, hátra se nézve -  mert ott érez vala
kit a háta mögött, aki, ha ő percre is megáll, azonnal rátapos. Kéz
irata már korántsem volt olyan üdítően rendes, mint az első feje
zetnél. Kínosan nehezére esett a munka, de valahányszor abba 
akarta hagyni, úgy találta, hogy nem eléggé fáradt még. Most 
azonban m ár eléggé fáradt volt. Üres szemekkel nézett a sötétbe, s 
hallgatta az utca szobájába fölható, zümmögéssé tompult lármá
ját. Eszébe se jutott, hogy megnézze, mit írt ma össze. Egyetlen 
gondolattal se időzött el annál, amit csinált. Csak együtt az utca 
zömmögésével, mint tücsökciripelés falusi házak falában, duru
zsoltak agyában a szavak: ki-ki maga mesterségét folytatja. . .  
A passzivitásnak az az indulatra is képtelen állapota volt ez, mely
ben az ember úgy érzi, hogy még akkor se emelné fel védekezőn a 
kezét, ha valaki most le akarna rá sújtani. A szobába némi világos
ság csupán az utcai ívlámpák fényével verődött be, s a szobában 
elhatalmasodó sötétség szinte természetessé tette Bollert állapotát, 
így Bollert még csak meg se mozdult, mikor kopogtak az ajtaján. 
Ha nem is gondolta volna, hogy Margit van itt, utánanézni, mi 
történt vele, tán akkor is mozdulatlanul maradt volna s hagyta 
volna, aminthogy hagyta, hogy lenyomják a kilincset, s ha az is 
úgy akarja, aki bejön, szót se szóljon, meg se mondja kicsoda,
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csak, szintén némán, leüljön valamelyik sarokban, mintegy vele 
együtt egy takaró, a sötétség alá.

M ikor Bollert meghallotta, hogy látogatója Kemény Imre, a 
hajdani középiskolai tanár, mégis meglepetten csavarta fel íróasz
talán a kis lámpát. Mi szél hozta ide hozzá ezt az embert, akivel ti
zenkilencben, mikor mind a ketten a vörös hadsereg egyenruháját 
viselték, ismerkedett meg, s azóta éves időközökben mindössze 
tán háromszor vagy négyszer botlottak egymásba?

Kemény professzor az íróasztalhoz húzva székét helyet foglalt 
Bollert jobbján. A zöld ernyős asztali lámpa megvilágította ko
pasz tarkóját. Látva ezt a törődött és beesett arcot a régimódi 
nagy fehér bajusszal s világoskék, idősebb uraknál szokatlanul 
nyílt szemekkel, Bollert emlékezetében felelevenedett Kemény 
professzor egész, kissé komikus ügye. A világháborúban megsebe
sült tartalékos tiszt, Kemény professzor, a forradalom alatt ön
ként beállt a vörös hadseregbe, s vele ment a cseh frontra, a példá
ján fölbuzdulva, egy csomó diákja is. A forradalom bukása után 
Kemény professzort kidobták a gimnáziumból, ahol két évtized 
óta tanította a történelmet. Bollert ezt akkor tudta meg, mikor hu
szonötben, visszatérve az emigrációból, találkozott Kemény pro
fesszorral az utcán, és Kemény, mintha ő volna az országban az 
egyetlen utcára dobott -  vagy ahogy akkor nevezték -  B-listára ke
rült tanár, abból indulva ki, hogy a forradalom bukása óta más is, 
mindenki az ő ügyével foglalkozott, nyomban az ügy újabb fejle
ményeit újságolta. Zsebeiből beadványok és folyamodványok má
solatait húzta elő, melyeket a főigazgatóhoz, a miniszterhez, 
Horthy Miklós kormányzóhoz és „pártokra való tekintet nélkül” 
parlamenti képviselőkhöz intézett. Ott az utcán megállva sorba ol
vasta fel Bollertnek valamennyit. Olyan hangon, mint márciusi is
kolai ünnepélyeken szoktak szónokolni, és egy-egy különösen 
méltóságos lejtésű körmondat után diadalmas pillantást vetett 
hallgatójára. „A morális és materiális rehabilitációját” követelte, 
mert ő csak hazafias kötelességből szólította harcba diákjait s állt 
be maga is a vörös hadseregbe. „Én magam politikával se előbb, se 
akkor, sose foglalkoztam, de meggyőződésem, hogy 1919-ben a 
vörös hadsereg Magyarország állami függetlenségéért, a magyar 
területek védelméért harcolt, s én azzal, hogy soraiba álltam, csak
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patrióta kötelességem teljesítettem, amiért külön elismerés nem 
jár, de amiért a nemzeti kormány részéről kétségkívül védelmet ér
demiek én, kit magatartásomért a cseh hadakkal szemben annak 
idején a vörös hadsereg főparancsnoksága napiparancsban buzdí
tó példaként emelt ki.”

Bollert eleinte azt hitte, hogy Kemény professzor megbolondult, 
de végül látta, olyan emberrel áll szemben, aki az ellenforradalom 
után is még abban a hiszemben akar tovább élni, hogy van egy 
pártatlan igazság, melyet csak fáradhatatlanul hangoztatni kell, s 
akkor az győzni fog. Kemény professzor komolyan vette az erköl
csi elveket, amiket húsz éven át tanított a gimnáziumban.

-  Hallott az újabb, nagy kommunistalefogásról? -  szólalt meg 
Kemény professzor.

-  Nem tudja véletlenül, hogy ki mindenki bukott le? -  csapott le 
a kérdésre a maga kérdésével Bollert, amint Kemény professzor 
helyet foglalt.

Meggondolás nélkül, a maga számára is oly hirtelen kérdezte 
ezt, mint aki egész nap egy szón töri a fejét, mely nem akar eszébe 
jutni, s az egyszerre magától szökken ki fogai közül.

Kemény professzor a két ujját orrához emelte, hogy a cvikkerét 
megigazítsa, de mielőtt keze még egészen felemelkedett volna, ma
gát megrovón csóválta meg a fejét. Bollert úgy vélte, hogy most rá
jött, mért hat rá oly szokatlanul különösen ezúttal Kemény tanár: 
az orra nyergéről, melyet sose látott evikker nélkül, s melyen ott 
volt az évtizedes csíptető nyers hússzínű bevágása, hiányzott a 
evikker.

-  Mindig elfelejtem, hogy már rég eltörött -  szólt Kemény ta
nár, aki mereven ült a székén.

Bollert nem tudott mit mondani. Épp azért, mert úgy érezte, 
hogy beszélnie kellene.

-  Rég? -  kérdezte végre is, mert mereven ülő vendége nem jött 
segítségére a csend ellen. -  M ikor utoljára találkoztunk. . .  -  s azt 
akarta mondani, hogy úgy emlékszik, akkor cvikkerrel látta. De 
Bollert elvörösödve hagyta félbe a különben is értelmetlen m onda
tot. Tapintatlanságnak tűnt neki annak az utolsó találkozásnak a 
felemlítése.

Az pár hónap előtt, a tavasszal történt. Bollert akkor megint
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egyszer elkísérte M argitot a bevásárló kőrútján, s újra csodálta, 
mint tud Margit a legkülönbözőbb emberekkel is személyes kap
csolatokat fenntartani. Minden boltban volt valaki, akiről Margit 
úgy beszélt, hogy „az én kisasszonyom” vagy „az én segédem”, s 
keresztnevükön szólította őket, élénken és intimen beszélgetett ve
lük, miközben azok látható örömmel szolgálták ki. S mikor ezen a 
tavaszi napon befordultak többek között „az én hentesemhez”, a 
hentesné Margitnak valami doktor Fürediről mesélt, aki minden 
jel szerint, mint annyi száz más, az ő szívbajos férjét is meg fogja 
végre gyógyítani, mert nem orvossággal, hanem valami balzsam
mal, s ami a legfontosabb, masszázzsal gyógyít minden betegséget. 
D oktor Füredinek annyi a betege, hogy egész tucat segédet tart, 
azok járnak a házakba a betegeket masszírozni. Bollertnek már 
mehetnékje volt, de az asszonyság marasztalta őket, hogy Margit 
is lássa, mennyivel jobban néz ki máris az ura, akit épp most masz- 
szíroz a csodadoktor egyik segédje. S akkor Bollert a hamarosan 
megjelenő hentesmester mögött, kezében kis fekete kofferrel, a 
majdnem felismerhetetlenül lesoványodott Kemény professzort 
pillantotta meg, akinek borravalóként a hentesné egy darab kol
bászt csomagolt be. Kemény professzor sietett, mert mint mondta, 
aznapra még hat páciens várja. Bollert kérdésére, hogy áll „az 
ügy” revíziója, Kemény professzor úgy nézett rá, mint akinek gon
dolkodni kell, hogy megértse, milyen ügyről van szó, s aztán fakó 
mosollyal a fehér bajusza alatt, legyintett egyet. Öreg Don Quijo
te, akinek a valóságra nyílt a szeme, de nem halt bele, nem halt 
meg. Semmije se maradt, csak a gyomra, mely enni k é r . ..

Kemény professzor ült az íróasztal mellett, s kitalálta Bollert 
gondolatát. A csendes bólintása csak ezt jelenthette, mert szürkés 
kemény gallérján igazítva egyet, egy „igen”-nel kezdte.

-  Igen, élni kell, m ert. . .  élni kell. És Füredi doktor minden pá
ciens után összesen ötven fillért fizet. A villamosköltséget is ebből 
kell fedezni. Ezért nincs cvikkerem. Miből vennék újat az eltört 
helyett? De ehhez is kezdek hozzászokni.

Semmi panaszos sem volt a hangjában.
-  Ha talán megengedné. . .  talán, hogy segítségére lehetnék. . .

-  dadogott Bollert, s valami szégyenérzéssel tolta félre kéziratát 
Kemény tanár szeme elől.

85



-  „Anyja mosónő volt, apját elütötte a hajókötél” -  idézte Ke
mény tanár az iskolai olvasókönyvben szereplő Jókai-elbeszélés 
első sorát, és tanári szenvtelenséggel folytatta: -  Az érdekes az, 
hogy az élet pontosan ilyen. Ilyen banális. Nincs cvikkere, és a fe
lesége beteg. Feltűnően banális. Ha regény volna, nem olvasnám 
végig. De ide mégse azért jöttem, hogy pénzt kérjek.

Bollert úgy találta, hogy fontoskodva, lassan ejti a szavakat. 
Türelmetlen pillantást vetett rá: voltaképp mi járatban van?

Kemény tanár előrehajolt, rákönyökölt az íróasztal szélére, 
majd úgy fordította székét, hogy a másik könyökét is felrakhassa 
az asztallapra. így két ökle közé szorított fejjel s egy a homloka 
közepén megjelenő hosszú, mély ránccal, majd minden mondat 
után szünetet tartva, szólt Bollerthez, aki a tanár úr kirojtozódott 
kabátja ujján tartotta tekintetét.

-  Nem jöhettem más órában, napközben a pácienseket kell lá
togatnom. Nem tudom, helyesen tettem-e, hogy feljöttem. Nem 
tudom, vajon jó helyen járok-e. Nem tudhatom, mert ma már Ön 
meg én nem tudunk egymásról jóform án semmit. Az élet banális. 
Egyszer úgy festett, mintha nem volna az. Ez akkor volt, mikor mi 
összetalálkoztunk, emlékszik? A vörös hadseregben. Vörös hadse
reg -  ismételte, s furcsán kellemetlenül nevetett hozzá, anélkül, 
hogy a mély ránc eltűnt volna homloka közepéről, s szemét pilla
natra se véve le Bollertről, aki kissé hátrébb húzódva m ondta:

-  Határozottan. Azok egész különös idők voltak. Rendkívüli 
idők. Épp mostanában valahogy ... tulajdonképp azon dolgo
zom, hogy érthetővé tegyem, mi ment akkor s fő leg ... mi ment 
azóta végbe az emberekben -  s Bollert, miközben a kéziratára mu
tatott, érezte, hogy megint elpirul.

-  Még tizenhárom év után is érdekes, ugyebár? -  Kemény tanár 
nehezen lélegzett, s egyszerre felállt. -  Én nem tudom, mi ment 
végbe az emberekben azóta. Emlékeink vannak, amiket nem lehet, 
mint egy szöget a falból, kihúzni és a helyét betapasztani. Embe
rekre gondolok, akikkel akkor együtt, úgyszólván egyek voltunk. 
Az emelkedett érzületre, mellyel akkor éltünk. Együtt annyi nemes 
szép embert, mint amennyi akkor összeverődött. . .  -  Az izgalom
tól, mely erőt vett rajta, elakadt a hangja.

Bollert is felállt. Ezt a másik tán félreértette, mert mintha attól
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tartana, hogy nem hagynak majd neki elég időt, gyorsan, szinte 
hadarva folytatta :

-  Volt egy tanítványom. A proletárdiktatúra alatt még alsóbb 
osztályos gimnazista vo lt. . .  Igen, alsóbb osztályos, persze, vagyis 
most huszonnyolc-huszonkilenc éves lehet. Stimmel -  állt meg egy 
pillanatra, aztán megint gyorsan: -  Fürst Sándornak hívják. Ma 
tudtam  meg, hogy tegnap lefogták. Együtt több emberrel, akik a 
diktatúra alatt állítólag mérvadó személyiségek voltak. A többie
ket nem ismerem, hisz emlékszik, mi sokat vitatkoztunk, ön igazi 
kommunista volt, én csak afféle ...  Tehát igen, Fürst, ne felejtse el 
ezt a nevet, Fürst Sándor, Sándor. Elfogták é s . . .  és, ne felejtse el
-  Kemény tanár a kirojtozott gallérját igazgatta, mintha az a nya
kát szorítaná, noha az is túl bő volt, mint minden, amit magán vi
selt. -  Nem szabad, nem szabad elfelejtenie, hogy érvényben a sta
tárium, a rögtönítélő bíróság, rög-tön-í-té-lő. . .

A tanár úr világos szemei nyugtalanul tévelyegtek, mert bár
mennyire is előrehajolt és bármennyire is igyekezett, a Bollert me
rev arcából nem tudott semmit kiolvasni. Hirtelen, néhány pilla
natnyi szorongó csend után, Bollert felkiáltott:

-  Statárium! Rögtönítélő bíróság! Hogy szabad-e elfelejtenem 
vagy sem? Nem tudok, igen, igen, nem tudok róla megfeledkezni, 
ez az éppen! -  azután nyomban, mintha csak most értette volna 
meg a professzort, tompán kérdezte: -  Több mással együtt? -  az
tán pár pillanatig hallgatott, hogy dühödten törjön k i: -  De miért 
jö tt ezzel éppen énhozzám? Mit tehetek én? Én?

Kemény tanár kinyújtotta kezét a kis fekete táskája és kalapja 
után, amit, hogy bejött, az ágyra tett le.

-  Valakihez mennem kellett. Azonkívül emlékeztem az ön 
menyasszonyára, akit volt szíves nekem bemutatni, amikor annak 
idején találkoztunk. Az ön apósa képviselő. Beszélnie kell vele, 
meg kell neki magyarázni, h o g y ...  Vannak dolgok, amiknek nem 
szabad, semmiképp se szabad m egtörténniük. . .  Ó, egyszerűen 
nem szabad, nem lehet. Ön beszélni fog vele.

Kemény tanár a zsebkendőjével a fényes kopasz fejét törülgette. 
Az ajtóban még egyszer megfordult, s azzal az ő különösen kelle
metlen nevetésével szólt:
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-  Annyi, annyi év után, egész jól emlékszem erre a Fürstre. 
Fürst Sándor. Ugye, nem fogja elfelejteni a nevét? Rossz diák 
volt, a pótvizsgákon is majdhogy meg nem bu k o tt. . .  De az én 
tárgyamból, a történelemből, mindig kitűnője volt, kivételesen 
épp az én tárgyamból! Nem furcsa ez?

Az ajtó aztán becsukódott. Bollert egyedül maradt az íróasztali 
zöld lámpa fényétől megvilágított szoba közepén.
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Július 17.

M A J D N E M ...

M ár meg tudta különböztetni, hogy távol, a folyosó bejáratánál 
nyílik-e a nagy vasajtó, vagy csak a sok cella közül egy. Néha ak
kora volt a csend, hogy semmi más se hallatszott, csak a saját lé
legzése meg egy betévedt nagy légy elégedett, hol meg hirtelen 
mérges dongása. Volt azonban úgy is, hogy sűrűn nyílt a nagy va
sajtó, és egyre-másra döngtek a folyosón lépések, melyek, ahogy 
közeledtek, dübörgéssé erősödtek. Ilyenkor fel-felugrott, s hogy 
szükségtelenül egy pillanatot se veszítsen, mindjárt az ajtónál várt. 
Azóta a távolinak tűnő éjszaka óta, hogy fejét két keze közé fogva, 
ahogy ő érezte, életében először gondolkodni kezdett, sürgős lett 
neki, hogy szabaduljon innen, mint amilyen sürgősnek még soha 
semmit se érzett. De a lépések számtalanszor hangzottak föl s hal
tak el, s ő mindannyiszor hiába maradt még további pillanatokig 
fülelve az ajtónál a hitetlen reményben, hogy hátha csak tévedés
ből mentek tovább, hátha még visszafordulnak. . .  De tovább
mentek, mintha nem is az előtt az ajtó előtt haladnának el, mely 
mögött ő várta fogcsikorgató türelmetlenséggel hogy érte jöjjenek, 
beszélhessen velük s kicsikarja tőlük, hogy elengedjék.

Aztán megint csend lett, s csak a saját lélegzését s betévedt lakó
társának, a nagy légynek elégedett, hol meg hirtelen mérges don- 
gását hallotta.

-  Úgyse hozzám jönnek -  gondolta most András, hogy megint 
lábak dobogtak a folyosón, s csak azért is ott maradt a priccsen 
tompa, nyitott szemű kábulatban, kifáradva a hiábavaló nekiké- 
szülődésektől, feje alatt a két karjával. Megpróbált úgy tenni, 
mintha nem is várna, mintha neki mindegy volna, és -  szívdobog
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va hegyezte fülét, leste, hogy ez az ő furfangja beváljék, hogy „épp 
ezért” most megálljának majd, kinyissák az ajtót, é s . ..

És a dübörgéssé erősödött lépések ezúttal csakugyan, mint hir
telen lefékezett motor, az ő ajtaja előtt torpantak meg. Fekve ma
radt. Babonásan .kényszerítette magát, hogy még fejét se fordítsa 
az ajtó felé. M ikor azonban odakint már magán a záron kezdtek 
motozni -  mindent felejtve felpattant. Szeme előtt feltépett kék ing 
és egy hatalmas húsos, szőrös mell villant, s nehéz zsákként vágó
dott be egy ember. András az ajtót nézte, mely csattanó zárral me
gint rácsukódott, most már rájuk, kettőjükre. Az ember széles há
tán rosszul foltozott kabát, arccal a cella kövén, hason fekve terült 
a lábánál. András melléje térdelve bizonytalanul tapogató kézzel 
lassan fordította meg a nagy darab nyöszörgő testet. Az ember 
nem nyitotta ki a szemét. Borotválatlan, puffadt képű, javakora
beli férfi volt, lilásan erezett széles orral s a fakó száj fölött vöröses 
bajusszal. András, arcával alig tenyérnyi távolságban a másik ar
cától, cipelhetetlenné vált nagy súlyként ejtette rá sörtés fejét az 
idegen ember verejtékszagú vállára.

Kőből volt minden és vasból, mint a börtönfalak és a zár, csak 
ők ketten voltak érző, megmaradt emberek, egyedül és egymásra 
találva -  így érezte András. Az ember pillanatra kinyitotta szemét. 
Andrásnak úgy tűnt, hogy csodálkozva pillant rá. Csodálkozva, 
de az is lehet, hogy megrovón. András megijedt a saját férfiatlan- 
ságától. Attól, hogy ez az ismeretlen, aki -  ellentétben vele -  nem 
tévedésből került ide, aki nyilván „igazi”, bizalmára méltatlannak 
ítélhetné őt. Szerette volna az ember homlokából elsimítani a bele
hulló vöröses hajat, s már ki is nyújtotta kezét, de végül csak a sa
ját homlokán simított vele végig. S felegyenesedve, tőle telhetően 
tárgyilagos keménységgel kérdezte: -  Fáj? -  s vallomással folytat
ta : -  Én csak először vagyok itt -  s mert más nem jutott eszébe:
-  Klamm Andrásnak hívnak -  mondta s elpirult, mert nem tudta, 
hogy szokás-e börtönben a bemutatkozás. S mintha a kissé dülledt 
zöld szemgolyók szigorúan néznének rá, a tapasztalatlan tolako
dóra. Az ember meg-megrángó arccal kínosan tápászkodott fel, s 
a priccs szélére telepedve, elgondolkodva nézett fel az előtte álló 
sima képű vállas, nagy legényre.
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-  Klamm? -  szólalt meg mély hangon. -  Arcban hasonlítasz is 
h o zz á ...  egészen az apja, az apja harminc év előtt.

-  Ismerte az apámat? -  kérdezte András, s a torkában érezte 
szíve verését. A magasban, a priccs fölött kigyulladt a kis villany- 
körte. A harmadik este -  ju to tt András eszébe, de hogy kint a fo
lyosón lépteket hallott, most már megijedt a gondolattól, hogy tán 
érte jönnek, hogy szabadon bocsássák s elragadják ettől az ember
től, mielőtt m eg tudhatná...  Mit? Mindent, amit eddigi élete so
rán elmulasztott tudakolni, megtanulni. Ez az ember, aki itt ült 
előtte, maga volt az útbaigazítás, s végre beszélt. S András, aki tán 
épp azért mondta meg a nevét, mert ezt akarta -  miközben hall
gatta, mint beszél az ember az ő apjáról, szinte érezte, hogy nő pil
lanatról pillanatra, felnő, felnőtté lesz ő, ki eddig gyermek, 
Klamm M ártonnal és a világgal szemben egyaránt csak gyermek 
volt.

Ismerte András a történeteket, melyeket az ő cellatársa mesélt el 
neki az egykori Klamm M ártonnal együtt vívott küzdelmeiről, 
Klamm M árton múltjáról. Mégis minden újság volt. Mert úgy lát
szik, gondolta András, az embert, akivel mindig egy födél alatt 
élünk, annyira megszokjuk, hogy kevésbé látjuk, mint akárki 
mást, mígnem egyszerre ... Andrásnak volt egy ilyen emléke.

Egész kis fiú volt még. Egy este -  apa agitációs körúton a vidé
ken járt -  felkelt az ágyból, és benyitott a szomszéd szobába, és az 
édesanyja ott egy ismeretlen ember mellett -  az idegen a barna 
bőrfotelben, anyja pedig a bőrfotel karfáján ült. Semmit sem ér
tett, de elsikoltotta magát, megijedt a gyerek attól, hogy az anyja 
az anyja és mintha mégse az volna, hogy az arca mint egy idegen 
asszony arca. Anyja arca volt s mégis - ,  mintha először látta vol
na. Menekülve futott vissza ágyába, és soha senkivel se beszélt 
erről.

Most nem akart elfutni, noha a börtöncella akusztikájában a fo
golytársa szájából nem kevésbé megdöbbentően hatottak rá az is
mert történetek. Ismert, történetek, mert nemegyszer mesélt az ap
juk arról az időről, mikor egy gesztenyesütőnél bérelt ágyat, s az 
ágyat azzal fizette meg, hogy minden második nap este, munka 
után kiállt éjszakára az utcára marónit árulni a gazdája szolgálatá
ban. András mint gyerekkori képeskönyvei egy-egy lapjára, úgy
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emlékezett a legendára: a fiatal Klamm M árton fáradt arca a gesz
tenyesütő kemence parazsának izzó világításában, a jeges, havas 
téli éjszakában, amint ez a fiatal Klamm M árton a kemence fölé 
szerelt karbidlámpa vakító fényénél olvassa az első, Németország
ból magyar földre került forradalmi felhívásokat, füzeteket. . .

És a vasbotos tüntetés, amiről Andrásnak a cellatársa beszélt! 
Hogyne tudott volna róla A ndrás! Emlékezett még arra is, hogy 
mikor hallott először róla. A régi, kicsi ágyát kinőtte, új, nagy 
ágyat hoztak haza, körös-körül fonott kalácsra hasonlító barna, 
karcsú oszlopokkal, s mert András az új ágyban hancúrozni akart 
és nem elaludni, apja, hogy elcsitítsa, megállt az ágy végénél, s a 
magas oszlopok tetejére fektetve alsókarját, mesélt, s a feje így 
alulról, a fehér párnák fészkéből nézve olyan volt, megint olyan, 
mintha egyik képeskönyvből vágták volna ki, mert hiszen réges- 
rég elmúlt időkről mondott mesét, arról az időről, mikor mint a 
mesebeli favágó fia, még csak elindult szerencsét próbálni, és arca 
verejtékétől volt sós a kenyere.

Titokban Budapest négy végéről ő indította el akkoriban a 
munkásokat, hogy tüntessenek azért, hogy a szegényeknek is le
gyen képviselőválasztási joguk, hogy a törvényeket ők maguk, a 
szegények, a dolgozó emberek hozzák. S mert a tüntetők tudták, 
hogy az ország sorsát csak látszatra intézik a képviselőházban, 
hogy valójában a rossz és gőgös mágnások Nemzeti Kaszinója 
diktálja a törvényeket, az ellen vonultak hát föl. S mert más fegy
ver nem volt kéznél, egy vasrudat kapott föl apja, úgy vezette a né
pet, úgy ment birokra gyalogos meg lovas rendőrökkel, akik sűrű 
sorokban állták el az utat. S a vasrúdnak apa kezében nem kis ré
sze volt abban, hogy a szegények és rongyosok áttörték a rend
őrök sorfalát. Be a Nemzeti Kaszinóba, behatoltak oda, ahová ad
dig soha más, mint mágnás vagy mágnás cselédje be nem tette a lá
bát. S ott benn nem egy ablak s nem egy csillogó tükör emlegette 
meg a vasrudat a Klamm M árton markában. Akkor a történet a 
szegények diadaláról és a vasbotról annyira megtetszett András
nak, hogy másnap, amint fölkelt az új fonott kalácsos ágyból, ki
szökött a konyhába, bekormozta kezét, összeborzolta haját, s 
megragadta a cserépkályha piszkavasát. „Abcug gróf Tisza Ist- 
ván^-kiáltással rontott neki a nagy barna szekrénynek s törte be a
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piszkavassal a csiszolt tükröt, mely előtt anyja szokott öltözköd
n i . ..

S amennyire magától értetődő, hogy csak gyereket ragadtathat 
a fantázia hasonló kísérletre, annyira természetesnek tűnt András 
és -  mint András eddig gondolta -  mindenki előtt, hogy Klamm 
M árton képviselőnek olyan dolgokat, mint ama távoli küzdelmes 
években kellett, többé már nem kell, sőt valahogy nem is lehet ten
nie. S ezért váltak eddig sose hallottakká az apjáról szóló ismert 
történetek, mikor azokat az ő cellája új lakója beszélte el és ma- 
gyarázgatta. A felelevenített múlt itt vádként hatott, s nemcsak az 
apja ellen, hanem az egész élet leleplezéseként. Minden jóra for
dult -  ez volt a függöny, melyen keresztül eddig minden jajkiáltás 
és harci zaj tompítva és valószerűtlen távolságból érkezőnek tűnt. 
A mustból bor és az emberből, aki tegnap gesztenyesütő kemencé
nél, karbidlámpa mellett olvasott, hacsak elég derék, mára az az 
ember lett, akit az ellenfél is tisztel, s aki szőnyeges fűtött szobából 
pillant ki az ablakon a téli hóesésre. A függöny -  „minden jóra 
fordult” - , ez a családi függöny most elszakadt. Minden jóra for
dult. De nem azért, mert a tegnapi minden hatalommal dacoló tip- 
rott hős idővel győzött, hanem mert idővel -  hivatalos politikussá 
vált.

András úgy érezte magát most, mint aki eddig gondtalanul élt, 
de most rá kell rémülnie, hogy nem szárazföld, hanem embercson
tokat ropogtató, emberhúsból élő szörnyeteg háta az, amin gya
nútlanul já r t-k e lt...

Nehogy elveszítse cellatársa bizalmát, vigyázott, hogy el ne 
árulja magát, ne látszódjék rajta, mennyire új neki ilyen világítás
ban látni apját, s vele együtt a világot. Ez az ember, aki, mint 
mondta, harminc éve folytatta a harcot, melyet Klamm M árton 
már húsz év előtt elárult, jobbnak hiszi őt, mint amilyen, s épp 
ezért András nem merte kinyitni a száját. S mikor az ember szüne
tet tartva újra végigfeküdt a cella egyetlen priccsén, András érezte, 
neki kellene átvennie a szót, nehogy elakadjon a beszéd, ennek az 
embernek a beszéde, akitől annyit tanul. Azt is megértette annak a 
szavaiból, hogy az nem akárki, nem egy a szürke közkatonák kö
zül, hanem valaki, a k i . . .  aki még Moszkvában is járt! De mit
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mondhat ő egy ilyen embernek, és hogyan mondja, hogy bizalmat
lanná ne tegye?

-  Te is Sallaiékkal együtt buktál le? -  fordult feléje az ember.
András a kérdést nem értette. Nem tudta, mit jelent a „lebukás”

szó, s azt a nevet is ekkor hallotta először. Elvörösödött, és mint a 
kisdiák, akit rajtacsíptek, hogy nem tanulta meg a leckéjét, konok 
kifejezéssel nézett maga elé. Az ember azonban csak egy pillanatig 
várt, s kisegítette Andrást a zavarából azzal, hogy átsiklott a fele
let nélkül maradt kérdésen, és beszélt tovább. Sallait is nagyon jól 
ismerhette, mert most már keresztnevén, Imreként emlegette. Még 
a proletárdiktatúra idejéből ismerte, mikor Imre Korvin Ottó mel
lett a forradalom politikai rendőrségének volt a főnöke, sőt futó
lag már 17-ben, a háború alatt is találkozott vele. Imre akkor még 
bankhivatalnok volt, és antimilitarista röpcédulákat gyártott. Ak
kor kibírta, túlélte a katonai börtönt, de m ost. . .  aligha fogja so
ká bírni, hiszen tüdőbeteg, és -  az ember azt mesélte, hogy tegnap 
szembesítették vele -  s Imrének még maláriás rohammal is kellett 
küzdenie.

András a priccs szélére ült, és az öklét rágta. Most már meg
értette a kérdést, melyre adós maradt a felelettel. Semmit se tudott 
ugyan abból, amit most hallott Sallairól, de a nevét, mint közben 
ráeszmélt, mégse most hallotta először. M ikor keresztülvezették a 
„konyhán”, s a szuszogó kísérője abba az előrebukó fejbe vágott 
az öklével, azt motyogta: „Hozta Isten Sallai ú r”.

András erőset bólintott, mikor a cellatársa azt mondta: -  De 
Sallai tüzes nyárson se fog vallani.

Az ember a priccsen észrevette ezt a fejmozdulatot, és hangját 
gyorsan bizalmasra tompítva vetette fel a kérdést: -  De a többiek? 
A többi húsz, aki vele együtt bukott le?

András ijedten nézett az emberre: csak nem őbenne kételkedik?
-  Nem, jól tudom én -  magyarázkodott mentegetőzve az - , per

sze hogy Fürst is inkább elharapja a nyelvét. Karikás Frici is. De a 
többiek?

-  Mit kellene tenni? -  pattant fel András. Úgy nézett a húsos 
emberre, mint kisgyerek korában, hogyha egyszerre nagyon gyá
moltalannak érezte magát, az édesapjára. Az ember erre a kérdés
re mélyen elgondolkodott, hosszan hallgatott.
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-  A kintiek -  szólalt meg végül halkan -  még tán nem is tudják, 
mi történt. Legalábbis nem mind. Értesíteni kellene őket, hogy el
bújjanak, de meg azért is, hogy idehaza az üzemekben meg külföl
dön a sajtóban lármát csapjanak -  lármát a mi érdekünkben.

Ha nem is tudta volna így pontosan megmondani, de ez volt az, 
ami miatt András m ár akkor is, mikor még egyedül volt a cellá
ban, mielőbb szabadulni akart.

-  Amelyikünket előbb engedik ki, az fog majd hírt vinni. Ezt 
mindig így csináljuk -  oktatta ki a tágult szemekkel figyelő fiút az 
ember. -  Te alighanem előbb szabadulsz, én megmondom neked 
az én címeimet. . .  De ki tudja? Tán én szabadulok előbb. S azért 
volna jó, ha te is m egm ondanád. . .

András megörült, hogy értésére adhatja sokat szenvedett és so
kat tapasztalt cellatársának, hogy neki is vannak „címei”. A nyel
ve hegyén volt már Dalos Péter neve és a másik két barátjáé. S bár 
a világon semmit se gondolt, mégis, mintegy magától, hangtalanul 
összecsukódott a majdnem szóra nyílt ajka. Mint a ló, ha hirtelen 
megbokrosodik s ágaskodni kezd és nem engedelmeskedik gond
talan gazdájának s az a ló hirtelen kitört nyugtalansága láttán, fel
üti a fejét és kezd vizsgálódni -  András megfordult, és zörgetni 
kezdett a zárka ajtaján. A foglyoknak ez volt a jele az őrmester 
számára, ha szükségre kellett menniök. Az őrmester ilyenkor ká
romkodott, s András ez okból mindig halasztotta a zörgetést. 
Most azonban öklével dögönyözte az ajtót még akkor is, mikor az 
őrmester mérges hangját már közelről hallotta. Kifogás volt a ké- 
redzkedés, halasztást akart nyerni, mert hirtelen eluralkodott rajta 
saját gyengeségének s fogolytársa fölényes biztonságának, mint 
valami veszélynek a riasztó érzése. Gondolni nem gondolt semmit. 
Bátyja, a rabbi, félt gyerekkorában a sötétben. András akkor kine
vette ezért -  de most itt, nagy fiú létére ez a megmagyarázhatatlan 
szorongás, majd rémület vett pánikszerű erőt rajta.

Alighogy kieresztették, egy másik cellaajtó felől is zörgettek az 
őrmesternek. András, aki különben itt mindenre kíváncsi volt, 
most hátra se nézett; zsinórjafosztott félcipőjében a felszabadult- 
ságnak olyan vidám érzésével csoszogott előre, mintha nem is bör
tönfolyosón járna, hanem fullasztóvá vált zárkájából szabad térre
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került volna ki. Nem is vette észre, hogy mögötte másik két láb is 
húzza a folyosó sikált kövén a cipőjét.

-V igyázat, spicli! -  suttogta valaki gyorsan a füle mellett.
Soha nem tudta meg, ki volt. Mire feleszmélt, az ember már elé

be került, és András csak a hajlott hátát látta és karjának éles 
szögbe hajló könyökét. Az lassíthatta volna lépéseit, de nyilván az 
ismeretlennel szemben, akit óvott, ismeretlen akart maradni.

Nem barát, még csak nem is ismerős, idegen viselt gondot a ta
pasztalatlan Andrásra. S épp ezért a világ, mely az előbb még mint 
valami szörnyeteg jelent meg András előtt, szörnyeteg, melynek 
hátáról rémült szemekkel egyedül mered feneketlen mélységekbe, 
a világ most egy csapásra megváltozott. Csak rajta áll, hogy kőfa
lakon, zárakon és őrökön túl vele legyenek, vele maradjanak azok 
az ismeretlenek, akik soha sincsenek egyedül. És úgy érezte, hogy 
soha többé, semmilyen körülmények közt se fogja elfelejteni, hogy 
aki elvtárs, az sehol sincs egyedül.

Ment vissza cellájába, s úgy érezte, hogy erős, ravasz, bátor, 
minden tud most már lenni, mert amint elhaladt a folyosón, mint
ha minden cellaajtó mögül féltő biztatást suttogtak volna feléje a 
látott és a sose látott idegen emberek azzal, hogy társukká, baj
társsá fogadták.

M Á SN A P ÉS M É G  E G Y  S Z E R E N C S É T L E N S É G

Ha Kendéné előre tudta volna, hogy a tegnapi kirándulás után 
ennyire a feje tetején fog állni m inden! . . .  szép kis vasárnap ez a 
mai! Ha előre tudta volna? Tudhatta volna, s ennyiben, érezte, ő 
is hibás, de fennhangon csak arról beszélt, hogy az egésznek az ura 
az oka. S bár a szemrehányás nem változtat a dolgok állásán, jobb 
valaki mással, mégha az az ura is, porolni, mint magányosan 
sóhajtozni.

Nincs annál könnyebb, mint könnyelműnek lenni, s nem gon
dolni a másnapra. A másnap? M intha nem is volna. Nem szól 
közbe, hagyja, hadd bolonduljon az ember. Hanem aztán az esté
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bői éjszaka, az éjszakából reggel lesz -  és ami tegnap nem volt, 
mára m egjött: itt a másnap. A konyha magasában áthúzó kötelek 
csupaszon vártak, de a fehérnemű azonmód mint tegnap odahagy
ták, még ott ázott az üstben, s a szennyes nagyobb része még csak 
színét se látta víznek.

Magától, főképpen városban, semmi se terem, még kis híg leves
hez való sárgarépa sem, legkevésbé pedig pénz az előző nap fené
kig kikapart ládafiában, illetőleg zsebekben -  mondta egyéb nagy
számú hasonló megállapítások kíséretében Kendéné az urának, 
mikor kora reggel felkeltek. S amint az már lenni szokott, mennél 
inkább sietett Kendéné, hogy helyrehozza a könnyelműség követ
kezményeit, annál lassabban haladt előre, mert hiába, mindennek 
meg kell adni a módját. Idő kell a kifőzéshez, idő a mosáshoz, idő 
az öblítéshez -  úgyhogy némi zsörtölődő kapkodás után Kendéné 
végül is belátta, hogy kész lehetetlenség az egész fehérneművel es
tig elkészülnie. Más lett volna, hajtogatta egyre, ha tegnap nem 
rándulnak ki a zöldbe. Akkor tegnap elvégezte volna a mosást, 
most reggel nyugodtan, annak rendje s módja szerint benedvesít
ve, összegöngyölhette volna vasaláshoz, s délben már rakhatta is 
volna ki vasalva a nagy fehér kosárba, vihette volna, s hozhatta 
volna érte haza a pénzt Klamméktól, meg az újabb keletű kun
csafttól, a Klamm képviselő jövendő vejétől is. így azonban be 
kellett érnie azzal, hogy a vőlegény szennyesével elkészüljön. De 
ehhez a többitől külön kellett volna választania, s ami körülmé
nyesebb, az üstben ázó halmazból is ki kellett keresnie a Bollertét, 
hogy azt külön és nyomban munkába vegye, mert ha estig nem 
hoz onnan pénzt, akkor este is csak annyi lesz a házban, mint 
most: árva krajcár se. Hitelbe vásárolni? Soha -  mondta Kendé
né. S erre büszke volt. S minthogy tegnap a mai reggeli tejre szánt 
pénzt herdálták el, az asszony még Kende G ábor elébe se adhatott 
mást reggelire, csak épp egy darab kenyeret s melléje a konyha fa
láról leakasztott kék zománcos sótartót.

Az ember belátva az asszony igazát, nem felelt szóval se vissza, 
még segített is pár darabot a kötélen kiteregetni, de azért, ha jó 
ember is, mégiscsak férfi, s a sovány reggeli után morcos képpel in
dult munkába. Pedig hát csak magára vethet, hogy ma reggel nem 
apríthatta tejbe a kenyerét -  mondta Kendéné, már csak a saját
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kedélyének megnyugtatására, mikor így egyedül maradt az ébre
dező két kislánnyal. Hogy ne lábatlankodjanak, szelt nekik is egy- 
egy darab kenyeret, s azzal küldte le őket játszani. Meghagyta ne
kik, hogy el ne csavarogjanak, ami családi nyelven azt jelentette, 
maradjanak a köves udvarban, hogy ő a konyhaablakból szemmel 
tarthassa őket. A gyerekek szófogadatlanul, az udvarról hamar el
tűntek, a lépcsőfeljárat alá húzódtak, mert a júliusi nap máris úgy 
tűzött, mintha még a köveket is meg akarná aszalni. De ugyanen
nek a júliusi napnak köszönhető, hogy Kendéné elégedetten tapo
gathatta a köteleken szemlátomást gyorsan száradó mosást. A va
salóban is a füstölgő faszenet már megfogta a parázs. A magas ágy 
alól, ahol az ura egykori tulipános katonaládáját tartotta, előhúz
ta a vasalódeszkát; egyik végét az asztalra, másikat egy az asztal
nak háttal fordított konyhaszék támlájára helyezte. Hogy gyor
sabban menjen, mindjárt a kötélről darabonként vette munkába a 
mosást.

Szorgos keze azonban egyszerre megállt: a nagylányának, Te- 
réznek a lépcsőfeljárat felől közeledő lépéseire lett figyelmes. 
A lépteiről megismerte, hogy az jön. S abból, hogy miként rakja 
lábát, Kendéné mindig előre kitalálta, mi járatban van. Ha frissen 
kopog a cipője, akkor azzal fog bejönni, hogy „nagyon sietős”, 
épp csak felnézett -  (vagyis az ilyen városban felcseperedett lá
nyoknak fél órát se érdemes az anyjuknál tölteni). Ha lassan jön, 
kicsit húzva a lábát, ami elég baj s a gyakoribb, akkor megint egy
szer a szegénység hozta fel, pénzért, szalonnáért, kenyérért jött, 
as/erint, hogy mit kaphat. De Kendéné mindig úgy tett, mintha 
előre semmit se tudna, s kellemes meglepetéssel, örvendező arccal 
fogadta, ami nem volt épp képmutatás, de nem is volt egészen 
őszinte. Nem mintha nem szerette volna a nagylányát. Szerette, de 
sóhajtva fejcsóválva, mert maga magával hasonlította össze. Ő 
még nem volt tizennégy éves, és már meg tudta keresni a kenyerét. 
Tizenhat éves korában meg már küldte haza a falujába a havibérét 
a stafirungra. Ez az ő lánya meg már férjhez is ment, s mégse tu
dott, még mindig nem tudott a maga lábán megállni, pedig még 
csak gyereke se volt. Kendéné belátta, Teréz nem tehet róla, hogy 
az ura munka nélkül van, de hát azért mégis. . .  nincs benne életre
valóság. Mindig az anyjának kell a hóna alá nyúlni, ő szerezte meg
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neki a Klammék jövendő vejénél a bejárónői munkát, ez most 
minden keresete. Kendéné mint istencsapástól félt a naptól, mikor 
a vőlegényből a villa elkészültével férj lesz, mert a menyasszony 
máris megkérte Kendénét, hogy nézzen nekik majd valami meg
bízható, jó, állandó cselédet ki a villába. . .

Ezúttal, hogy a lánya lassú, nagyon lassú lépteit hallotta, Ken
déné örvendező arca annál kevésbé volt érzelmeinek hű tükre, 
mert mindjárt eszébe jutott, hogy ma még csak megkínálni se tud
ja semmivel. Szegény emberek voltak az ő szülei is, de ha ő annak 
idején farsangra vagy karácsonyra hazament a falujába, mindig 
kerítettek az asztalra csirkepaprikást, csipetkével meg tejföllel, s 
ahogy az már illik, bort is hozzá.

Ha nem is csirkepaprikásnak, de valami ízes harapnivalónak 
asztalraadása Kendéné számára megmaradt az anyjáról alkotott 
eszmény természetes tartozékának. M ikor azonban most Teréz 
megjelent az ajtóban, Kendéné mindent elfelejtett, s még az előre 
feltett szokásos örvendező mosoly is úgy tört és hullott le az ajka 
szögletéről, mint ahogy kezéből is kiejtette a vőlegény alsónadrág
ját, melyet épp a vasalódeszkára akart helyezni. Mert Teréz nem 
hiába jö tt ezúttal oly nagyon-nagyon lassú léptekkel; barna koc
kás takaróját batyuba kötözve hátán cipelte. S ami mindent meg
mondott, az a batyuból kiduzzadó piros huzatos párnának a 
csücske volt. Teréz megállt az ajtóban, kicsit előrehajolt, s úgy 
eresztette a padlóra a terhét, s aztán, miközben az istentelen városi 
szokás szerint rövidre nyírt haján a félrecsúszott zöld sapkáját iga
zította helyre, kiegyenesedve, a maga mindig kicsit fátyolos hang
ján, azt mondta:

-  Jó napot, anyám.
-  Hozott Isten, lányom -  és Kendéné széket mutatott neki, s a 

földre esett férfinadrágot nagy figyelemmel nézegette, hogy nem 
piszkolódott-e be. Ráfektette a vasalódeszkára, belemártotta uj
jait a törött fülű bögrébe, melyen piros szív fölött két fehér galamb 
csőre szerelmes csókban fonódott össze, megfröcskölte, tenyerével 
kisimította az alsónadrág szárát, s aztán felemelte a deszka végére 
tett tégláról a vasalót, s miután előbb még egyszer meglóbálta, úgy 
rányomta a bevizezett ruhára, hogy a tüzes vas gőzölgött beléje.

Teréz, lábánál a térden fölül érő duzzadó batyuval, egyenes de
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rékkal ült a széken. Hallgatott, s Kendéné ebben egyetértett vele. 
Nemcsak a mosáshoz, kifőzéshez, öblítéshez, mindenhez idő kell. 
Ahhoz is, hogy a kimondandó szavak megérlelődjenek. A méltó
sággal fel-alá sikló vasa sról lopva, csak fél szemmel, oda-odapil- 
lantott a lánya irányába. S hogy így lopva mustrálta, szinte igazat 
adott a vejének, hogy elkergette ezt a se parasztos, se úrias felesé
get, aki neki ugyan a lánya volt, d e . . .  Ha nem tudta volna, hogy a 
lánya, és hozzá még húsz esztendővel fiatalabb nála, szinte el se 
hitte volna. Sovány, hogy szinte zörögnek a csontjai, a zöld sapka 
alatt homloka közepén mintha belevasalták volna, mély ránc.

-  Ilyen fiatal, és mégis hogy elhagyja m agát! -  gondolta Kendé
né, s könnyebbség lett volna a szívének, ha sikerül ennél megfog
hatóbb hibákra találnia a anyában. Saját, úgyszólván belső hasz
nálatra kellett volna neki ez, de hamarjában nem ju tott tovább a 
megállapításnál, mint hogy Teréz „mindig is túlságosan elhagyta 
m agát”. így fejezte ki magának a lánya nehéz sorsa miatti bánatát, 
de vigaszt is merített abból, hogy viszont ő sose hagyta el magát. 
Az ő igazságérzete olyan volt, hogy nem tudott abba belenyugod
ni, hogy valakinek rosszul mehet dolga, ha az nem hibás benne.

-  Micsoda istentelenség! -  volt azonban első hangos szava.
-  Hogy intelligens személy, mint ez a Boller , hogy adhatja puce- 
rájba a drága fehérneműjét! Sok mindent kifog az ember ésszel, 
de ezt nem lehet! Most már kétszer volt nálrm  mosásban, s még 
mindig nem tudom helyrehozni, amit azok ott vétettek. Itt pedig, 
látod, foszladozik, mert azok ott klórt, meg mindenféle gyilkos 
mérget használnak, nincs szívük a ruhához. És azonfelül három 
szor annyit számítanak fel, legalább háromszor annyit, mint én!

Teréz felállt, és mint az anyja, fejét csóválva nézte, tapogatta a 
puceráj lemoshatatlan bűnjeleit, majd a kakukkos konyhaórára 
pillantva megszólalt: -  Estére visszajövök -  s a szoba közepén 
domboskodó batyujára mutatva, megkérdezte: -  Hová rakjam?

Kendéné is ránézett az órára. -  Csakugyan ideje már menned. 
Jó fél óra innen a Bollertig, és tudod, az urak nem szeretik, ha a ta- 
karítóné késik -  mondta lányának, akit mindig is oktatni igyeke
zett, s fejével a batyura mutatva, csendesebben hozzátette: -  Majd 
elrakom én, hadd csak. Hanem -  folytatta kis szünet után a ta
pasztalt asszony higgadt biztató mosolyával -  aztán min kaptatok
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hajba olyan szörnyen a Hanzival? -  s mintegy várta, hogy amint 
az már fiatal asszonyokhoz illik az ilyen esetben, Teréz lesüsse a 
szemét, s a zsebkendője szélét cibálva elpityeredjék. M ár készítette 
is az ilyenkor szokásos hasznos, okos, türelemre intő, csillapító jó 
szavakat. Teréz kezébe azonban nem zsebkendő került, hanem 
cekker, amit a batyuja mellé térdepelve húzott elő, s amit felül 
gondosan takart be egy színes kendővel.

-  Nem kaptunk hajba, anyám. Nem, ez nem az. C sak . . .  -  s el
akadt, de nem zavarában, hanem mintha csak gondolkodna. 
S nem is vette le a szürke szemét az anyjáról.

-  Idegen szoknya után futkosott az ebadta? -  mondta ki Ken
dénél, hogy a lányának segítsen túlesni a megalázó vallomáson.
-  Vagy talán bizony te? -  vallatta bizonytalanabb hangon, s asszo- 
nyi kíváncsisággal, önkéntelen kicsinylő tekintettel tetőtől talpig 
vizsgálódva mérte végig a lányát.

Teréznek felrándult a vékony felső ajka. Nem az egész, csak épp 
egy sarka. M ikor kislány volt, anyja e miatt a rossz szokása miatt 
néha szájon verte. Mert ha így felrándult a felső ajka, Kendéné 
úgy találta, az olyan, mint amikor a kutya vicsorog. Noha Teréz
nek, ha ő vicsorgott, csak épp egyetlen hegyes szemfoga villant 
elő. Az anyja sose tudta erről leszoktatni.

-  De hát akkor mi ütött hozzád? -  fakadt ki türelmetlen aggo
dalommal Kendéné, s ráncba szedte sima homlokát. Elkergette az 
ura, s még csak nem is sír, még csak ki se önti a szívét az anyja 
előtt . .  egyáltalán, azonkívül, hogy a batyujával állított be, sem
miben se viselkedik úgy, mint más rendes fiatalasszonyok. -  De 
hát a k k o r . ..  ?

Válasz helyett azonban Teréz a pirospettyes kendőt igazgatta, 
amelyik a karjára akasztott nagy fülű szalmafonatos cekkert ta
karta be.

-  Mivel cipekedsz itt?
Kendéné csak azért nyúlt a lánya karja után, hogy egyáltalán 

szóra bírja. De Teréz hevesen hátrált az ajtó felé, s magához szorí
totta a cekkert hordó, hegyes könyökbe szögellő karját. A ránc a 
homloka közepén még mélyebb lett, a két ritkás szemöldöke szinte 
összeért, a felső ajka megint felrándult.

-  Estére vissza leszek -  mondta, s már ment is, gyorsan téve be
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maga mögött az ajtót. Kendéné orrát hirtelen félelmesen csapta 
meg valami. Mire a vasaló után kapott, már késő volt. Ami még 
soha, soha, de soha se történt meg vele: az előbb, hogy kezét fel
emelve a lánya karján tarto tt cekker után nyúlt, a tüzes vasaló 
rajtmaradt egy puha barna ing hátán, és tenyérnyi helyen csúful 
megpörkölte a vásznat.

A N G Y A L O K  É N E K E

Nincs a világon annál egyszerűbb: két térded közé szorítod, bal 
kezeddel a csőrét markolod meg, s jobb kezedben a késsel egyet 
nyisszantasz a nyakán. Mielőtt elereszted, a véres kést megtörülöd 
a tollábán. A maradék élet még néhány illogikus bukfencet hányat 
vele a levegőben, s ezzel a csirke a földi pályafutását, kezed meg a 
kés pedig elvégezte, amit akartál. Nincs a világon ennél egysze
rűbb, de azért hiába fekszik itt az éles konyhakés, és hiába, akár 
összekötözött lábbal, karnyi távolságban a szárnyas -  annak, aki 
még nem vágott csirkét, mégse áll rá könnyen a keze. A nehézség 
épp abban van, hogy egyszer mindent először kell tenni. S amilyen 
egyszerűnek tűnt otthon Kende Gábor előtt annak a bizonyos el
határozásnak a keresztülvitele, reggel ráeszmélt, hogy miközben a 
dolog lényegét alaposan átgondolta, épp mert csak a lényegét gon
dolta át, néhány csekélységről megfeledkezett. Akkor ébredt en
nek tudatára, mikor munkába menet a Visegrádi utcán a villamos
művek igazgatóságának épületére pillantott. A csekélységek, me
lyeket átgondolni elfelejtett, szóra se érdemesek ugyan, melléke
sek, mint egy előszoba, amin keresztül kell menni, hogy az ember 
benyithasson egy másik szobába, de azért mégis keresztül kell 
menni az előszobán, és mégis be kell nyitni a másik szobába.

Ahogy az igazgatósági épület előtt elhaladt, egyszerre csak épp 
ez ijesztő akadályként merült fel előtte. Mint aki nyelvével folyton 
a fájós fogát tapogatja, naphosszat nem tudott másra gondolni, 
mint ezekre a csekélységekre, melyek egyre nőttek képzeletében. 
Az igazgatósági épület földszintjén, ahol a bérleti jegyeket árulják
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és a munkabéreket fizetik ki, feltűnés nélkül megkérdezhetne bár
kit, hol a személyi referens irodája. De még csak erre se lett volna 
szüksége, mert az emeleten is, ahol az igazgatóság székel, jól is
merte a járást, az igazgatóság minden irodáját, sőt minden foteljét 
is. Több mint négy hónapon keresztül napjában tíz, tizenkét, néha 
még több órát is ott töltött azon az emeleten, szőnyeges szobában, 
bőrüléses karosszékben, nagy, megmozdíthatatlan, szép fekete 
íróasztalnál. Az ilyen emlékeket nem temette be az azóta elmúlt ti
zenhárom esztendő ezernyi szürke hétköznapjának a pora sem. 
Pontosan ugyan nem tudta volna már megmondani, hogy hívták 
akkor azt a bizottságot, melynek egyik tagjaként került föl az eme
letre -  üzemi munkásellenőrző tanács vagy választmány, így vala
hogy nevezték - ,  de azonkívül mindenre úgy emlékezett, mintha 
tegnap lett volna. Ült a nagy, szép fekete íróasztalnál (akkora az, 
hogy meg se lehet mozdítani), ki-be jártak nála munkások, kalau
zok, kocsivezetők, szólt a telefon, és ő megbeszéléseket tartott, 
szervezett, rendelkezett, a lá írt. . .  Ha visszaemlékezett erre az idő
re, csodálkozott, hogy akkor, 1919-ben márciustól augusztusig, 
mégis éppúgy mentek a villamosok, mint azelőtt, s az irodákban is 
minden úgy volt, mint azelőtt, még csak egy szekrényt se mozdí
tottak el a helyéből.

Azután, 1919 augusztusában se változott azon az emeleten sem
mi, minden a helyén maradt, csak azok telepedtek vissza az íróasz
talokhoz, akik abban a különös márciusi hónapban mintha örök
re tűntek volna el.

Kende G ábornak tizenhárom év után is megborsódzott a háta, 
ha eszébe jutott, hogy sok ismerősének milyen árat kellett fizetni 
utóbb ezért a négy hónapért, s hogy ő maga is milyen félelmeket 
élt át, míg, hála szerencséjének meg a felesége jó tanácsainak, el 
tudott magáról hárítani minden felelősséget. Hangosan erről az 
időről még a felesége előtt se emlékezett meg. Mennél több év múlt 
el azóta, annál inkább szinte nevetségesnek találta akkori magát, a 
közönséges villamoskalauzt a nagy, szép, fekete, megmozdíthatat
lan íróasztalnál a bőrüléses karszékben, s bolondságnak ítélte 
mindazt, amit ő akkor képzelt, gondolt, elhitt, sőt már-már termé
szetesnek, s minden időkre szólónak vélt. Nem volt ő tizenhárom 
év előtt se már szeleburdi fiatalember, akinek könnyű elcsavarni a
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fejét, de az idők, az idők voltak akkor bolond idők. M intha min
denki berúgott volna, de nem szesztől, hanem a töméntelen re
ménytől. Bolond idők, beszélni tizenhárom év után se tanácsos ró
luk, de azért elfelejteni azt, ami akkor volt, nem lehet.

A hiba tehát nem abban volt, hogy nem ismerte volna a járást a 
szőnyeges emeleten, hanem abban, hogy efféle ügyben még nem 
fordult meg ott. Lássuk csak. Az előszobában ott ül az asztalnál a 
titkár. Az megkérdi, milyen ügyben akar Kende Gábor a személyi 
referenssel beszélni. Bizalmas ügyben -  mondaná. Jó, hanem az
után . . .  Itt volt a kés, itt a csirke, de akinek először kell kézbe ven
n i. . .  A referens -  látásból ismerte Kende -  fiatal mérnök, valami 
báró, aki mielőtt ránéz valakire, monoklit dug a szeme gödrébe. 
Mint ahogy Kende Gábornak a felesége egykori úri gazdasszo- 
nyairól mesélte, hogy azok kesztyűt húznak, mielőtt a portörlő 
rongyot kézbe veszik -  ez a báró szemére húzott kesztyű mögül 
csak az emberre néz, s várja, hogy az megmondja neki, mit akar. 
Hogyan kezdje? „Kérem, megfelelő jutalom, illetőleg előléptetés 
reményében ezennel beárulom Kardos Pál kalauz kollégámat mint 
kommunista főkolom post. . . ” Az ilyesmit biztos nem így szok
ták, ezt így kimondani nem is való. Biztos, hogy nem így kell. Kell 
hogy ennek is meglegyen a módja.

Jó az, ha az ember csak a családjának él, mint ő, de ilyenkor 
hiányzik egy jó barát, hozzá még egy olyan kellene, akinek ilyes
miben némi jártassága van. Ördögbe is, ha például Fellnert, aki 
olyan hirtelen lett ellenőrré, bizalmasan megkérdezné. . .  Azt már 
nem, egy Fellnerrel azért mégse állok szóba, mondta magában 
Kende G á b o r ...  Nem, mégis beszélnie kell vele, lehetőleg úgy, 
hogy a többiek, akik megvetik Fellnert, ne lássák. D e . . .  ugyan
úgy nem tudta, hogy kezdje el Fellnerrel a beszélgetést, mint nem 
tudta, hogy kezdje, ha az igazgatóságnál az emeleten a személyi 
ügyek referensével áll szemben. „Neked már van benne gyakorla
tod, légy szíves, taníts ki tehát engem, hogy súg be az ember az 
igazgatóságnál egy kommunista kollégát.” Ilyen kérdéssel nem le
het emberhez fordulni -  Fellner a végén még azt hinné, hogy csak 
sértegetni akarja . . .

Vasárnap csak tíztől egyig lehet az igazgatóságon kihallgatásra 
jelentkezni, s Kende Gábor addig habozott, míg a Baross téri vil
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lanyóra délutáni két órát nem m utatott. Ma tehát már nem történ
hetik semmi. Az ő 19-es kocsija peronján állva megkönnyebbülés
sel sóhajtott, de elkeseredéssel is. S mint kéthetes regruta a hátát 
húzó borjút, folyton igazgatta, cibálta vállán a táskáját tartó széles 
bőrszíjat. A háború utolsó évében, mikor fürtökben csüggtek a 
villamoskocsik lépcsőjén az emberek, meg tudta őrizni a flegmá
ját, de most, noha külön utasítás volt arra, hogy a Belvárosban 
már az idegenforgalomra való tekintettel is, nagyon udvariasnak 
kell lenni az utasokhoz, durván förmedt rá egy, a Baross téren fel
szálló hölgyre, aki bankjeggyel akart fizetni. S bár Kende Gábor 
nagy bőrtáskájában, hála a nagy vasárnapi forgalomnak, bőven 
csörgött aprópénz, s bár az utasok a hölgy pártjára álltak, azért se 
váltott neki, s élvezetet lelt az izzadt emberek összevissza lármájá
ban és leginkább a saját, nyersen nekieresztett hangjában. Legszí
vesebben belekötött volna mindenkibe. De elég józan maradt ah
hoz, hogy legalábbis a Belvárosban féken tartsa magát, a Zuglónál 
azonban, hol fürdőruháikkal a kezükben inkább munkásféle em
berek vártak a villamosra, a gondolat, hogy ezek mind a Duna felé 
tartanak, fürödni akarnak, lubickolni a vízben -  alig állt meg a vil
lamos, máris megrántotta a csengőt, s örült neki, hogy annyian le
maradtak. A csengőt alighanem túl erősen, másként rántotta meg, 
mint szokás, mert a kocsivezető kérdőn nézett hátra.

Ez is bosszantotta Kendét. Bosszantotta még egy fehér inges, fe
hér nadrágos fiatalember is, aki egy lánnyal szállt fel és tréfákkal 
ütötte el a hőség miatt való panaszokat. M áskor Kende hegyezte 
volna a fülét, mert -  ahogy a felesége szokta mondani -  nincs a vi
lágon még egy olyan istentelenül szabad szájú nép, mint a pestiek, 
és Kende G ábor esténként nem mulasztotta el az asszonynak el
mesélni, ha a villamoson valami jó viccet szedett föl. Most azon
ban legszívesebben kiütötte volna a fiatalember kezéből az almát, 
amibe az bele-beleharapott, miközben tele szájjal, nagyokat nevet
ve s hadonászva folyton-folyvást beszélt.

-  Délben a strandon feltörtem hat tojást, és három perc alatt ki
tűnő rántotta lett belőle a napon -  s mert a többi utas is mulatott, 
még hangosabban folytatta: -  S gyorsan, gyorsan kellett megenni, 
mert még egy perc, és túl kemény volna. . .  Becsületszavamra!
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Mondja, Nagysád, apropó, tudja-e, mi a különbség az állami mén
telep igazgatója, egy zongora é s . . .

A viccelődő fiatalember meglökött egy huszártisztet, aki ebben 
a pillanatban szállt fel a kocsiba. Kende Gábornak megvoltak a 
maga emlékei a háborúból. Nem szerette a katonatiszteket. De eb
ben az esetben, hogy a tiszt az ifjút végigmérve állt meg és minden
ki füle hallatára rákiáltott: „Büdös zsidó, nincs szeme?”, és a 
fiatalember, kezében az almacsutkával, lángvörösen és hangtala
nul ugrott félre -  Kende Gábor elégedetten tekintett a nyalka hu
szártisztre, ahogy az a hirtelen elcsendesedett kocsiban, lakkcipő
jén pengő sarkantyúval, a néma utasok közül senkit pillantásra se 
méltatva, beljebb ment és helyet foglalt egy leeresztett ablak mel
lett. De Kende G ábor rokonszenve a tiszt iránt se volt tartós. Túl 
nagy lett a kocsiban a csend, s Kende G ábor épp az ellenkezőjét 
szerette volna. Azt, hogy a fiatalember a lerágott almacsutkát a 
tiszt fejéhez vágja, a tiszt visszavágjon, az utasok egymásnak esse
nek, s lárma legyen, lárm a! Ehelyett a fiatalember a lánnyal együtt 
az első megállónál kiszállt, s maga a huszártiszt is nemsokára az
tán, a Stefánia úton. Csak azután nyüzsgött föl beszédesre válva a 
kocsi publikuma. A győri esetet emlegették. Ott a főutcán egy iro
daszolga feleselni kezdett egy katonatiszttel, aki erre mindjárt re
volvert húzott és lelőtte.

-  A tiszti becsület így kívánja -  m ondta mély hangon egy pápa
szemes idősebb ember, aki kiismerte magát a világ dolgaiban, 
mert -  mint m ondta -  kárpitosmester lévén, a legjobb házakban is 
megfordul. -  Egy katonatisztnek nemcsak szabad, hanem kell 
fegyvert használnia tiszti becsülete védelmében -  mondta bizonyos 
élvezettel szemlélve a pápaszeme mögül az arcokat, mintha az ő 
saját külön jogairól akarná meggyőzni az utasokat. -  A múltkor 
például itt az Aréna úton az egyik kerti kocsm ában. . .

Kende G ábor kiment a villamos peronjára. Mint ma már annyi
szor, a napfénytől elkínzott szemekkel megint az izzó kék égre né
zett. Egy úrlovas hölgy mögött, aki egyedül galoppírozott feléje a 
fasorban, lent az ég aljáról, mintha csak a lóval futna versenyt, éj
sötét nagy felhő nyargalt feljebb és feljebb. Kende Gábor tátott 
szájjal kapott levegő után, de a levegő, amit beszívott, csak még 
jobban kiszárította a torkát, és a bajusza alól az izzadság sós íze
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m arta a nyelvét. Egyetlen falevél se rezdült. Az ezerszer látott há
zak, boltok, feliratok, villák, erkélyek -  minden ellenséges néma
sággal tüzelt a szemébe. Tekintete megint a magányos felhőhöz 
menekült. Most olyan volt, mint egy ember, aki ugrásra készülve 
behajlítja térdét, behúzza nyakát, tömzsibbnek látszott, s már nem 
nyargalt, mintha megállt volna, úgy látszott. S Kende G ábor sze
me előtt egy kép tám adt fel, fent a villamosművek igazgatóságá
nak emeletén, tizenhárom év előtt látta az egyik nagy díszkötéses 
könyvben, mely üveges szekrényben az ajtótól jobbra, a tapétás fal 
mellett állt. „Műveltség Könyvtára” volt a díszkötéses nagy köny
vekre írva, s az egyikben mélynyomású képen dülledt szemű em
ber formájú bálvány ült megszámlálhatatlanul sok kígyószerű kar
ral.

-  Talán beteg vagyok -  ötlött Kende G ábor eszébe. Megijedt 
attól, hogy milyen erővel hatalmasodott el rajta az elképzelés ar
ról, hogy ha neki ennyi megszámlálhatatlan karja volna, akkor 
most minden kezével megfojtana valakit, sokakat, mindegy, hogy 
k it . . .  sokakat, sokakat.

Fellner állt előtte, az ellenőr. Kende ment utána, mint ahogy 
kell, míg Fellner a jegyek felmutatását kérte sorban az utasoktól. 
Közben Kende az egyik ülésen egy papírlapot látott meg, s nehogy 
Fellner, aki szerette a kalauzokat a kocsi tisztántartása címén sze- 
kírozni, szót is szólhasson, gyorsan felvette, és a tenyerében gom
bóccá gyűrte. M ikor Fellner elhagyta a villamost -  Fellnernek 
nincs melege, neki nem kell a bőrtáskát cipelnie, végigsétál a ko
csikon, és tiszteleg, és tisztelegnek neki, fordult meg irigyen a Ken
de fejében szórakozottan nézte meg, szélét kisimítva, az ellenőr 
elől eldugott papírlapot.

„M unkások! Elvtársak! A kormány munkásvérrel akarja beta
pasztani a kapitalizmus düledező. . . ”

M ostanában minduntalan talált az ember ilyen röplapokat, hol 
a keresztényszocialista szakszervezeti újság két oldala között a ka
lauzok szobájában, hol a szolgálati bőrtáskában, sőt még a saját 
kabátjában is.

Valaki még elcseni előle a Kardos Pál beárulását, ju to tt Kende 
G ábor eszébe, s kezében a kisimított, de tovább nem olvasott röp
lappal elgondolkodva állt. Egyszerre kikapták a kezéből a papírla
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pót. Nem ember, hanem egy hirtelen tám adt szélvihar, mely olyan 
erővel rontott neki a kocsinak, mintha fel akarná dönteni. Minden 
oldalról házmagasságnyi por kavargott átláthatatlan sűrűségben, 
mintha négy égtáj felől fújna a szélvihar. Felkorbácsolt homoksi
vatag közepén képzelhette volna magát, az ember, ha a hajladozó 
fák reccsenése, magas tetőkről zuhanó cserepek, csörömpölő abla
kok s a kétségbeesetten csilingelő villamoskocsi nem emlékeztet
ték volna a városra. Vajon otthon nem történik-e valami baj? Ha 
a gyerekek egyedül volnának, és az asszony úgy ment volna el ha
zulról, hogy nyitva hagyta az ablakokat? -  zendült a kérdés Kende 
fejében, miközben az utasok segítségével sietett felhúzni a kocsi le
eresztett ablakait. Mire elkészültek, a szélvihar elállt.

Kende Gábor az órájára pillantott: még egy óra, míg leváltják. 
Az utasok furcsán néztek rá, ő is az utasokra, mintha nem ismer
nének egymásra, mert egy csapásra kint is megváltozott a világ. 
Az előbb még égető nyárdélutáni napot haragoszöldből feketébe 
játszó felhők tornyosodó tömege fedte el. A hirtelen sűrűvé és 
mozdulatlanná vált levegőben az újra leeresztett ablakokon ke
resztül egy, a kocsi mellett ügető stráfkocsit húzó két stájer lónak 
a patkója, a zörgő stráfkocsi az aszfalton, a villamos csengője, is 
tompábban hangzott, mint máskor. Mindenki nehezen lélegzett, 
mindenki az égre nézett, melyen tenyérnyi kék folt se volt már.

S mikor hat óra lett, s Kende Gábor hazafelé indulva végre utasi 
minőségben ülhetett villamosra, akkor hallatszott a fojtó magas
ból az első dörgés. Mintha fent a lecsüggő sötétségtől, láthatatlan 
eresztékek repedeznének recsegve. Felcikázott az első villám, s ab
ban a másodpercben hűvös, még mintegy önmagához való bátor
ság nélkül induló, tétovázó szellő borzolta meg a várakozásban 
reszkető fák leveleit. Az emberek lekapták kalapjaikat, s úgy tar
tották oda arcukat a hűsítő érintésnek. De Kende Gábor arca még 
a szellőre se derült fel.

Ma megint elmulasztotta, amit már három napja halogat, és 
rossz volt a családapai lelkiismerete. Annál nyomasztóbban rossz, 
mennél inkább közeledett otthonához. A zivatar most már kitörő
ben volt. Villámok csattogása és mennydörgés elől rakoncátlan 
szoknyáikat leszorítva menekültek az utcán a nők. A villamosko
csi zsúfolásig megtelt, és mikor az első kövér esőcseppek megko
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cogtatták az ablakokat, a szemek a szokottnál barátságosabban 
néztek egymásra s az emberek, mint akik megpróbáltatáson estek 
át. Kende G ábor azonban már a kijárathoz tartott. A megállótól 
hazáig nem volt tízpercnyi járás, de mire hazaért Kende, aki a ne
héz testével szaladni nem, legfeljebb sietni tudott, csurgott róla a 
víz, mintha a Dunából húzták volna ki. Ez nem eső volt, ami elől 
födél alá lehet bújni az utcán -  a víz olyan erővel zuhogott a tom 
boló szélben s vágódott szembe, hogy belesajdult az ember arcán a 
bőr. De Kende G ábor még csak meg se állt az otthoni kapualjban, 
hogy lerázza magáról a vizet. A sok lépcsőtől elfulladva, vizes ba
jusszal, tapadó ruhában lépett be, s látva, hogy az asszony otthon 
s a két kicsi is megvan, a félelmet, melyet még a kilincs lenyomásá
nál görcsként érzett a csuklójában, azonnal elfelejtette, s a szoba 
közepén álló, frissen vasalt fehérneművel megrakott, nagy fehér 
kosár láttán csalódás érzése támadt benne: az asszony nem szállí
totta még haza a ruhát, tehát nem várja rendes vacsora. . .  Kendé
né magyarázatként a fejével a vihartól ostromolt zörgő ablakokra 
m utatott. Ronggyá ázott volna a mosás -  mondta, s aztán segített 
az urának vetkőzni és törülközni. Kerülte az ura tekintetét. A há
tul tenyérnyi szélesen megpörkölt inget csapásnak érezte, de csak 
„a Teréz hibájából való” csapásnak. De az, hogy az urának nem 
tud vacsorát adni, ez az ő feleségi önérzetének akkora megalázta
tása volt, hogy még bűnbak keresésére se tellett az erejéből.

-  Hát ez mi? -  szólalt meg Kende Gábor, aki csak most vette 
észre a Teréz batyuját, melyet a nagy sietségben még mindig nem 
rakott el az asszony. -  Hát ez mi?

Sári és Lonka eddig csendben ültek egy sarokban, egymás mel
lett az ősrégi kopott kis zsámolyon. A két kis soványság kényelme
sen elfért rajta. Sári szemét az ablakról le nem véve, melyet szünte
lenül paskolt az egyre vaduló zápor, mint valami imát mormoló 
vénasszony, egyre suttogott. Mellette a kisebbik szepegve bámult 
nem az ablakra, hanem a nénje szájára. Mert Sári a sötétségbe ha
sító minden villámról megmondta, hogy az mi. Volt olyan, ame
lyik az ördög kinyújtott nyelve, volt olyan, amelyik a halál suhogó 
kitüzesedett kaszája, volt olyan, amelyik egy égből épp most leta
szított angyal lángot fogó szárnya, volt olyan egész ártatlan villá- 
mocska is, amely csak egy aranygomb, s a nagy erőlködésben sza
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kadt le a zivatart csináló Isten vasárnapi díszruhájáról. Mert Sári 
mind e villámok és mennydörgések köré történetet fantáziáit, 
melyben a részeg házmester s az ugyancsak a házban lakó fiatal- 
asszony is szerepelt, akit az ura verni szokott, s akit tavaly vittek el 
a rendőrök, mert gyereke született és megfojtotta. A történet, 
melybe mindez bele volt szőve, nagyjában arról szólt, hogy rossz 
angyalok ez este fel akarják gyújtani, el akarják hamvasztani a vi
lágot, s aszerint, hogy a mennydörgések és villámok milyen erővel 
következtek egymásra, suttogta Sári a váltakozó hadijelentéseket 
és általában pesszimista jóslásokat az égiháború várható kimene
teléről. De a közbeeső részletharcoknak külön jelentőséget is tu
lajdonított.

-  Most tízig számolok, és ha közben háromszor villámlik, ak
kor a jövő héten megint meghal a házban nálunk egy gyerek
-  mondta Sári, s még el se kezdett számolni, máris közvetlenül az 
ablak mellett csattant egy falakat megrázó mennydörgés kíséreté
ben a villám.

-  Csalánba nem üt a m énkő! -  szólt rá Kendéné a két, egyszerre 
felsikoltó gyerekre.

Kende Gábor a batyuból s abból, hogy a felesége a kérdésre 
való válasz helyett a kicsikre mordult rá, megértett mindent. „A 
minden” ez esetben egyrészt az ő igazát jelentette, mert sose szen
vedhette a vejét, másrészt pedig azt, hogy úgy látszik, erre a házra, 
ahoFmár vacsorát se kap az ember, ami átok csak van, az mind rá 
akar szakadni. Ha legalább az asszony szokott módja szerint há- 
borogva csípőre rakná a két kezét és valamiért szemrehányást ten
ne, pörölne!

Kende G ábor ült a széken a kék posztóuniformisában, amit az 
elázott nyári helyett adott rá az asszony. Ült. Hét óra se volt még. 
M ikor lesz még éjszaka? S addig üljön így korgó gyomorral, néz
ve, hogy mormol a sarokban az egyik kicsi a másiknak őrült mesé
ket, s hogy mint hallgat az asszony? Mert az asszony nem szólt. 
Miután az elázott nyári uniformist kimosta s kötélre akasztotta, 
kint a konyhában nem vacsorát készített, hanem munkához fo
gott, a Klamm képviselőék mosását vette elő. -  Ez az eső ma már 
úgyse áll el -  volt minden szava.

Ha már nem pöröl, legalább sopánkodna! -  gondolta Kende
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Gábor, s az ablakra nézett. Kint nem szűnt a vihar meg a vízözön. 
Ebben is az asszonynak van igaza, mint abban is, hogy nem vesz
tegeti az időt, munkához lát. Kende G ábor felkelt, és a sapkáját 
kereste.

-  Ilyenkor nem megy ki az utcára még az se, akit kikergetnek
-  szólt oda neki az asszony a konyhából.

-  Én is csak ember vagyok -  nyögte válaszként Kende Gábor 
fején a sapkával, háttal az asszonynak, de azért félúton megállva. 
Nem volt ugyan maradása, de kedve ahhoz se volt, hogy menjen. 
Két tenyerével simítva el a bajuszát, várt. Arra várt, hogy az asz- 
szony végre kifakadjon, ő védekezhessen, visszavághasson, s az 
igazát érezhesse. De hang se hallatszott.

Kende G ábor tehát ment. Csak a küszöbön túl határozta el, 
hogy hová indul: meg kell mutatnia Hanzinak, hogy az ő lánya 
nem akárki, akit csak úgy el lehet kergetni. Hadd lássa Hanzi, 
hogy ebben az időben, mikor „nem megy ki az utcára még az se, 
akit kikergetnek”, az ő apósa eljött, hogy felelősségre vonja, leszá
moljon vele. Kende G ábor gondolatban élvezettel köszörült éles 
kérdéseket, tőrszúrásos szavakat, s alig várta, hogy szemben áll
hasson vejével, ezzel az éhenkórász görbe lábú, hosszú svábbal, az 
egyetlen emberrel, akivel szemben biztosnak érezhette magát a 
maga igazában.

Kende G ábor eddig, hacsak tehette, elkerülte, hogy otthonuk
ban látogassa meg a lányát és a vejét, mert túlságosan szívére vet
te, ha látnia kellett náluk azt a szemérmetlenül meztelen szegény
séget. Élelmes csak egyszer volt Hanzi -  állapította meg Kende 
Gábor keserűséggel - ,  akkor, mikor azt hazudta, hogy van Pest- 
szentlőrincen saját kerékpárjavító és villanyszerelő üzlete. Kende 
G ábor annak idején saját szemével látta a kis műhelyt, az ajtaja 
fölött a cégtáblát, de valóságban a műhely már akkor a pestszent
lőrinci takarékpénztáré volt, amelyik aztán ott hamarosan min
dent az utolsó szegig el is árvereztetett. A Teréz külön cókmókját 
is fiskálissal kellett a takarék elől megvédeni. A sajátjából pedig 
Hanzi csak egy olajnyomatos, keresztfán öt kárminpiros sebből 
vérző, légyköpéses Krisztust menthetett meg, melyre az aranyo
zott ráma törött voltára való tekintettel nem akadt vevő a pest
szentlőrinci árverésen.
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Kende G ábor mindezt aprólékos gonddal újította fel emlékeze
tében, csakhogy buzdítsa magát és szítsa a maga amúgy is heves 
harci kedvét. Alig tett pár lépést az utcán, megint bőrig ázott, de 
valahogy még ez is kapóra jö tt neki. Csak az a gondolat zavarta, 
hogy Hanzival nem tud majd négyszemközt beszélni, mert Hanzi 
meg Teréz albérleti szobája csak félszoba volt. A főbérlőnek, egy 
foghíjas, kásán élő zsugori banyának szobarészétől csak egy kife
szített rongyos lepedő választotta el.

Itt is, ott is bokán felül belegázolva a felfröccsölő tócsákba, 
ment a külvárosi utcákon, amik egész sötétek lettek volna, ha egy
mástól kis távolságra a földszinti lármás kocsmák ablakai nem 
vetnek fényt a gidres-gödrös gyalogjáróra. Még nappal is vala
hányszor kint járt vejénél itt a hírhedt Angyalföldön, úgy érezte 
magát, mint valami nem egészen veszélytelen kalandba keveredett 
züllő úriember, aki már-már habozik, hogy nem volna-e jobb visz- 
szafordulni. S ez az érzése, mely kellemetlen volt, de hízelgett is 
neki, még inkább elhatalmasodott rajta, mikor végre odaért a ház
hoz. Ilyenkor még sose járt itt, erre nem volt elkészülve, a kapube
járó vaksötétjétől szinte megijedt. Csak óvatosan rakhatta lépcső
ről lépcsőre a lábát, mert a feljárat mentén volt fakorlátot már rég 
szétszedték s eltüzelték a fagyoskodó, tolvaj lakók. S mikor végre 
egyik kezével a fal mellett tapogatózva, másikkal a betört ablakok 
léghuzata elől a fülét védve odaért a második emeleten az ajtóhoz, 
melyet keresett, a dörömbölésre a szomszédból kiszólt valaki, 
hogy feljebb kell mennie, fel a padlásra, mert a fiatalok, miután 
összevesztek az öregasszonnyal, már több hete oda hurcolkodtak 
föl. Hanzi sose fért meg a banyával, az összeveszés azonban, ezt 
könnyű volt kitalálni, azt jelenti, hogy a félszoba is erejüket fölül
múló luxussá vált a számukra.

Hogy Kende G ábor följebb került, ott már nem volt olyan egé
szen vaksötét, s mikor már nem volt több lépcső, sikerült egy lét
rába botolnia, mely érintése után ítélve vasból volt, és olyan kes
keny is, mint a hágcsók a gépházakban. Némi habozás után két 
kézzel megkapaszkodva elindult a meredek létrán fölfelé. Fentről 
léptek, majd vidám kurjantás hallatszott.

-  Rézi, te vagy az? -  és a padlásbejáratnál előrehajolva, ingben
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és hosszú széles kék gatyában, egyik kezében égő gyertyát tartva, 
másikat segítségre nyújtva, Hanzi jelent meg.

-  Papácska, aber so w as! -  kiáltott föl, mert nem érhette a láto
gatás oly meglepetésszerűen, hogy attól elfelejtse kicsinyítő kép
zőkkel „finomítani” az olyan paraszti szót, mint papa vagy apa.

Kende G ábor az üdvözlésre ellenséges morgással felelt, de azért 
megragadta Hanzi elébe nyújtott nagy, sovány kezét, mert a létra 
legfelső foka és a padlásbejáró közt túl nagy volt a távolság ahhoz, 
hogy segítség nélkül át tudja hágni.

-  Hoppla -  m ondta Hanzi, s kezében a gyertyával, meztelen lá
bán a kopogó papuccsal körüljárta apósát.

Mint valami szaglálódó sovány kutya egy széles fatörzset -  gon
dolta a padlás fülledt levegőjétől mindjárt megizzadva Kende. 
Meg kellett hajolnia, hogy be ne üsse fejét a háztetőbe. A hórihor
gas vő m ár megszokta a begörbített háttal való járást, fürgén vette 
el és akasztotta az öt sebből vérző olajnyomatos Krisztuskép ara
nyozott rámájának a sarkára Kende Gábor csuromvizes zubbo
nyát. Az egyik tetőlécbe belevert szegen csüggő Krisztus-kép a vi
zes zubbony súlyától oldalt dőlt, és a magasba ugró sarkával kilö
kött a helyéből egy cserepet.

-  Furtonfurt reparálni kell -  sóhajtott Hanzi, s betömve a fris
sen ütött rést, hátra m utatott a sötétbe, ahol csendes csobogással 
csurgott be a víz. -  Az ott a legszárazabb részecske, majdnem egé
szen száraz -  mondta Hanzi, s a gyertyával odavilágítva, vigyorog
va, tüntetően a földre terített szalmazsákon kínálta hellyel az apó
sát. -  A háztető persze ahhoz túl srég, hogy papácska a hátacská- 
ját megtámaszthassa -  figyelmeztette elégedett vigyorgással Hanzi, 
aki melléje ült a zizegő szalmazsákra a lábacskákat viszont ké
nyelmesen egész hosszukban ki lehet nyújtani.

Csakugyan ki lehetett nyújtani a lábakat. A szalmazsák végénél 
álló ládán, egy petróleumfőzőn s pár edényen kívül nem volt itt 
semmi, ami a helyet elfoglalta volna. Kende G ábor a gyertyavilág 
homályában is jól látta, mi minden hiányzik abból, ami még nem
rég a fiataloké volt.

Hanzi a gyertyát a szalmazsák végénél álló ládára állította, s az
tán a vízszínűen világos szemeivel kíváncsian és -  Kende G ábor
nak úgy tűnt -  kárörömmel nézte őt.
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-  De hiszen, t e . . .  de hisz én is csak szegény ördög vagyok. . .
-  szólalt meg zavartan Kende Gábor.

-  Szoba-konyhával és havi 100 pengőcske fixszel! -  hahotázott 
Hanzi, és a nagy csontos kezével az apósa húsos combját csapkod
ta meg. Önkéntelenül arrébb húzódott. Most egyáltalán nem esett 
jól neki, hogy úrnak nézik. Túl szelíd ember volt ő ahhoz, hogy 
meg ne háborodjék ennyi irigység láttán, mert Hanzi minden sza
vából csak úgy freccsent a szemrehányás, irigység, neheztelés. És 
mert Kende Gábor gyenge és jó  ember volt, a vád, amivel illették, 
könnyen önváddá vált benne. Hátha igaza van Hanzinak, hátha 
csakugyan keveset törődött a fiatalokkal, hiszen hetek óta még há
zuk tájára se nézett.

-  Minden egy jó ideán múlik -  szólalt meg Hanzi, s dörgölte a 
kezét. -  Ilyen jó idea volt például, hogy felköltöztünk ide a padlás
ra. Az ember szinte csudálkozik, hogy nem jött másnak, s hogy ne
kem nem jö tt előbb ez az idea. S ilyen jó idea volt p é ld áu l.. .  -  s 
Hanzi titokzatos képpel húzott elő a szalmazsák alól egy gondo
san fölgöngyölített villanydrót-gombolyagot -  itt volt a lépcsők 
fölött, a lépcsőházban, abból az időből, mikor még a házban nem 
volt lezárva mind a villanyóra, s azóta itt a lépcsők fölött a falban, 
mindenki orra előtt, kihasználatlanul. M ert senkinek nem jött az 
ideája, hogy ez pénzt ér! Egyszerre csak észreveszem, itt van a fa
lon, s jön az idea: le kellene szedni, el lehetne adni. Mit nem tesz 
csak egyetlen jó idea is !

Ha egy-egy elképzelés, mint a pénz, amit a villanydrótért kap
hat, kellemesen érintette, pillantása a magasba révedt, kidugta 
nyelvét, s nagyon lassan, a pillanatot élvezve, végignyalta vékony 
felső, aztán a vastagabb, de éppoly halvány alsó ajkát. De bármit 
is tett, beszélt, még abban is, hogy a lopott villanydrótot megmu
tatta, Kende Gábor ellenséges, keserű szemrehányást érzett.

-  Egy jó idea -  folytatta Hanzi közben mélabúsra válva -  olyan, 
mint egy villamosszikra. Néha azonban mindjárt utána itt a rövid
zárlat, egy szikra, és kész. . .  Néha hónapokig aztán megint egyet
len ideája se jön az embernek.

-  Az idea, az nem minden -  szólalt meg Kende Gábor, s ahogy 
sóhajtott, egy ötlete támadt, egy ötlet, mely őt magát is olyan 
riasztóan lepte meg, hogy felpattant, és beleütötte fejét a te tőbe. . .
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de aztán, már óvatosan meggörbülve, két kezét hátra téve, fel-alá 
kezdett járni. -  Az idea az nem minden -  ismételte hosszabb szü
net után határozottan - ,  rátermett ember is kell hozzá -  s úgy érez
te magát, mint aki kincseskamrája kulcsát adja ki kezéből. Sajnál
ta érte magát, s előre irigyelte azt, akit megajándékozni készül.
-  Ez nem villanydrót, amiből legföljebb egy napra vehetsz kenye
ret -  mondta, hogy a másik kíváncsiságát növelje, s hogy ő maga 
még haladékot nyerjen a titkától való megválásra. Hanzi erre fel
állt. Nyújtogatja nyakát, mint a kutya, akinek az orra előtt hússal 
hadonásznak -  mondta magában Kende Gábor, s a két párnás ke
zét Hanzi vállára rakva, visszanyomta helyére a szalmazsákra. Két 
kezével még mindig az előreeső vállakon, melyeknek melege átsü
tött az ingen, Kende Gábor saját nagylelkűsége tudatában, szán- 
déktalan ünnepélyességgel szolgáltatva ki kincseskamrája kulcsát, 
kimondta, a szót:

-  Kardos Pál villamoskalauz.
Hanzi ritkás szemöldökét a lenszőke haja tövéig felvonta, s tá- 

tott szájjal oly bután bámult, hogy Kende Gábor elnevette magát. 
Tiszta szívből nevetett, mert hogy visszavonhatatlanul vejének 
ajándékozta Kardos Pált, a padláson se volt már a levegő olyan 
rossz. Mint aki súlyos gondtól szabadult, könnyen és örömmel lé
legzett. A szalmazsákra ereszkedve, barátságosan húzott végig ke
zével a Hanzi csigolyacsontjain. S ez a barátságos indulat megbe
csülő gyengédséggé, majdnem apai szeretetté melegedett át, mikor 
látta, hogy alig pár szó után Hanzi már nem néz bután rá, hanem 
növekvő izgalommal nyalogatva ajka szélét, megdöbbent tisztelet
tel lesi minden szavát, és máris mindent ért.

S mikor Kende Gábor elhallgatott, Hanzi szinte megmerevedett 
ültében. M unkát, állandó munkát a villamosművek műhelyében! 
Olyan szemekkel nézett apósára, mintha le szeretné hámozni az 
átláthatatlan, sima, barna bőrét, hogy lássa, mit takar. Mert Han
zi mindent megértett ugyan, de azt, hogy mért mond le az ő javára 
az apósa ingyen, ezt a nagylelkűséget, ezt nem tudta megérteni. 
Cselt, kelepcét gyanított emögött.

-  Tudod -  mesélte Kende Gábor bizalmas hangulatban és szo
katlanul beszédesen - ,  nem egészen véletlenül jöttem  rá. Ez a Kar
dos valakitől megtudhatta, hogy abban a háború utáni időben én
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is kicsit megkótyagosodtam, mert minduntalan Gábor bácsi így, 
G ábor bácsi ú g y .. .  szóval tapogatózott. Ha rajta állt volna, be
ránt még engem is a bajba! Ebédszünetben a kalauzszobában le
akasztom a táskámat a vállamról, rá a fogasra, ő az övét nem 
akarja. M ondom neki: mért nem, hiszen nagy a meleg. Erre ő is le, 
s rá a fogasra, az enyém mellé. Alig ülünk, kint Kardost hívják. 
Fel akarja venni a táskáját. Minek? mondom én, s arra nevet, de 
nem szívből. Hát csak vidd, mondom neki, de nem az övét, hanem
-  egyik éppoly fekete, mint a másik -  az enyémet akasztom a vállá
ra. S míg odavolt, megnéztem az ö v é t.. .  Ajegyek alatt ?bban írá
sok voltak. Kézzel írva az, épp az, amit aztán vasárnap már ki
nyomtatva olvashattam a Vörös Villamosban. A címükre emlé
keztem, mert nem volt sok időm, ham ar visszajött. -  Elcseréltük a 
táskánkat -  mondja, s nevet, de nem szívből. -  Én észre se vettem
-  mondom én, mert az övé ott lógott m ár a helyén, ahogy volt. Ez 
volt az egész. Hanem most a z tá n .. .  tudod-e, Hanzi, hogy kell az 
ilyet intézni? Hogy kell az igazgatóságnál az ilyet megmondani? 
Úgy értem . . .  -  s hangja hirtelen bizonytalanná s ő maga zavarttá 
és aggódóvá vált.

Hanzi azonban egy lendülettel magasba rúgva papucsát, a mez
telen talpát csapkodva lelkesen kiáltott föl: -  Bízza rám papus- 
kám, bízza rám! Hisz e z . . .  ez olyan, mint az angyalok éneke! 
Minden szava papuskám, mintha angyalok m uzsikálnának! An
gyalkák . . .

A röpülő papucs a gyertyára esett, s mikor Kende G ábor fel
kelt, hogy az eloltott gyertyát meggyújtsa, a ládán egy ismerős pa
pírlapot pillantott meg. „M unkások! Elvtársak! A kormány mun
kásvérrel akarja betapasztani a kapitalizmus düledező. . . ” Ugyan
az a röplap volt, melynek egy példányát a villamoson találta.

-  Az ilyet nem jó a házban tartani -  szólt mély hangon, de ezt is 
inkább csak azért, mert jólesett neki továbbra is az apai tanácsadó
nak szerepében megmaradni.

-  Aber so was! Akkurát ezt mondtam én is a Rézinek, apácska, 
pont ezt! -  kiáltott fel egyetértésüktől fellelkesedve Hanzi. -  Hon
nan kaptad? kérdeztem Rézit, s azt mondja, hogy ta lá lta ...

-  Biztos úgy is van -  szólt megfontoltan Kende Gábor, aki köz
ben tovább olvasta a röplapot, melyből annyit értett meg, hogy a
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rendőrség kommunistákat fogott el megint. -  Én is a villamo
son . . .

-  Igen ám -  szakította félbe Hanzi, s kivette a röplapot apósa 
kezéből. -  Mit olvassa papácska, biztos zsidók írták, nem érde
mes ! Pestszentlőrincen is zsidó volt a takarékpénztár igazgatója. 
Mind agyon kell ütni -  mondta Hanzi, de jókedvében még ezt is 
vidáman, s aztán folytatta: -  Igen ám, de Rézinéi volt még egy 
egész csomócska, s nekem, az urának, nekem nem akarta megmu
tatni. Hallottak már ilyet? -  kérdezte Hanzi, s örömében, mely 
mindent megbocsátóvá tette, ezt is harag nélkül, mintha egy önfe
jű  gyerek szeszélyéről volna csak szó.

Kende G ábornak csupán most ju to tt eszébe, hogy voltaképp a 
lánya miatt indult Hanzihoz, de most már felesleges volt f r ő l  be
szélni, hisz Hanzi maga mondta neki, hogy majd eljön Terézért.
-  Ne szóljon neki előre semmit, apácska! Hogy meg lesz lepve! Az 
is lehet, hogy már nem is erre az átkozott padlásra hozom vissza.

Mikor Kende Gábor leért az utcára, felhőtlen ég ragyogott a fe
je fölött. Ha az ember nem botlott volna minduntalan pocsolyába, 
el se hitte volna, hogy egy óra előtt még özönvizes zápor korbá
csolta a földet. A csillagok is tisztára mosva fénylettek, és Kende 
Gábor, hosszú évek óta először, elégedett fütyörészésbe kezdett. 
Megszabadult a családapai kötelességtől, mellyel már napok óta 
birkózott, nem kell többet rágondolnia, túladott rajta, s mégis ele
get tett a családapai kötelességének. Segített a lányán. Egyszerre 
azonban abbahagyta a fütyörészést: vajon miféle csomag lehetett 
az Teréznél? s a röplap Teréznél? -  kérdezte magában, s hőkölve 
állt meg.

De a júliusi éjszaka oly békés s a vihar után a levegő oly kelle
mes volt, hogy Kende G ábor egy rosszalló fejcsóválással el is in
tézte ezt a kellemetlen kérdést, s ha már nem is fütyörészett, de elé
gedetten folytatta útját hazafelé.
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T E R É Z  ÉS AZ IR O D A L O M

-  Permetezni kéne a szőlőt, mondom neki én, július van, itt az ide
je a szőlőt másodszor megpermetezni, mondom. De ha nincs pén
zem kékgálicra, ha nincs még egy skatulya gyufára se, mondja ő. 
Mit tehettem? Épp az enyémmel határos, olcsón adta, hát megvet
tem a szőlejét. Egy egyhektós hordó manapság majdhogy többe 
nem kerül, mint egy hektó bor, nem vettem volna meg hát, ha ol
csón nem adja. Hát olcsón adta. S még örült neki, hogy megszán
tam. Akkor örült. De aztán, aztán elmondott engem rablónak, zsi- 
ványnak. Ez tavaly volt. Ma egy hete jön hozzám. Adj Isten, azt 
mondja. Fogadj Isten, mondom én. János gazda, magának szép 
nagy konyhakertje van, mondja ő. Van annak, aki el nem issza, 
mondom én. János gazda, mondja ő, le kellene hernyózni a ká
posztát, felszedni a hagymát, fogadjon föl napszámosnak. Én té
ged, mondom neki, hogy én téged? Aki a böcsületemben gázoltál? 
Ma meg, hogy itt vagyok Pesten, itt látom, itt lézeng a sok m unka
kerülő közt a vásárcsarnok előtt. M intha nem is egy faluból vol
nánk, még csak annyit se mond, hogy jó napot. Még ő haragszik.

Karján a cekkerrel, melyet pettyes kendője takart be, Teréz már 
több mint két órája ácsorgott a Központi Vásárcsarnoknak ebben 
a hűvös termében, jégszekrények, véres húsok közt, húsvágó bár- 
dok csattogásában, vásárló emberek, háziasszonyok meg cselédlá
nyok zúgásában. Azt mondták neki, jó  az ilyen forgalmas hely, ide 
kell hozni, itt fogják tőle átvenni a csomagot. Életében először bíz
ták meg ilyesmivel, s nem tudta, meddig várjon még és hogyan. 
Annyi ideje lebzselt már itt, hogy könnyen szemet szúrhatott. 
Ezért ment el a villanyóra alól, ahol eddig várt az utasítás szerint, s 
állt meg az ahhoz legközelebbi húsvágó stand előtt, a rámás csiz
más, fekete posztónadrágos parasztgazda mellett, akinek a hasán 
kifeszült a hímezett szép fehér inge. A föltűrt ingujjú, szőrös mé
száros a vérfoltos fehér kötényében mulatságosnak találta, amit a 
parasztgazda mesélt. Teréz, aki kezdetben úgy tett, mintha bevá
sárló szándékkal a kirakott húsokat mustrálná, szemét nem tudta 
a gazdáról levenni, akinek, mint a kampókon függő nyers húsok
nak, pirosán dagadt ki a vastag rövid nyaka.
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így volt ez már néhány hónap óta Terézzel: ha az ingyenlevesért 
állt sorba, vagy ha csak ment az utcán, mindenütt olyan szavakat 
hallott, olyan dolgokat látott, mint soha azelőtt. Az ő férje, Hanzi, 
az észre is vette: -  Ez az Anna! M ióta ezzel a szép Annával jársz, 
mintha nem is volnál a Rézi.

Hanzi nem buta ember, magától jö tt erre rá, mert Teréz sose be
szélt neki Annáról. De igaz volt, hogy akárhol állt meg, akárhová 
nézett, mindenen keresztül egyre, mindig egyre ismert rá: arra, 
amit Anna ültetett neki a fejébe. M intha az egész világ olyan vol
na, mint a Hanzi egyetlen házilag feketére festett sárga cipője. 
Azon is csak átütött az igazi alapszín. Csak egy falusi gazdaember 
beszélgetett el itt jóízűen az egyik ismerősével, és Teréz szeme előtt 
csendőrsisak kakastollainak és csendőrpuskára tűzött hegyes szu
ronyoknak csillogása ütött át a szavakon. Pacsa, Balmazújváros, 
Ózd, Nyírtura, ju to tt Teréz eszébe, falvak és községek neve, me
lyekben sose járt, de melyekről Annától hallotta, hogy ott roha
mozó csendőrcsapatok öldösték a parasztokat, akik a végrehajtó 
és az éhség ellen lázadoztak.

Teréz nem tudta mit gondoljon erről az ő tulajdon szemén és fü
lén esett változásról. Hanzi sokszor mondta neki, hogy buta, s Te
réz, aki csak három osztályt járt ki, vidám, tréfás társaságban 
csakugyan sokszor úgy érezte magát, mint ilyen júliusi kánikulá
ban valami fa, melynek zsibbasztó szélcsendben levele se moccan. 
Ezzel szemben azóta, hogy a látása meg a hallása úgy megválto
zott, szokatlan és meglepő dolgok jutottak az eszébe. A nevető 
mészáros és a véres húsok láttán az a gondolata támadt, hogy a 
zsíros féldisznó, amely a parasztgazda és a mészáros feje közt itt 
egy kampóról csügg le, drágább, mint az emberhús. Pacsán, Bal
mazújvároson, Ózdon, Nyírturán a moslékra, a korpára meg ku
koricára jobban vigyáznak, mint az emberek vérére. Teréz abban 
a hiszemben volt, hogy efféle kínos gondolatok, sejtések rajta kí
vül, aki buta, senki másnak a fejében nem fordulnak meg. Úgy 
érezte, hogy nevetségessé válna, ha bárki is kitalálná az ő hirtelen 
támadó, valósággal rátámadó felfedezéseit.

A szőrös karú mészáros már gyanakodó pillantásokat vetett a 
húsai körül lebzselő, kopott külvárosi nőre. Teréz észrevette, és
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sietve odébb is állt. A villanyóra m utatója közben úgyis nagyot 
haladt előre, s neki határoznia kellett.

Gond volt a szobaúr is, aki külön meghagyta, hogy eztán ko
rábban jöjjön, a szobaúr, aki azt mondta, hogy eztán mindig sokat 
akar dolgozni, s ezért a szobának korán kész kell lennie. Ehelyett a 
szokottnál is később, már este lesz, mire odaér ágyat bevetni, kita
karítani, reggelit elkészíteni. . .  Ennél is súlyosabb gondja volt, 
hogy mi legyen már most a nagy fülű, ócska cekkerében a csomag
gal. Megmondták neki, hogy nem szabad magánál tartania, s ma 
már egy hibát úgyis elkövetett. M ikor kora reggel hazahozta a 
csomagot, míg Hanzi kint a lépcsőknél a villanyvezetékkel volt el
foglalva, ő mindjárt nekiült, hogy elolvassa azt az egy röpcédulát, 
amit a maga számára kapott. Ez hiba volt, mert Hanzi váratlanul 
utánajött, meglátta nála, és elvette a nyomtatványt. Teréz még 
csak el se olvashatta. Teréz tudta, hogy karján cekkerében, a ken
dő alatt a csomagban kétszáz darab van ebből a nyomtatott papír
ból. Akinek át kellett volna adnia, azt vagy figyelik, vagy pedig el
fogták, s azért nem jöhetett el. Ezt megértette Teréz. De ettől még 
nagyobb lett a rászakadt felelősség. Tudta, hogy ilyen röplapok 
írásáért, nyomtatásáért megkínozzák s állandó kínra, börtönre ve
tik az embereket. Weinberger Zoltánról és Rákosi Mátyásról, akik 
így megjárták, név szerint is tudott. Látott egy képet is, újságból 
kivágva: lekopasztott fegyencfejjel, szemben a feszülettel két szu- 
ronyos őr között ül egy ember a bíró előtt -  ez a Rákosi, mondta 
Anna. A Terézen, hogy ez a kép most eszébe jutott, megint erőt 
vett egy azok közül az elmondhatatlan elképzelések közül.

„Elevenen eltemetve vagy tizenkét nap és éjjel a föld alatt”, ez 
volt rányomtatva a füzetre, amit egyszer Hanzi még Pestszentlő- 
rincen hozott haza a vásárról. A cím alatt egy eltorzult arcú sza
kállas ember, akinek a száját csuklyás banditák zsebkendővel tö
mik be, biztosan azért, hogy ne tudjon kiabálni. Teréz, akinek túl 
sok idő kellett volna ahhoz, hogy a betűket szavakba szedje, nem 
olvasott a füzetből mást, mint a címét, de a színes címlapjára most 
visszaemlékezett. A pettyes kendő a cekkerén, ez olyan, gondolta, 
mint az a zsebkendő, s a Weinberger meg a Rákosi kiáltó szája 
van vele betömve. Ha ő megszabadíthatná a cekker fenekére teme
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tett csomagot ettől a kendőtől, a kétszáz darab röplap kétszáz em
ber fülébe vinné el a kiáltást.

Teréz úgy állt meg a Kálvin téren s úgy meredt a kifakult pettyes 
kendőre, mintha valóban valami megkötözött élőlény rejtőzködne 
alatta fuldokolva. Ekkor a kezéhez értek. Egy félkarú rongyos em
ber egy darab papírt nyújtott feléje. Teréz utánakapott, és nem a 
papírt, az ismeretlent nézte. Az a kapu alól a vasárnapian kihalt 
téren közeledő hangos nőtársaság elé ment, hogy azoknak is osz- 
szon a kezében levő cédulákból, melyek csak lassan fogytak. Az 
égő aszfalton kevés volt a járókelő, s akik voltak, azok, mint ezek 
a hölgyek is, lusták voltak még arra is, hogy elfogadják a feléjük 
nyújtott lapot. „Hölgyek jelszava: Selymet, bársonyt, szövetet, fe
hérneműt, kesztyűt legjutányosabban és leg jobban .. . ”, böngészte 
Teréz a kezébe nyomott reklámcédulát. -  Nem szabad elevenen el
temetni -  mondta valami benne, hogy tekintete a céduláról vissza
tért a pettyes kendőhöz, és keze már fogta is a kendő csücskét.

Aki nem tudott eljönni a találkára, az se tett volna mást, mint 
hogy szétosztja a röplapokat -  mért ne tehetné meg ezt helyette ő, 
Teréz? A veszély gondolatára sajátságos tompa közöny felelt csak 
benne. M ikor a múlt évben el kellett csináltatnia a méhében a 
magzatot, fájt az is; ha megverik, az se fájhat jobban. A börtön 
maga nem rémítette, sőt még eszébe is jutott, hogy ott talán nem is 
csurog a víz az ember fejére, mint otthon a padláson. Csak attól 
félt, hogy hátha megint valami hibát követ el, mint reggel. De a 
keze már felemelte a pettyes kendőt, nyúlt alája, s vette ki a durva 
papírral védett, vastag spárgával átkötött, iskolai irka formájú 
csomagot. S hogy fogta, kezében érezte, elmúlt a habozása, mintha 
most már más diktálná neki a tennivalót, az, amit ott tartott a 
csontos ujjú, nőietlen kezében.

A Nemzeti Múzeum kertjében leült az első szabad padra. 
Ahogy más szegény asszony az elemózsiáját, nyugodtan és körül
ményesen vette ölébe az ő „útravalóját”, s ha valaki figyelt volna 
az arckifejezésére, mikor kicsomózta a spárgát és kibontotta a 
barna papírcsomagot, csakugyan azt hihette volna, hogy messziről 
jött, fáradt nő, aki falatozni készül. A nap elől árnyékot kereső 
mamákra, pesztonkákra és gyerekekre fel se nézve, két ujját meg
nedvesítve emelte le a legfelső, még nyomdafestéktől tapadó lapot,
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s oldalt fordulva a pádon, gondosan négyrét hajtotta össze, mint 
vasalásnál a zsebkendőt. A pettyes kendő a cekker fenekére került, 
az összehajtott lap pedig föléje. Egymás után hajtogatta össze s 
rakta így a lapokat egymás mellé, s közben mozgott a szája, szá
molt : egy, kettő, három -  s hogy csakugyan pontosan kétszázat 
számolhatott meg, ez valami okból minden kétségét eloszlatta, s 
azzal a tudattal töltötte el, hogy-minden megnyugtatóan rendben 
van. S mintha nem is negyvenfokos hőség aszalt volna minden 
élőt, Teréz frissen kinyúlva kelt föl. Jobb kezével a másik karjára 
akasztott cekker mélyében, ujjai közt egy, a többitől különválasz
tott röplapot szorongatva, a szembejövő embereket egyetlen rövid 
pillantással megmérve -  kitalálva, ahogy magában mondta -  sza
pora léptekkel ment le a lépcsőkön. Sietett, de csak utolsósorban 
az úr miatt, akinél takarítania kell; kétszáz ismeretlen ember várt 
rá türelmetlenül, kétszáz ember, akit neki kell a milliós városban 
„kitalálni” .

Katonatisztek jöttek ki valami kávéházból -  mint a szobor előtt 
a Múzeum-kertben, úgy ment el mellettük. De mikor befordult a 
Főherceg Sándor utcába -  mögötte a kávéházbeli katonatisztek a 
csörgő kardjukkal - , egy embert látott szembejönni, aki lekváros 
kenyeret majszoló kisfiút tartott a karján. Az ember fején sapka, a 
ruhája se épp rossz, nyilván a vasárnapi, s a cipője is kifényesítve. 
Az ember előtt, mellette, mögötte is járókelők, de Teréz elsőnek 
épp őt választotta ki. Elébeállt. A tisztek épp mellettük mentek el, 
mikor Teréz kihúzta kezét a cekkerből, és szemét le nem véve az 
emberről, nem lopva s nem is izgatottan, csak nyomatékos ko
moly arccal odanyújtotta neki a keze melegétől kissé meggyűrt 
röplapot. Az ember kérdőn nézett rá, de csak egy pillanatig. Azzal 
a kezével, amelyikkel a gyereket tartotta vette át tőle a négyrét haj
tott papirost, és szó nélkül, talán kissé gyorsabban, mint előbb, 
folytatta útját. Ő jobbra, Teréz balra.

Teréz keze visszakerült a cekkerbe, ujjai közé vette a következő 
lapot, s ment. Szeretett volna hátrafordulni, utánatekinteni az em
bernek, de nem tehette, előre kellett néznie, nehogy „igazságtala
nul” valakit elmulasszon. Különben is feltette magában, hogy 
amint „felszabadított egy kiáltást” -  így gondolt ő arra a cekkertől 
egy másik ember kezéig való rövid mozdulatra - , szembeszökő
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sietség nélkül ugyan, de igyekezni fog szem elől tűnni. Az első után 
azonban késett a másik. A csendes Mária utcában a kapuik aljá
ban vasárnapdélutánozó házmestercsaládok közül egy se hozta kí
sértésbe, hogy megálljon. M ár-már elkomorult, mikor a Baross 
utcára befordulva, az egyik klinika körül sok embert látott. Néme
lyik kezében üres szatyor. Ami benne volt, azt a benn fekvő bete
güknél hagyták. Voltak itt vidékiek is. Ezeknek letelt már a láto
gatási idejük, és a lépcsőkön ülve ki-ki a maga betegéről meg a be
tegségekről beszélgetve, nyilván már csak az idő múlására vártak. 
Közébük elegyedve, karján a cekkerrel senkinek se tűnhetett fel 
Teréz, aki szaglálódva járt közöttük, mint erdőben a vadászkutya. 
Egyszerre rájött: bele kell rontani a sűrűbe. Nem egész vaktában, 
nem szimat nélkül ugyan, de nem is olyan biztosra menve, mint 
először. És a keze nem válogatás nélkül, de szaporán dologhoz lá
tott. Oly szaporán, hogy míg eleinte számolt, aztán már nem bírta 
a versenyt a kezével.

M ikor továbbment, megint nem nézett hátra, kezével megint 
bent a cekkerben, sietett eltűnni a forgalmas József körúton, de 
minden idegével érezte, mekkora csend támadt mögötte az embe
rek közt a klinika előtt, amint megpillantják a négyrét hajtott lap 
alján: KOM M UNISTÁK M AGYARORSZÁGI PÁRTJA ÉS 
A KOM M UNISTA IFJÚ M UNK ÁSOK  MAGYARORSZÁGI 
SZÖVETSÉGÉNEK KÖZPONTI BIZOTTSÁGA.

Alig fordult be azonban, hallotta, hogy valaki fut utána. Megta
pogatta a csomagot, s mikor kitapintotta, hogy már nagy híja van, 
győztesnek érezve magát, egyszerre haragos nyugodtan, hirtelen 
megfordult, hogy bevárja üldözőjét. Szemfoga fölött a felső ajka 
ezúttal csakugyan úgy rándult meg, mintha harapni akarna: de az 
ember, aki előtte állt, fiatal fiú, mezítlábos inasgyerek volt, és a ke
zét tartotta, melynek egyik ujja ronggyal volt bekötözve. Teréz, 
mint a planétás emberek papagájai, kihúzott egyet a csomagból. 
A fiú mindjárt zsebre dugta, de aztán megint a kezét nyújtotta:

-  Nekem legalább még tízet. Csepelre viszem ki.
Teréz homloka ráncba szedődött, és mint a fösvény, aki nem 

tud kitérni a kényszer elől, majdnem ellenséges érzéssel nyúlt a la
pok közé, és számolt össze az ujjaival a cekker mélyében tíz dara
bot. Csak mikor átnyújtotta őket, látta, hogy a fiú égő cigányfeke
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te szemekkel úgy néz rá, mint valami, szinte félelmes jelenésre, s 
kezét, a másikat -  azon is volt egy kötés -  szájához szorítja, mintha 
be kellene fognia, hogy ki ne kiáltson rajt az öröm. Akkor Teréz is 
nevetett. Ez egész kurta kis nevetés volt, de Teréz egyszerre, mint 
szoptató anya a felgyűlt tejet sovány mellei duzzadásában, a húsá
ban érezte feszülni a mélyből sűrűn föltóduló életet. Húsz éve élt 
már, s most először érezte az ifjúságát. S tán éppen ezért volt az, 
hogy végig a József körúton ővele egyetlen egyszer se esett meg, 
ami a reklámcédulákat osztogató félkarúval a Kálvin téren. M int
ha a sugárzó arcú, kopott zöld sapkás nő cekkeréből kinyúló kezé
nek ajándékozó mozdulatában valami ellenállhatatlan lett volna. 
Aki előtt megállt, akinek adni akart, az szinte lekötelezetten ka
pott a négyrét hajtott röplap után s vette el tőle; mire aztán a 
kibontott röplapból a megajándékozott felnézett, Teréz már elve
szett a körúti mozgószínházakból kiözönlő vasárnap délutáni iz
zadt publikum, katonák, kiöltözött kisemberek, cselédlányok for
gatagában.

Mire kiért az Erzsébet körútra, ahol a szobaúr lakott, akinél 
délelőtt kellett volna takarítania, már csak egyetlen árva lap ma
radt a cekkerében. A sarki villanyóra negyed hatot m utatott. H a
bozott, hogy egyáltalán felmerészkedjék-e még egyetlen kenyér
adójához s ne inkább csak másnap menjen fel valami kifogással 
kimentve, hogy mért nem jö tt ma. De a keze alatt zörgő utolsó 
röplap mégis elindította Bollert lakása felé. Bollertnek csak albér
leti szobája volt ugyan, de a lakás gazdái épp tegnap utaztak el 
nyaralni, fent hát neki zavartalanul le lehet majd ülnie a hűvös, 
téglázott konyhában, s elolvasnia végig a röplapot, mely 199 pél
dányban az ő kezén keresztül szabadult ki a cekkersírból az élők 
világába. Több mint egy óra óta ezúttal húzta ki először üresen a 
kezét a bal karján csüggő nagy fülű cekker mélyéből. És mert a 
szeme folytatta a beidegzett munkát, a járókelők mustrálását, úgy 
tűnt neki, hogy egész idáig vezető útján sehol nem „talált ki” annyi 
embert, akinek adni lehetne röplapot, mint e rövid úton a házig, 
ahol Bollert lakott. S mert megtartotta mégis magának azt a két- 
századikat, mintha lopott holmit vinne a cekkerében elrejtve
-  majd ha elolvastam -  mondta magában, mintegy a rossz lelkiis
meretével feleselve, melyet egy csoport idézett föl benne, mely a
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vasárnap ellenére rossz ruhában tódult ki az egyik körúti házból. 
A ház kapuján Teréz kis táblán olvasta a felírást: Cukrászok 
Szakegylete.

Csak akkor vette észre, hogy elfeledkezett a késésére megfelelő 
mentséget kigondolni, mikor már szemben állt a neki ajtót nyitó 
Bollerttel. De mert ismerte a saját lassú észjárását, kísérletet se tett 
valami hazugság rögtönzésére. Arca dacos kifejezést öltött, daco
sat és morcosat, és úgy nézett a pápaszemes munkaadójára, nem is 
rá, hanem annak a fehér vászonkabátja ujjara, a kézelő felett kö
rülbelül zsebóra nagyságú kékesfekete foltra.

Teréz szigorú tekintetét követve, Bollert szeme is fennakadt a 
kabátja ujján. -  Alighanem valami ráfröccsent -  szólalt meg, ön
kéntelenül mentegetőzve, s karját felemelve hol a foltot, hol Terézt 
nézte. -  Á, tinta, biztos tin ta . . .

-  Mindjárt ki kellett volna mosni, mindjárt akkor, mikor még 
friss volt -  vélte Teréz. Bollert egy percig állt még, anélkül, hogy 
rájött volna, mit akar mondani. Halk sóhajjal ment vissza a folyo
sóról a meleg elől elfüggönyözött szobájába, s ült vissza íróaszta
lához. Úgy látszott, hogy éppoly kevéssé zavartatja magát a taka
rítószerszámokkal megjelenő takarítónője jelenlététől, mint ahogy 
azt se zavarja munkájában az, hogy a gazdája a szobában van. Te
réz legalábbis meg volt győződve erről, mert őt Bollert jelenléte, 
személye soha még annyira se foglalkoztatta, mint itt a bútorok, 
melyeket éppoly közönnyel porolt le, mint akár maga a törlő
rongy. Eszébe se ju to tt felvetni a kérdést magában, hogy mért van 
úgy tele sűrű dohányfüsttel a szoba, mint valami kocsma. Beérte 
azzal, hogy első dolga volt kinyitni a szoba mindkét ablakát.

Teréz nem volt kíváncsi természetű, és ahogy soha eszébe nem 
jutott az Operaháznak nevezett úri palota előtt szempillantásra is 
megállni, úgy ebben az értelemben Bollert az ő szemében volta
képpen nem is létezett, legalábbis semmivel se érdekelte jobban, 
mint a magyar királyi Operaház meg az, ami benne folyik. Nem 
mintha Bollert barátságtalan lett volna hozzá. Szépen kért és szé
pen köszönt meg mindent. Reggeli közben az újságjait olvasta, 
utána könyvvel vagy tollal a kezében asztalhoz ült, vagy pedig fá jt 
a feje, mondta, és sétálni ment -  vagyis egy volt a más falak, más 
bútorok közt lakó, más ruhákat viselő, más nyelveket beszélő lé
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nyék közül. Az ilyeneket az ember a különösen jól aszfaltozott és a 
különösen tisztán tartott utcákon láthatja, látni őket pazar áruhá
zak üvegajtói mögött, tülkölő autókon, szalmafonatos karosszé
kekben kávéházak teraszán, ahol csillogó ezüsttálcán hozzák ne
kik a fagylaltot. Az embernek mindig takarítani kell utánuk, és 
mosni kell rájuk, mert szeretik a tisztát; ezek azt teszik, amihez 
kedvük van.

Az egyetlen új, amit Teréz a Bollerttel való egyáltalán nem régi 
keletű ismeretség által az urakról megtudott: van olyan is, aki 
mint Bollert, azzal szórakozik, hogy ír. Miket ír és mért, ezt a kér
dést nemhogy Teréz, hanem még a Teréz kíváncsi természetű any
ja se vetette föl, pedig annak Bollert már azért is, mert vőlegény, 
másoknál érdekesebbnek tűnt.

Teréz kezében tehát megállt a söprű, mikor Bollert az íróaszta
lánál ülve, anélkül, hogy fejét a mögötte álló Teréz felé fordította 
volna, egyszerre csak ezt a kérdést intézte hozzá:

-  Mondja, Mayerné, maga mit gondol, érdemes-e leírni, hogy 
például én miket gondolok, érzek. . .  Úgy értem, egyáltalán érde
kes-e, hogy miken megy keresztül az ember? Mondja meg, érde- 
mes-e megírni. Mondja meg maga, Mayerné -  szólította újra ne
vén, férje nevén, mintha csak el akarna oszlatni minden kétséget 
afelől, hogy ki az, akinek a véleményét akarja hallani.

S Teréz, hogy ezt megértette, átnézett Bollert válla fölött az író
asztalon fekvő papirosokra. Nem látott mást, mint rendetlenséget, 
továbbá a Bollert továbbra is tollat fogó keze alatt részben betűk
kel, de nagyobbrészt a széleken mindenféle fejekkel meg figurák
kal telerajzolt fehér lapot.

-  Biztos megtalálja a számítását, mert különben nem tenné, 
Bollert úr -  szólt végül is hátul Teréz, s közben sovány, hosszú 
nyakát nyújtogatva, tisztes távolságból követte a Bollert kezében 
szórakozottan rajzolgató tollat. A papír szélén az apró vonalakból 
játékosan kiformálódó arcban, alakban Teréz növekvő ámulattal 
ismert magára. S hogy a zöld sapka is, ha kék tintával is készült, 
rákerült a fejre, pontosan úgy, kicsit félrehúzva, ahogy ő viselni 
szokta, nem lehetett kétség, s Teréz, akit ez a felfedezés megzavart
-  s hízelgett is neki - ,  csudálkozásában elsikoltotta magát.

-  Csakugyan. . .  -  szólt szintén meglepetten hol a rajzra, hol
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hátra, Terézre tekintgetve Bollert -  csakugyan.. .  hasonlít magá
hoz, Mayerné -  s nagy gondossággal a szemüvegét kezdte töröl- 
getni. A következő percben már elfelejtette a rajzot, s halkabban 
kérdezte: -  Mi újság a városban?

Teréz az ágyról épp az imént rakta el az összevissza hányt, gyű
rött mai hírlapokat, legalább öt darabot, s tőle kérdik, hogy mi 
h ír ! Teréz, mert nem értette, úgy tett, mintha nem hallotta volna a 
kérdést, és épp a szék lábát akarta letörölni, mikor Bollert székes
től együtt megfordult, és ujjával hevesen a levegőbe bökve azt 
m ondta:

-  Látja, Mayerné, épp ez a furcsa. Maga ha ide jár takarítani, 
megtalálja a számítását, különben nem tenné. De é n . ..  egyáltalán 
nincs igaza, Mayerné. Nem találom meg a számításomat, én nem. 
Úgy értem, nem az én számításomat.

Attól kezdve, hogy a rajzban magára ismert, Teréz számára 
Bollert érdekesebbé vált, legalábbis észrevette, hogy szemüveg nél
kül valamiképpen olyan „meztelen” az arca, hogy az ember szinte 
kétségeskedik, nevessen-e vagy megsajnáljon-e egy ilyen urat. De 
még abban a percben két dolog történt egyszerre: kint megszólalt 
a csengő, s mintha csak ez lett volna a megadott jel, a nyitott abla
kokon olyan hirtelen támadt szélvihar rontott be a szobába, hogy 
ami papír volt az íróasztalon, az mind zajjal szárnyra kelt, s kavar
góit a levegőben, a padlón, összevissza a szoba minden sarkában. 
Bollert kapkodott a fehér lapok után, izgatottabban és ügyetle- 
nebbül, mint Hanzi otthon, mikor tenyerével a szemtelen kövér 
angyalföldi legyekre vadászik. Kétségbeesetten négykézláb mász
kált Bollert a papírjai után, s Teréz mulatságát csak növelte, hogy 
ezenközben kint újra meg újra szólt a csengő, s Bollert fejét veszt
ve, hol a füléhez, hol a papírok után kapott. Teréz úgy tett, mintha 
segíteni akarna, de még az ablakot se tette be, míg Bollert fel nem 
eszmélt és a sivító csengőt túlkiáltva nem kom m andált: -  Az abla
kot ! Az ab lako t!

A fiatalember, akinek végre Teréz ajtót nyitott -  mintha annak 
is szétfújta volna a szél a papirosait. Lihegett, az arca is éppoly 
sárga, csak soványabb volt, mint Bollerté, szeme alatt kék kari
kák, a haja pedig mint a lányoknak, a homlokába hullt.

Bollert kezében halom összeszedett papirossal kidugta a fejét, s
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legkevesebb örömet se árult el az arca, mikor jövendőbeli sógorá
ra, a rabbira ismert.

-  Valami készül, nagy, nagy dolgok készülnek -  így kezdte az, 
jó napot se kívánva, lelkendező hangon, mindjárt a folyosón.
-  Képzelje -  Jani elvből megvetette a rokoni kötelékeket, s ezért 
magázta Bollertet - ,  világos nappal, nincs még egy órája, nyíltan 
osztogatták a körutakon a kommunisták nyom tatott fölhívását! 
A letartóztatások ellen, amikről az újságoknak nem szabad írni, a 
statárium ellen.

Teréz a folyosóról egy pillantást vetett a konyhába, melynek fo
gasán ott lógott a zöld sapkája alatt a fonott cekker. Lélegzetfojt
va várta, hogy meghallja, mi állt még a röplapban. A diadalt, amit 
neki Jani megjelenése jelent, fel se fogta.

-  L áttad?Te magad láttad, hogy nyíltan osztogatták? -  kérdez
te Bollert, s olyan mozdulatot tett, mintha egyenesen az utcára 
akarna most mindjárt menni, hogy maga győződjék meg a hír 
igazságáról.

-  Nem, de a körúton hallottam . . .  Szemtanúktól hallottam, 
épp most, akik a röplapot is látták. Csak a letartóztatottak neve 
nincs a röplapon se . . .  Csak az, hogy kínozzák őket -  s a fiú hang
ja hisztérikusan élessé vált - ,  véresen kínozzák ők et!

Bollert papírjaival a kezében egy percig tétovázott, majd ciga
rettára gyújtott, de hogy ott érezte magán a fiú fényes, éhes sze
mét, az alig meggyújtott cigarettát messzire elhajította. Kiabálni 
kezdett:

-  Nekem dolgozni kell, kötelességem, hogy dolgozzak, végez
zem az én munkámat. Egyszer s mindenkorra kérnem kell, hogy 
senki se zavarjon, senki, semmi, senki! -  és a nála szokatlan, eszte
len dühöt csak fokozta, hogy egyszerre látta, pontosan olvasta a 
fiú arcában: az nem sértődötten, hanem tisztelettel néz föl rá. 
S csakugyan, alázat és rajongás csengett a sápadt gyerek hangjá
ban, mikor a kijárat felé hátrálva megszólalt:

-  Erre én képtelen volnék. . .
Bollert úgy érezte, rá tudna rontani, szét tudná tépni, de csak 

állt, lesütött szemmel, magát türtőztetve, várva, hogy 'a bálvány
imádó menjen már. Jani azonban, kezével a kilincsen, még egyszer 
megszólalt:
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-  Tulajdonképp nem ezért jö tte m ... Üzenettel küldtek, mellyel 
én egyáltalán nem vagyok szolidáris. Apa üzeni, hogy Margit na
gyon búsul, amiért két napja feléje se néz a vőlegénye -  s mintha 
nem bírná ki tovább a szégyent, hogy csak azért, hogy idejöhessen, 
vállalta ezt a követséget, fel se nézve megfordult. Hallani lehetett, 
amint szinte futva megy le a lépcsőn.

Bollert visszatérve szobájába, meggyújtotta a zöld ernyős asztali 
lámpáját, és nem törődve Terézzel, aki tovább rendezgetett körü
lötte, olyan érzéssel hajolt kéziratai fölé, amilyennel az ember iz
gatott álmatlan éjszakán fúrja párnák közé lüktető halántékát.

Ahhoz, hogy az ember dolgozni tudjon, koncentrálnia kell 
figyelmét. Az egész világ azonban egyetlen összeesküvés az ember 
ellen, aki koncentrálni akarja figyelmét. Az egész világ -  kezdve a 
takarítónőn az idő járásig ...  mert alighogy megszabadult Janitól, 
meg a takarítónőtől, aki végre kiment, a mennydörögve kitörő 
nyári zivatar az ablakhoz csalta, és a villámok tüzében hamuszür
kévé váló körút vonta el a figyelmét. Szemben a kávéház zsúfolt 
terasza percek alatt elnéptelenedett, s a megmaradt sürgető vendé
gek között homlokát törölgetve futkosott a pénzéért aggódó frak- 
kos főpincér. Bollert erélyes elhatározással tette be a jól záró spa- 
lettákat. Mintha ezzel ezt a kis darab helyet egy csapásra kiemelte 
volna a nyughatatlanul mozgalmas univerzumból. Hallatszott 
ugyan a mennydörgés, a villámok robbanása, de csak mint biztos 
vár belsejében a kint ostromlók fenekedő dühe.

így senki és semmi se zavarta, s mégis nehéz volt visszatalálnia 
az 1932-ős Budapestből a húszas évek bécsi emigráns barakkjába, 
még csak ahhoz a Bollerthez is, ki tegnap, Kemény tanár távozása 
után épp megfelelő állapotban érezte magát ahhoz, hogy meg tud
ja írni, milyen az, ha valaki magányosnak és meddőnek érzi az éle
tét. S hogy elkezdte tegnapi és mai munkájának betűtermését ol
vasni, érezte, hogy ebben a percben ő az a hálátlan olvasó, kinek 
hideg és szórakozott tekintetétől zörgő szárazzá hervadna a dús 
nedvű, viruló, varázsosan susogó szavak sűrűje is.

„Á-Bé elhagyva pártfogoltját, lassan ment a sötét folyosón. 
A bejárattal szemben volt az ő szobája. Lehorgadt fejjel nyitotta ki 
s tette be maga mögött ajtaját.”

Ennek az új fejezetnek mindjárt az elején éreztetni kellene, hogy
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amint ez az annyira hangos ember egyedül marad, mindjárt egész 
súlyával rázuhan a legmegroggyantóbb teher: az üresség. Lassan 
ment a sötét folyosón -  lassan, mert nem vonzotta a szobája, ha
lasztani akarta a pillanatot, mikor rácsukódik az ajtaja. Ezért hor- 
gad le a feje, s nem emeli fel akkor sem, mikor mindenki más ön
kéntelenül körülnéz: a pillanatban, mikor belép szobájába. Mint 
másolat a mestermű mellett, olyan vértelen átélt órák mellett az, 
amit az új fejezet első mondatai m utatnak!

„A szoba közepén, barna papirossal körülkerített villanykörte 
alatt állt az ugyancsak barna csomagolópapirossal födött, kézira
tokkal megrakott hosszú, gyalult asztal. Á-Bé, mint aki unt tál 
ételt tol el magától, hátrább lökte az asztalon fölhalmozódó papír
j a i t . . . ”

Elolvasta Bollert, s aztán kesernyés mosollyal utánozva Á-Bét, 
eltolta magától a kéziratait, s fejét rázta: nem, hajmeresztően dur
va volt Janihoz, aki mindent összevéve mégiscsak kivételesen érzé
keny és finom lény, természetesen összehasonlíthatatlanul különb 
A ndrásnál. . .  Eh, A ndrás! Az ásító Andrásról a kárörvendő taka
rítónője jutott eszébe, s mindjárt ráeszmélt, hogy azért tűnt neki 
olyan élettelennek, amit írt, mert ennek az asszonynak a tompa és 
közömbös szemein keresztül nézi a saját munkáját. Közömbös és 
tompa ennek a Mayernének a szeme, de az ő szeme, csak egy a sok 
millió hasonló szemű Mayemék között. Az ő takarítónőjének m a
gatartása, az a sok millió Mayerné magatartása. Ezen a világon 
minden azon múlik, hogy Mayerné mit gondol. Ó, ha ő meg tudná 
Mayernét arról győzni, hogy nemcsak azért ír, mert „megtalálja a 
számítását” ! Ha Mayernével képes volna megértetni, ha Mayerné 
úgy érezné, hogy amit Bollert Mihály ír, az Mayernének is 
ügye. . .  ha azt elérhetné, hogy ez a Mayerné azt mondaná neki: 
írjon, írja meg, mindenáron meg kell írnia ezt a könyvét -  ez több 
volna minden kiadói, szakértői biztatásnál, mert semmi más, csak 
ez adhatna erőt ahhoz, hogy a minduntalan be-betörő világ elől el- 
sáncolja magát az ő műhelyében.

-  Ó, maga még itt van, Mayerné! -  kiáltott fel Bollert, hogy ott 
találta a konyhában, két kezével az ölében, a szemetesládán ülve a 
takarítónőjét. Azért jö tt ki, hogy tea vizet tegyen fel magának, ehe
lyett szemüvegét megigazítva, leült szembe Terézzel, rá a konyha
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asztalra, s lábát lóbálva vidáman m ondta: -  Milyen szerencse ez a 
z iv a ta r...

Teréz számára azonban Bollert jelentősége már megint a ma
gyar királyi Operaház szintjére süllyedt. Sőt rossz szemmel nézett 
rá, amiért a karikás szemű fiút, aki az ő röplapjairól hozott hírt, 
elkergette. Irigyelte is, mert amint megpillantotta most a konyhá
ban, azonnal eszébe ju to tt : ez megértené a röplap utasítását, a 
röplapét, melyet az előbb zavartalanul elolvashatott ugyan, de 
anélkül, hogy azt, ami a legfontosabb benne, megértette volna. 
Amint az az elkergetett fiatalember újságolta, arról adott hírt a 
röplap, hogy „harcosainkat a rendőrségen embertelen kínzások 
között tartják fogva”, se ügyvédet, se hozzátartozóikat, senkit 
nem engednek hozzájuk. „Statáriális gyilkosságra készülnek. Őket 
védve magunkat védjük”, állt a röplapban. Miként védjük őket, 
magunkat? Nyilván erre a következő mondat adott utasítást: 
„Lángoló tiltakozással egyesüljenek az ország dolgozói a fasiszta 
hóhérok aljas munkája ellen.” Teréz, aki bármily utasítást is kész 
volt személy szerint követni, hiába olvasta el többször is, épp ezt a 
legfontosabb m ondatot nem értette, nem tudott vele mit kezdeni. 
Ha mások is úgy járnak, s nem értik meg, hogy lehet akkor majd a 
gyilkosságot megakadályozni? Az első m ondatot se értette meg, 
melyben a kapitalizmus munkásvérrel betapasztandó, düledező 
épületéről volt szó, de ez nem nyugtalanította. Az utasítás, hogy 
mit kell tenni, ez volt a legfontosabb. Ha Anna nem tiltotta volna 
meg, hogy a lakására feljárjon, most mindjárt elment volna hozzá 
magyarázatért. így azonban csak ült és várta, hogy a konyhaabla
kot rázó zivataros zápor szűnjön.

Valamivel barátságosabban nézett Bollertre, mikor az vacsorá
val kínálta. De míg a meghívást elfogadva vastag karéj kenyeret 
vastagon kent meg vajjal, résen volt, és vigyázott minden szavára, 
mert eszébe ju to tt egy másik este, mikor szintén zivatar volt. Az 
augusztusban volt. Akkor ő még iskolába se járt, s egyedül volt 
otthon a nála is kisebb testvéreivel. Napok óta jártak a házba úri
emberek, lakásról lakásra mentek, s elvittek magukkal férfiakat, 
nőket, még gyerekeket is. Sor került az ő lakásukra is. Két úr jött 
hozzájuk, feldúltak mindent. Aztán az egyik úr őt az ölébe vette, 
megsimogatta, és cukrot adott neki. Ezüstpapírba volt csomagol
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va, csokoládés cukor volt, a csokoládéban meg olyan fehér krém 
volt, mint a csirke húsának fehérje. Teréz máig se tudott kívánság 
nélkül visszaemlékezni a jó ízére. Az úrnál, aki adta, egész tele sta- 
nicli ilyen cukorka volt. S azt mondta a kislánynak, hogy övé lesz 
az egész stanicli, ha elárulja, hol az édesapja. És a kislány kinézte 
az éhes szemét, de nem mondta meg, hogy falura ment az apja. 
Nem tudja, hol van, azt mondta. De emlékezett a cukorkákkal te
li, rózsaszín, zizegő selyempapírból való zacskóra és arra, hogy 
hogyan tartotta a szeme, szinte a szája elé az idegen úr. Míg Bol
lert vendégelte, az „egyesüljenek lángoló tiltakozásban” rejtélyes 
szavai mellett csak az a kérdés járt a fejében: mit akar nála a vajas
kenyér, a maradék hideg hús és a barátságos szavak révén elérni 
Bollert? Résen volt. De épp ezért Bollert olyan figyelmes hallgató
ra talált benne, hogy különbet nem is kívánhatott volna. Teréz 
azonban mennél inkább figyelt, annál inkább igyekezett közöm
bösnek látszani. Ez annyira sikerült neki, hogy Bollert már* már 
közeljárt a kétségbeeséshez.

-  Talán azt hiszi, hogy mindez túl távoli, túl nehéz, túl idegen 
magának, Mayerné? -  beszélt tovább Bollert, mintha egy álmos 
gyerekhez szólna, akit mindenáron ébren kell tartania. - G ondol
jon egyszerűen ismerősökre. . .  Köztük, ugye, sok a m unkanélkü
li. Mármost, látja, mindjárt látni fo g ja ...  Abban a barakkban, 
amelyikről magának beszélek, én a m unkanélküliség...  munka- 
nélküliek egyik fajtáját mutatom meg. Embereket, akik egyszer 
sokat tettek, s még többet akartak tenni, például, mint nálunk 
19-ben, forradalmakban vettek ré sz t.. .  vagy akartak részt venni. 
Tenni, érti Mayerné, valami nagyot, üdvösét, hasznosat akartak 
tenni -  és aztán, később odajutottak, hogy egyszerre nem akad 
tennivalójuk. Nem találnak tennivalóra. Érti? Nincs munkájuk, 
számukra nincs, nekik nem ad feladatot a világ vagy -  javította ki 
magát Bollert, mert Mayerné arcán határozott értetlenséget vélt 
felfedezni -  mindenesetre ők nem találnak feladatot maguknak. 
Képzelje csak e l: együtt, egy barakkban, egy* ás mellett, egy raká
son sok, sok ilyen em b er.. .  Mindegyik más s más, csak egyben 
egyformák: mind szegények, földönfutók, és mindegyiknek kell 
egy igazság, egy hazugság, valami, hogy kibírja az életét, amelyik
kel igazában nem tud mit kezdeni.. .  Nem érdekes?
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A konyhaóra minden ketyegése hallatszott a hirtelen tamadt 
csendben, melyhez már hozzátartozott az ablakot egyhangúan 
verdeső zápor. Teréz nem tudott kitérni Bollert tekintete elől, 
mely követelően várt. A kérdésre felelet helyett kérdés csúszott ki 
a Teréz száján:

-  Miért érdekes?
-  Mert nemcsak ők földönfutók, az a pár tucat, akikről írok

-  felelte Bollert, aki Teréz puszta megszólalásán is annyira fel lel
kesedett, hogy leszállt a konyhaasztalról, és úgy folytatta. -  Bizo
nyos értelemben maga is földönfutó, Mayerné, én is, és ezt meg 
kell mutatni, e z t . . .  ezt megmutatni, én erre a feladatra találtam 
rá. Úgy értem, az ellen, ahogy mi élünk, az ellen, amilyen ez az 
é let. . .

Teréz, ha nem látta volna, hogy Bollert izgatott, azt hitte volna, 
hogy tréfál. Maga is, én is, ahogy mi élünk -  mondta, mintha vala
miben ő is, Teréz, úgy élhetne, mint Bollert. S meg is ismételte, fél
beszakítva Bollertet:

-  Ahogy mink élünk?
De Bollert nem értve meg, hogy min akadt fönn, min csodálko

zik Mayerné, lendülettel folytatta:
-  Úgy van, mindenkinek tiltakozni kell ez ellen az élet ellen. 

Mindenkinek meg kell találni a formát, ahogy ő leghatásosabban 
tiltak o zh at.. .  Látja, Mayerné, most kezd, most mindjárt egészen 
meg fog érteni -  kiáltott fel Bollert, mikor Teréz a tiltakozás szóra 
megelevenedve hajolt előre. -  Néhány év előtt Belgrádban paraszt
párti képviselők bevittek a képviselőházba egy meztelenre vetkőz- 
tetett embert, akit a rendőrség kínzott meg. Meztelenül állították 
oda a szónoki emelvényre, mindenkinek látni kellett rajta a cafa
tokba tépett véres bőrét, a sebeket, a vadállatok karmának nyo
mait . . .  Ki nem érti meg, hogy ez a hatásos tiltakozás? S én, látja, 
ugyanezt teszem -  papíron, betűkkel. Megmutatom nemcsak a 
rendőrségen kapott, hanem minden sebeivel a meztelen embert
-  ez nem tiltakozás? Csak az volna tiltakozás -  és Bollert egy pilla
natra el is felejtkezett a takarítónőjéről, most már láthatatlan je
lenlevőkkel fordult szembe - ,  csak az tiltakozás, ha ökölre me
gyek? Ha tüntetni megyek, ha ablakokat meg fejeket verek be?
-  fordult megint Terézhez, s szokása szerint tovább akarta hal
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mozni meggyőző kérdéseit, de torkán akadt a szó, mert -  Teréz 
bólintott és mosolygott. Olyan elégedetten, hogy az egész arc egy
szeriben megfiatalodott, szinte kerek lett. Most Bollert vált gyana- 
kodóvá. -  Mondja meg őszintén, beszéljen hozzám őszintén, M a
yerné. ..  azt hiszi, nincs igazam?

Teréz már a régi élettelen arcával, de elgondolkodva nézett rá, 
és csakugyan őszintén, alig hallható sóhajjal felelte:

-  Én, én kicsit lassú észjárású vagyok. De eddig nem is tudtam, 
hogy olyan érdekes a z . .. -  valahogy szégyellte kimondani a szo
katlan szót -  az irodalom. És a tiltakozás -  tette hozzá egész 
halkan.

B O L L E R T  FO LY TA TJA  M E S T E R S É G É T

A-Bé elhagyva pártfogolhat, lassan ment a sötét folyosón. 
Hogy ajtajához ért, mely a bejárattal szemben volt, lehorgadt 
a feje. A szoba közepén, a villanykörte alatt, melynek fényét 
zöld lámpaernyő tompította, állt a téglalap formájú, barna 
csomagolópapirossal fedett, kéziratokkal megrakott puhafa 
asztal. A-Bé olyan mozdulattal, mint aki unt tál ételt tol el 
magától, hátrább lökte az asztalon fölhalmozódó papírjait, s 
lábával húzva előre a székét, lassan leereszkedett rá, mint 
ahogy az ember előbb pár pillanatig tanácstalanul áll, kezében 
egy alkalmatlan tárggyal, melyet, minthogy itt van, el kell he
lyeznie. Most székestől hátradőlt, és karját maga mögé nyújt
va, felemelt ágyáról egy fé l kar nagyságú, színes rongyokba 
öltöztetett, pingált képű, piros süveges paprikajancsit.

Lusta kézzel fektette az asztalra, kicsit elnézte a korommal 
és festékkel kirajzolt képét, megfricskázta, s egyetlen nagy lé
péssel odament az ablakhoz. Kintről szürke sötétség nézett rá 
vissza. Megint megfordult, s ezúttal az alacsony ágyra ült le, 
melyet különböző fantasztikus bábuk, színes párnák díszítet
tek. Szemben a fal mellett ott sorakoztak egy állványon a 
könyvei, s az állvány alsó polcán pár lábos, tányér, fűszeres
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papírzacskók, különböző nagyságú bögrék és csészék, 
utóbbiak egy-egy szögre akasztva. Egy csésze azonban a tá
nyérokon állt. Felkelt, hogy a helyére tegye. Közben a fonott 
gyékényt az ágya előtt kimozdította helyéből. Most azt is 
megigazította. Aztán állt kiegyenesedve, újra kezébe vette a 
paprikajancsit, s a fehér harisnyába bújtatott lábánál fogva 
fejtetőre állította. A bábu orra bukott. Az ő karja is lehullt.

Míg át nem lépte küszöbét, friss volt, mintha hideg vízben 
megmosakodva, épp csak kezdte volna a napot. Itt a szobájá
ban fáradt lett, mint a beteg, aki aludni kíván, és nem tud. 
Mint a beteg az ágyával, úgy volt ő a szobájával. Olyan rosz- 
szul érezte magát benne, mint valaki egy olyan városban, 
ahonnan nem tud elszabadulni, s ahol majd minden útján szem
betalálkozik valamivel, ami egy-egy füstbe ment reményre 
vagy kudarcra emlékezteti. A barakkban azt hitték, hogy ő 
különösen szereti a szobáját, s a lányok jó szívvel lepték meg 
rongyokkal, falvédőkendőkkel, hogy még szebbé tegyék. A- 
Bé minden ilyen esetben hálás sóbálvánnyá meredt, majd har
sányat üvöltött, elragadtatva örült, és meghatottságában meg
ölelte és összecsókolta Annie-t vagy Káthe-t vagy Maricát 
újabb figyelmességükért Aztán, mikor egyedül maradt, mint
hogyha egy mámor szállna el hirtelen, csak egy ronggyal töb
bet látott maga körül. És önnönmagával is éppígy volt, amint 
magára hagyták.

Megint az orra bukott paprikajancsira esett a tekintete. 
Marka hozta neki, aki az előbb álmosan, mély csengésű alt 
hangján elsőnek követelt csendet, s a végén nevetett. Mintha 
még ennek a meglepő homlokú új lakónak is feltűnt volna az a 
magával jóllakott, zárószóként felhangzó nevetés.

Marica a Balkánról került fe l ide Bécsbe. Inkább csinos, 
mint csúnya, mindig nevetésre kész, senki se vette volna rajta 
észre az egyetemi tanulmányokkal való foglalkozást. Órák 
hosszat nevetgélve tud együtt ülni és fecsegni még Anton 
Hummerrel i s . .. A-Bének semmi kifogása se volt Anton el
len, szolgálatkész, szép fiú és jó fiú volt, de ha szóra nyitja szá
ját, olyan űrt idéz fel, hogy körülötte minden, még a falak is 
ásítanak. És ezzel az Anton Hummerrel, akiről mindenki tud
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ja, hogy valószínűtlenül buta, Marica egész estéket vidáman 
tölt el. A-Bé úgy találta, hogy vannak nők, kiket szép lábszá
rukért, karjukért vagy nyakukért meg lehet kívánni, s azonkí
vül van egy másik fajta, amelyikbe bele lehet szeretni. A-Bé 
objektíve megállapította, hogy Marica ez utóbbi fajtához tar
tozik, noha őt, mint ezt már annyiszor hangsúlyozta maga 
előtt, egyáltalán nem vonzza. A-Bének kezdettől fogva az volt 
a kellemetlen érzése, hogy ez a néha meglepően okos Marica 
nem hisz neki. Mi az, amit nem hisz? Nem tudta volna meg
mondani, de épp ez volt a kellemetlen és épp ezért nem tudott 
Maricával együtt lenni anélkül, hogy ne akarja valamiről 
meggyőzni. Miről? Maga se tudta volna megmondani. És há
rom nap előtt Marica ezt a paprikajancsit hozta neki, nevetve 
tette neki a karjára, és azt kérdezte: -  Mondd csak, A-Bé, tu
lajdonképpen barakkügyeken kívül mivel foglalkozol te még?
-  A-Bé az asztalon halmozódó kéziratokra mutatott, és a 
könyveire, s elmondta még a készülő drámájának a problémá
ját is. Évek óta dolgozott ezen a fausti méretű szimbolikus 
drámán. Az emberiséget -  fejtette ki Maricának -  nem forra
dalmak és nem a tudomány fogja megváltani, csak az tudná 
szabaddá tenni az útját a megváltás felé, aki megszabadítaná
-  a halálfélelemtől. Az ő drámájának hőse át fog élni, át fog 
szenvedni minden félelmet, kezdve az objektum nélkül való fé 
lelmeken a szenvedésektől való félelmekig; az egyetlen, amit 
ez a minden félelmek sötétjét megjárt hős nem ismerne, a ha
lálfélelem volna. A-Bé hogy visszagondolt erre a három nap 
előtti beszélgetésre, úgy érezte, ha sikerült volna meggyőz
nie Maricát, minden el lett volna intézve, egyáltalán nem tö
rődött volna többé egy kis gondolatnyit se Maricával. Ehelyett 
azonban az történt, hogy míg ő beszélt, Marica -  itt az ágyon 
ült mellette -  nyugodtan szűr csőit e a teáját, s aztán azt mond
ta: -  Kíváncsi vagyok, milyen vagy, ha nem komédiázol.

A-Bé erre hagyta a drámát, és nevetve vetette ellen: -  Ha 
egyedül vagyok, csak nem üvölthetek?-  Mért ne lehetne egye
dül is üvölteni? -  kérdezte Marica elfogulatlanul. S többé nem 
volt szó köztük a drámáról.

A-Bé felhajtotta az ágy térítőt, s két végét összefogva pár
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nákkal és bábukkal együtt, mint egy nagy zsákot tette rá az 
asztalra a kéziratok fölé. Most a levet kő zés aktusa követke
zett volna, pontos megismétlése a mozdulatoknak, melyekkel 
tegnap, tegnapelőtt és mindennap véget vet a napnak. Holnap 
ilyenkor ugyanez a művelet vár rá. S ami a két levetközés kö
zött, ami közben történik? Az mozgás, lárma, sok szó, s épp
úgy kézzelfoghatatlan, mint ahogy a víznek a folyását nem le
het megfogni. Szerkezet, melyet ismeretlen kéz húzott fel s 
még nem állt meg. Nem azért nem állt meg, mert akar vala
mit. Kíváncsi vagyok, milyen vagy, ha nem komédiázol. Csak
ugyan komédiázik? Előre tudta, hogyha holnap találkozni fog 
Maricával és elmondja neki, hogy szedte fe l az utcáról az új 
lakót, Marica a tényekben nem fog kételkedni, de megint úgy 
fog ránézni, hogy ő érzi majd: valahol nem hisz neki. De 
miért? Most, hogy egyedül van, keze a cipőjén, melyet ki kel
lene fűznie, s ül az ágyon, persze hogy most más, mint amikor 
ismerősökkel van együtt. De hát ezek az ismerősök, ha egye
dül ülnek ágyukon, kezükkel a cipőjükön, melyet ki kell fűzni, 
ezek ekkor is éppolyanok, mint az emberek között? Ez olyan 
kérdés, melyet épp Maricával szemben fel kellene vetnie. Ez 
olyan kérdés, melyre egész biztos választ soha a világ végéig 
nem lehet kapni, mert biztosat ki tudhat arról, hogy milyen a 
másik, amikor egyedül ül az ágya szélén?

A-Bé nem tudta magát rászánni a lefekvésre. Mentő ötlete 
támadt. Két hete nem volt már Grétnél, aki pedig csak negyed
órányira lakik a barakkoktól. Elmegy Gréthez. Grét mindig 
örül vele. Ő azt fogja neki mondani, hogy egyszerre elfogta a 
vágy utána, és akkor Grét még jobban fog örülni. Szegény ki
csi Grét, nagyon jó lány!
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Július 18.

H A JN A L T Ó L  R E G G E L IG

Tündöklik a júliusi kora hajnal, s leheletkönnyű pajkos ujjakkal 
kopogtat az ő szobájuknak törött, de tisztára mosott, csillogó ab
lakán; Selmeci Pali álomtól ragadó szemével hunyorogva köszön 
vissza a kelő napnak. Mintha az éjszakai orkán után ez az emléke
zet nélküli, sértetlen örömtől ragyogó hajnal is a fegyházbeli Kri- 
vaneket akarná igazolni, a bankárt, aki tanult ember volt, s azt 
mesélte, hogy a tudatlan régi népek nálunk sok mindenben s főleg 
abban okosabbak voltak, hogy még a napot, fákat és csillagokat is 
örökösen párosodást kergető hímnek és nősténynek nézték. Sel
meci Pali, bőrén a bizsergető napsugarakkal, mosolyogva emléke
zett Krivanek régi istenekről szóló ravasz és sokszor disznó törté
neteire, ami azonban a hajnalt illeti, most hajlandó volt elhinni, 
hogy csakugyan volt idő, mikor aranyhajú égi fehérszemélynek 
vélték. Különösen, ha ezek a régi népek nemcsak egyszer, hanem 
minden reggel úgy ébredtek fel, hogy tu d ták : munkába mehetnek. 
Ami legalábbis Selmeci Palit illeti, lévén hosszú évek után ez a hét
fő az első nap, mikor majd megint létrát szoríthat a térde közé s 
ecsetet vehet kezébe, őrá olyan örvendetes nap virradt, hogy hiába 
feküdt mellette Anna, nem volt tovább türelme az ágyban, sietésé
vel akarta siettetni a hajnalt, hogy már reggellé legyen.

Az öreg Domonkos, akinek ágyától a szűk kis konyha olyan 
szűk lett, hogy épp csak a tűzhely meg a vízcsap között maradt egy 
embernek se épp kényelmes férőhely, álomban hallotta, mikor a 
veje bejött, s gondolkodott, hogy felébredjen-e. Selmeci Pali csen
desen húzva be maga mögött az ajtót, először a sarokban álló lét
rákra s a tűzhelyre fölrakott festékes dobozokra, vödrökre, léniák
ra, sablonokra és ecsetekre nézett. Beszívta a rég élvezett jó ter
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pentinszagot, s mintha az is hozzátartozna a nagy napra való elő
készülethez, vizet eresztett a fadézsába, s csupa szorgalmasság- 
vágyból a két kézre vett nagy darab házi szappannal úgy esett neki 
a saját testének, mintha nem is embert, hanem ünnepi felvonulásra 
holmi paripát kellene fényesre dörzsölnie. Erre aztán az öreg D o
monkos úgy határozott, hogy felébred. Felült az ágyban, és vagy 
két percig figyelmesen elnézte dézsában álló vejét, majd a konyha
ajtó üvegén keresztül az égre pillantott. Mindjárt megállapította, 
hogy legalább egy órát lehet még aludni.

-  Még kárt teszel magadban, Pali -  intette a vejét, s ezzel már 
vissza is tette öreg fejét a párnára, hogy tovább aludjon. Ez volt az 
ő büszkesége: bármilyen időben s bárhol, ha akart, egy pillanat 
alatt el tudott aludni. Ehhez azonban elégségesen fáradtnak kell 
lenni -  leckéztette az öreg ma három napja dicsekedve a lányát, 
mikor az még éjfél után is álmatlanul járt fel-alá a szobában. Sel
meci Pali ezt akkor az ágyban fekve hallotta, s most, hogy szeme 
fennakadt a már újra alvó öregember fején, egyszerre ráncba szed
te hom lokát: lehet az, hogy egyszer majd Anna is ilyen fáradt lesz? 
Mert ha volna olyan kendő, amelyikkel le lehetne törülni egy em
ber arcáról azt a sok árnyékot, ami az évek nyomán marad vissza, 
elég volna vele csak egyszer végigsimítani az öreg Domonkos meg
őszült, sárga, ráncos arcán -  és telt bam apiros képével, hosszú fe
kete pilláival, piros ajkával, erős állával mindjárt az Anna feje, az 
Anna homloka válna láthatóvá, az a kemény homlok, mely alatt a 
két sűrű szemöldök úgy dudorodik ki, hogy néha az ember úgy ér
zi, csak akarnia kellene és döfni tudna vele, mint szarvakkal. . .

Selmeci Pali nem akart erre gondolni, odatartotta fejét a vízcsap 
alá, s aztán lábával a vízben, az öreg zubbonya zsebéből cigarettát 
halászva ki, rágyújtott, s térdére terítve a törülközőt, ráült a dézsa 
szélére. Komfortábilis elhelyezkedése ellenére megint ráncolnia 
kellett a homlokát. Egyedül ő volt ébren, s túl komoly volt a 
csend. Az jutott eszébe, hogy ahogy ő az öreg Domonkost, Anna 
már jó néhány napja úgy fürkészi az ő arcát. Valahányszor rajta
kapta, másfelé fordult, de Selmeci Pali nagyon is jól érezte, hiába 
tagadta Anna az elfordulásával: valami nem stimmel. Igazság sze
rint ő "egnapelőtt a Váci utcára is nemcsak a kupié miatt került ki, 
hanem azért is, mert Anna egész nap házon kívül volt. Sok a sza-
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ladgálnivalója, mondta, semmi más, de amellett olyan engesztel
hetetlen komoly szemekkel nézi az em bert. . .  Három nap előtt, 
délután valami úrilány jö tt fel Annához. Anna épp a földet sikálta 
a konyhában. Anna azelőtt is szerette a tisztaságot, de Selmeci Pa
li más változás mellett első reggel látta, hogy még a fogát is kefével 
mossa -  de akkor otthagyta a csak félig felmosott konyhát, s el
ment nem sokkal az úrilány után. És sápadt volt, m in tha. . .  nem 
is sápadt, hanem sárga, mint maga az öreg Domonkos. S azóta, 
három napja tart a sok szaladgálnivalója. Első nap, különösen 
hogy a fogkefét látta, még gyanakodhatott valami elidegenedésre, 
de ugyancsak első nap estére Anna új fogkefét hozott, neki hozta.

Nem gondolhatta, hogy már nem szereti, mert elég volt este vet- 
kőzés közben egymásra nézniük, hogy mint két bolond, nevetésre 
fakadjanak. S mintha az a nagy nyugtalanság, amelyik Annát an
nak az úrilánynak látogatása óta emésztette, mintha még az is 
csak szeretni tanítaná. Épp ez volt a különös. Mert nemcsak ab
ban változott meg Anna, hogy minden reggel úgy mosdott, mint 
most ő, nemcsak abban, hogy mindennap újságot olvasott, ha
nem . . .  és Selmeci Palinak csak most ju to tt eszébe, mi történt ma 
éjszaka köztük, amíg kint tartott a zivatar. M intha a vihar kint 
őket fenyegetné azzal, hogy a pillanat a búcsú pillanatává lehetne. 
Ez volt hazajövetele óta első eset, hogy beszéltek. Ő azt hitte, hogy 
Anna már alszik. Nyaka körül Anna izmos, telt karja, arca Anna 
biztonságos puha vállán, maga is félálomban egyszerre nyaka kö
rül Anna karjának szorítását s arcán Anna kezét érezte, félénk, 
szinte óvatos simogatását. S az Anna karjának szorítása, s az ő ar
cán bátortalanul végigsimító tenyere, azt m ondta: féltelek.

Selmeci Pali felijedve kérdezte: -  Anka, mi baj?
Kint villámlott, s ő látta, hogy Anna nyitott szemekkel fekszik. 

De mielőtt a villám fényénél látta, már tudta, hogy nyitva az Anna 
szeme. Anna hanyatt fekve mozdulatlan maradt, s nem is színlelte, 
hogy alszik. -  Anka, mi baj?

Nem kapott feleletet. Nem jö tt felelet, és ő harmadszor nem tet
te fel a kérdést. Anna hallgatott, és ő, akinek a szájában egyszerre 
eláradt a szenvedés íze, értette ezt a hallgatást, mint a saját gondo
latát érti az ember. Annának a hallgatása azt m ondta: mért nem 
kérdezted harmadszor is, hogy mi baj? Mért nem kérdezted egy
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szer se, hogy mi az én sok szaladgálnivalóm? Mert nincs kérdezni- 
valód. Te nagyon is érted, és azért is bújsz el. Nem akarlak bánta
ni, azért nem kérdezek tőled semmit, de várok. Várok, v á ro k ...

Ő is hallgatott, és tudta, hogy a hallgatás minden szónál világo
sabban beszél Annához. Erősebben szorította arcát az Anna me
leg melléhez. Anna nem mozdult, és nyitott szemekkel -  Selmeci 
Pali tudta - ,  megengesztelhetetlenül nyitott szemekkel vár.

-  Mért nem tudsz nem várni tőlem v a lam i.. .  mit tudom mire! 
Megjöttem, itt vagyok, mire vársz még? Nem volt elég három év?
-  kérdezte hirtelen fennhangon. És bele tudott volna vágni az ök
lével az asszony arcába, akit szeretett, úgy, olyan nagyon, mint 
ahogy az ember csak magát az örömet tudja szeretni. -  Nem volt 
elég a három év? -  s Anna erre talán szóval felelt volna, ha ő 
mindjárt két karjával mozduló vállát át nem öleli s egész testével 
tapadva hozzá, nem kérleli: Anka, Anka, ne szólj!

Csend lett, s úgy fonódtak össze, mint fenyegető mélységek fö
lött keskeny párkány szélén, hogy aztán együtt zuhanjanak szaka
dékot felejtő álom ba. . .

Selmeci Pali csak most kezdett belőle ébredni. Csak most kez
dett emlékezni, hogy a dézsán ülve az öreg Domonkos fejét néze
gette. Igen, még az öreg Domonkoson is meglátszik, h o g y ...  az 
öreg Domonkos is rá-ránéz, mintha csodálkozna, mintha az is 
várna tőle valamit. S hogy az apósa megelégelte végre az alvást és 
felnyitotta szemét, Selmeci Pali mintha egész idő alatt csak erre 
várt volna, mindjárt nekitám adt:

-  Ej, öregúr -  mondta hangos, de haragos nevetéssel - ,  nem 
mondanád meg, mért néztek rám olyan. . .  olyan furcsán? He? -  s 
szemével az öregen, törülgette szárazra a sovány szőrös lábát. Az 
öregnek azonban nem volt szokása sietni a szóval. Fölkelt, s hoz
záfogott az öltözködéshez, lassan, mintha ez a művelet is megfon
tolást igényelne. M ár a cipőjét húzta föl, mire elkészült a válasz- 
szal:

-  Te csak ne rontsd el a kis jókedvedet, ami van. A nehéz na
poknak -  s itt lehalkította a mély hangját, mintha titkot bízna ve- 
jére -  nem kell azoknak elébe szaladni, eljönnek azok maguktól, 
Pali fiam.

Selmeci Pali erre úgy rázta meg a fejét, mint előírás szerint az
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orvosságos üveget, mielőtt bevett belőle, mikor a tüdeje miatt kór
házba került, és attól félt, hogy ott éri utol a halál. Köszöni szé
pen, neki a nehéz napokból m ár kijutott -  s otthagyva apósát, be
ment a szobába felöltözni.

Anna még az ágyban feküdt, de már ébren volt. Arca álomtól 
kipirulva, fekete haja befonva a mellén, s hogy meglátta a sovány 
emberét, akinek a rosszul megtörült szőrös mellén még vízcsöppek 
csillogtak, rámosolygott. Selmeci Pali egyszeriben elfelejtette, 
hogy az elébb m ár majdnem elvesztette a hajnali jókedvét. Mint 
kocsis a gyeplőt, kapta kezébe Anna két vastag fekete copfját:
-  Gyí, gyí, ráró -  mondta - ,  fel, kisasszony, munkába megyünk!

Anna se volt rest, és belemarkolt az embere nedves hajába, s ha 
még nem is volt azon sok markolnivaló. Selmeci Pali aztán odatá
masztotta az ablakdeszkára a tükröt, s igyekezett a fésűvel egyenes 
választékot rajzolni a hajába.

-  M intha a fegyházi borbély sose nyúzott volna a gépével ko
paszra! -  kiáltott át Annának, aki közben kiment a konyhába. Az 
öreg Domonkos ott állt a veje mögött, figyelmesen szemlélte mun
káját, és elismerően bólin tott:

-  Csakugyan, egész rendesen kinőtt már, Pali fiam -  s mikor lát
ta, hogy Selmeci Pali még a rongyos cipőjét is buzgón kefélgetni 
kezdi, tréfálkozva kérdezte: -  Talán bizony esküvőre készülsz?

Selmeci Pali erre mindjárt letette a kefét, s figyelt ki a konyha fe
lé, ahonnan behallatszott a víz vidám csobogása. Nem akart ő 
semmi rosszat, csak magát az öreg Domonkost mulattatni, míg 
Anna elkészül, s azért kezdett bele egy vidám történet elmesélésé
be. -  Az esküvőről ju t eszembe. . .  tudja, öregúr, az a huncut Kri- 
vanek, akiről már annyit meséltem. . .

Eddig ju to tt csak, mert egyszerre torkára forrasztotta a szót a 
konyhából A nna: -  Tizenhat napos éhségsztrájk is volt ott, s te 
nem tudsz a fegyházról mást mesélni, mint csak arról a . ..  -  s 
mintha még szájára se akarná venni a Krivanek nevét, Anna 
elhallgatott.

Az öreg Domonkos mélyet sóhajtott a hirtelen támadt csend
ben. Nem hallatszott más, csak a dézsában az Anna keze alatt fel
felcsapódó víz. A tizenhat napos éhségsztrájk! Selmeci Pali a fejét 
vakarta, hogy egy perc alatt nyoma se maradt választékos frizurá
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jának. Neki is kijutott utána, tizenhat napi éhségsztrájk után há
romheti kemény fekhely, sötétzárka. Huszonkilencben, mindjárt 
az első évben! S azután a rossz tüdejével a fegyházbeli kórház. . .  
otthagyhatta volna a fogát!

Az öreg Domonkos kenyeret szelt a reggelihez. Zajtalanul s 
olyan arccal, mint amilyennel az ember olyan házban mozog, ahol 
épp az imént valami szerencsétlenség következett be.

M IN T  H É T  FA R K A S

Klamm M árton keresztbe rakta lábát, s két karját a szétteregetett 
aznapi újságokkal megrakott íróasztalon nyugtatva, szemlélte a 
megszokott arcokat maga körül. Csak épp a szeme szögletéből, 
mintha tartana tőle, hogy tekintete különben elárulhatná gondola
tait. Majdnem az egész pártvezetőség itt az ő szerkesztőségi szobá
jában. Jöttek, egymástól függetlenül, egyik a másik után, mind 
nyilván egyazon nyugtalanságtól hajtva. Mint maga Klamm is, 
mindegyikük azzal a nem is egész tudatos reménnyel jö tt, hogy 
jobban tudja majd mire vélni a történteket, ha hallja, mit gondol
nak, mit tudnak a többiek. A várakozás azonban ham ar kialudt a 
megnyúlt arcokon.

Akik itt együtt voltak, húsz, harminc meg még több éve ismer
ték egymást kívül-belül, egymás gondolatmenetét, egymás gyengé
jét, erényeit s nemcsak képletesen, egymás veséjét és máját. Lénye
geset, meglepőt senki se tudott a másiknak mondani, m ár régóta 
nem. A fórumon mindegyikük többé-kevésbé megtalálta volna, 
hogyan és mit kell mondani, vagy hogy mit kell a Népszavában ír
ni, mert ez taktikai kérdés volt, amiben megvolt a megszerzett ru
tinjuk. Egymás számára azonban, mint most kiderült, szegényeb
bek voltak. Németországban nap nap után vadabb és nagyobb, 
igazi polgárháborúvá lesz a „kis polgárháború”, a szomszédban, 
Ausztriában ugyan még csendesebben tör előre a reakció, de ott is 
épp csak a hangját nem vették még el a pártnak, ez a hang azon-
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bán ott is minden nappal erőtlenebbül utánozza hajdani önma
g á t. . .

Erről, amit mindnyájan éppúgy tudtak, mint a pesti tömeges le
tartóztatásokat, semmi újat egymásnak nem mondhattak, még 
csak új részleteket sem, mert hiszen ami részlet tudható volt, egy
más nélkül is mind tudták. Vontatottan, kesernyés humorral vagy
-  ki-ki a saját temperamentuma szerint -  humor nélkül, s csak ke
serűen folyt a társalgás. Mégis együtt maradtak, mert másrészt 
mintha megnyugvást találnának abban, hogy mind egyformán úgy 
érzik, úgy gondolják, hogy Pesten még inkább, mint másutt, a 
kommunisták a szerencsétlenség, a kommunisták, akik anélkül, 
hogy elérnének valamit, a maguk felelőtlen szájalásával csak izgat
ják a külföldi események által amúgy is ragadozó kedvű, konszoli
dált magyar ellenforradalom pusztító étvágyát. Lehangoló, de 
megnyugtató is volt a számukra, hogy még csak kétségbe se vonta 
senki, s hogy egész világos volt minden épeszű ember számára: 
nem kell, nem lehet, nem szabad semmit se tenni.

Nem volt véletlen, hogy épp Klamm M árton szerkesztőségi szo
bájában gyűltek össze. Mind tudták, hogy az egyik Klamm fiú -  a 
három Klamm gyerek közül a legkevésbé sikerült -  a rendőrségre 
került. S nem mondták, de Klamm M árton tudta: ezek egyáltalán 
nem olyan biztosak benne, mint ő, hogy a rendőrség ez esetben ba
kot lőtt. Túl sok meglepetés érte m ár őket ahhoz, hogy a „biztos” 
szó hallatára a szemöldökük mintegy magától kicsit fel ne húzód
jék, úgy, mintha a kérdőjel ábráját akarná felvenni.

Klamm M árton, épp ma reggel olvasta az egyik újságban, hogy 
a német birodalmi gyűlésen a szociáldemokrata párt képviselőinek 
átlagos életkora 53 esztendő, míg a nemzeti szocialistáknál 34. 
Klamm M árton fejben egy kis számítást végzett, s ennek eredmé
nyeképp megállapította, hogy a szobájában tartózkodóknak átla
gos életkora közelebb já r az ötvenhez, mint a negyvenhez. Elfeled
kezve arról, hogy ő maga m ár szintén túl van az ötvenen, különös 
kárörömmel töltötte el, kárörömmel s bizonyos megvetéssel, hogy 
ezek ilyen messzi vannak már ifjúságuktól. Ez volt a bosszúja, 
mert nem tudta elviselni, hogy úgy mozogtak körülötte, mint 
ahogy nagybeteg ágya körül szokás. Egyrészt tudtára akarták adni 
együttérzésüket, másrészt nem akarták megmutatni, mennyire
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szánalmasnak tartják állapotát. Klamm M árton ragaszkodott 
ezekhez az ő kipróbált barátaihoz, senkinek azonban, nekik se 
tudta megbocsátani a részvétet. A részvét volt a legbiztosabb mód 
arra, hogy meggyűlöltesse s megutáltassa vele a bánatot, melynek 
már-már átadta magát. S ha maga körül valakit gyengének látott, 
ez elég ok volt neki, hogy erősnek akarja érezni magát. S most is 
így történt. Látva maga körül a reménytelenséget, a savanyú arco
kat, tükörben látta önmagát -  s ha gondolatban, következtetések
ben teljesen egyet is értett velük, erőben, egyszerűen életerőben fö- 
lébük kerekedett. Nem, ez a hangulat, ezt nem! A két sor fogát
-  egy híján mind a harminckettő megvolt még -  úgy összeszorítot
ta, hogy a kerekded, kissé petyhüdt képe szögletes s áthatolhatat
lan lett, mintha megkövült volna a dactól. Elfeledkezve arról, 
hogy míg csak rajta nem kapta magát, ő maga se tudott mást, mint 
fel-felsóhajtani, most szinte közelebb érezte magát a 34 éves német 
nemzeti szocialista képviselőkhöz is, mint a tarkójukat vakargató, 
gondterhelten fanyalgó ötvenéves saját bajtársaihoz. Mért nem 
szélednek már el ? -  kérdezte magát, s kis zsebfésűjével végighúzott 
párszor szürkülő, de még sűrű haján, s elsőnek kelt fel és vett bú
csút a baráti gyülekezettől.

Kint az utcán egy pillanatra megállt. Egy, a tegnapi viharból itt
feledkezett kellemes, gyenge szél legyezte meg az arcát. Emelt fej
jel, gyalogosan s hirtelen feltámadt jó  étvággyal indult haza.

-  Végre! Ez apa! -  hallotta bentről, amint benyitott az előszo
bába, s abból, ahogy a Margit hangja csengett, mindjárt tudta, 
hogy vendégek vannak nála; idegenek között Margit hangja min
dig egy árnyalattal éneklőbbé vált. Klamm szívesen ült volna 
ugyan máris ebédhez, de akkor megint szomorú és izgatott embe
rek arcát kellett volna látn ia; türtőztette tehát étvágyát, s őszintén 
kellemesen meglepve, mindkét kezét kinyújtva sietett a vendégek 
üdvözlésére. Az egyiket, a szép Megyery Ilát, akivel Margit teni
szezni szokott, látta már párszor, de alig tudott róla többet, mint 
hogy nemrég vált el a második férjétől. Rajta kívül a két Hahn 
lány volt itt, Klamm felesége révén távoli rokonok, kiket a család
ban sose emlegettek másképp, mint a szerencsétlen Hahn lányo
kat.

A kommün bukása után a Hahn család a római katolikus egy
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ház védőszárnyai alatt keresett menedéket a pogromok elől. Az 
egyetlen Hahn fiút azonban annak ellenére, hogy megvolt a ke
resztlevele, egy egyetemi tüntetés alkalmával kollégái úgy össze
verték, hogy belesüketült. Hahnnén magán idegbaj tört ki, s a csa
lád egykor kincseket érő, előkelő Váci utcai szőrmeüzlete csődbe 
jutott. A hirtelen megőszült Hahn Sámuel nem volt ugyan babo
nás, de ennyi sorscsapás tépelődővé tette, s végül is visszatérve ősei 
hitéhez, visszaszegezte az ajtófélfákra a mezuzát. Ahelyett azon
ban, hogy kibékítette volna a zsidók istenét, mintha egyszerre két 
sértett isten vette volna üldözőbe; pénzgond, saját betegeskedése 
és az asszony, a csendes őrült, akiért nem tudta fizetni a szanató
riumot, reggel, délben, este ott ültek a Hahn Sámuel családi aszta
lánál, és elvették az ételek ízét, és megfosztották nyugalmuktól a 
szomorú éjszakákat. A két lánynak betegápolónak, gazdasszony- 
nak, üzleti segéderőnek, szobalánynak, szakácsnénak és mosóné- 
nak kellett lennie, s amellett -  s ez volt az, amit Klamm annyira 
megbecsült bennük -  mintha ugyancsak feladatként vállalták vol
na : nem elveszni a betegszobaszagú, mindig félhomályosra sötétí
tett szűk lakásban. A Hahn lányok télen bár kissé eltaposott ci
pőkben, de a hajótörésből megmentett pompás szőrmékben, nyá
ron pedig leleményesen újjáalakított régi ruháikban, a magas, szép 
lábszáraikon, csak épp figyelmes szemnek észrevehető, rossz mi
nőségű harisnyákkal, ajkukon fiatal lányok mosolyával, frissen, 
mintha a Semmeringről vagy a Riviéráról érkeztek volna meg, el
elmentek „vizitelni”, s vették ki részüket a normális polgári társas 
életből.

Klamm M árton látva, hogy a kis asztal, melyet körülültek, üres, 
mielőtt helyet foglalt volna köztük, lányát korholva, öreguras ga
vallériával szedte ki a régi divatú, emeletes pohárszékből a hiányos 
likőrkészletet, és töltött Margit barátnőinek.

-  M árton bácsi -  mondta kacagva az idősebb, de még alig her
vadó, vörösesszőke Hahn lány, miután a felhajtott likőröspohár 
nyomán zsebkendője csücskével megtörölte a rúzsos ajkát - ,  úgy 
nézzen ránk, hogy politikai ügyben járunk itt, úgy bizony. Margit 
már megígérte, hogy velünk ta r t . . .

-  Hú, politika! -  Klamm M árton az ijedtet játszotta.
-  M árton bácsi! -  kiáltott kissé húsos ajkát csücsörítve s barna
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szemeit kérlelőn nagyra nyitva a kövérkés, fiatalabb Hahn lány.
-  Nem, nem, meg kell hallgatnia. Add elő te, M argit. . .

Margit, amint megpillantotta apját az ajtóban, kérdő pillantást 
vetett feléje. Szerette volna az arcáról leolvasni, hogy jó  vagy rossz 
híreket hoz-e. De Klamm M árton szeme elsiklott a lánya felett, és 
csak most fordult mosolygó-kíváncsian feléje. Hiába szedett azon
ban magára Margit a Hahn lányok példájára egy könnyed, társal
gási vidámságot, az apja látta szeme alatt a kék karikákat. Persze, 
Bollert még mindig nem mutatkozott, és A ndrás. . .  -  jutott 
Klamm eszébe.

-  Arról van szó, hogy Budapestet idegenforgalmi központtá 
akarják tenni, fürdővárosnak deklarálják, és ugyanakkor... -  
kezdte Margit.

Klamm M árton szemben a pamlagon ülő Hahn lányokkal, 
Margit és a szép Megyery Ila közt foglalt helyet, s a feje hirtelen 
Megyery Ila felé fordult, mert az a könnyű, sima és hűvös kezét rá
tette a Klamm M árton kezére, és azt m ondta: -  Majd én magam 
előadom.

És elbeszélte, hogy a pesti hölgyek mozgalmat szerveznek a ren
delkezés ellen, mely közszeméremsértésnek minősíti s tiltja, hogy a 
strandfürdőre menő vagy onnan távozó nők pizsamában üljenek 
villamosra.

-  Azt hiszi, hogy ez a kérdés szocialista képviselőt nem érdekel
het? Mért legyen a pizsama azoknak privilégiuma, kik autón jö- 
hetnek-mehetnek? -  kérdezte tréfás szónoki svunggal a fiatal- 
asszony. Klamm M árton csak félfüllel hallgatta, s mint valami tü
neményre, úgy nézett a sima érintésű hűvös, hosszúkás kézre, mely 
ott felejtkezett az ő ölbe rakott vaskos kezén. A vékony csuklón 
keskeny platina karkötő, s fölötte, az egyenletesen napbarnított 
bőrön finom szőrszálak, mint apró gyertyalángok, aranysárgán 
világítottak.

-  Feltétlenül egyetértek -  szólalt meg, és mintegy a saját hangjá
tól felocsúdva, zavartan tekintett körül. A két Hahn lány, mintha 
életük egyetlen gondja az a kérdés volna, hogy pizsamában mehes
senek a strandra, lelkesedve kiáltotta: -  Nagyszerű! -  és ugyanak
kor az órára néztek, és egyszerre álltak föl. Megyery Ila még vala
mi ívet nyújtott aláírásra.
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Klamm M árton alig várta, hogy elmenjenek. Egyedül akart ma
radni, de alig csukódott be a vendégek mögött az ajtó, előbújt a 
szomszéd szobából Jani fiú.

-  András? -  kérdezte Margit, amint visszajött az előszobából.
Ez a tragikus, ez a fojtott hang!
-  Mi legyen vele? -  szólt Klamm ingerülten, mintha nem is ő 

lett volna az, aki napok óta álmatlanul mást se tett, mint szívében 
és száján ugyanezzel a kérdéssel futkosott egyik helyről a másikra.
-  Majd csak kiengedik. Abba még senki se halt bele, hogy pár na
pot hűvösön tölt -  mondta, s a saját hangja őt magát éppúgy meg
nyugtatta, mint ahogy a lányát meg a fiát meglepte. Barátságosab
ban kezdte magyarázni: -  Hál Istennek ...  -  itt azonban máris el
akadt. Azt akarta mondani, hogy nem vagyunk von Papén Né
metországában, ahol a politika egy magát sorozatos öldöklések
ben kidühöngő őrületté váU. Azt akarta mondani, hogy ez a reak
ciós Magyarország, a maga úri rendjével, melyet ő hivatalból min
dig becsmérel, még ezzel az úri rendjével is mégiscsak rend, von 
Papén Németországa mellett megbecsülendően lakályos. De eszé
be jutott, hogy ezzel közte és a rabbi között vitát idézhetne elő, s 
neki megint meg kellene magyaráznia, hogy a kommunisták vitték 
bele a német politikai életbe azt az elvakult szenvedélyt, mely most 
ott minden táborra átragadt, s az egész nagy kultúrnépet pusztítja
-  azt mondta tehát csak, ami ellen még a rabbi se tehetett ellenve
tést: -  Hála Istennek, ma Budapesten mégis már 1932-t írunk, és 
nem 1920-at.

A gyerekei még mindig túl komolyan néztek rá, s egyszerre, ke
resve a módot, hogy ne lásson maga körül ilyen komor arcokat, 
azt mondta M argitnak: -  Tudod mit? Ebéd után magam megyek 
el Bollertért, és aztán valamennyien kimegyünk a Naphegy utcába 
utánanézni, hogy folyik a munka -  s hangos, túl hangos nevetésre 
fakadva kiáltotta: -  Éhes vagyok, mint hét farkas! -  s miután ki
mondta, akkor vette csak észre, hogy mennyire azt mondta ki, 
amit érzett. Éhes volt, éhes lett, de egész testével, egész életével, s 
magával elégedetlenül nézett végig magán, mintha valamit nem ér
tene, amint Margit hátat fordított, hogy a konyhába siessen.
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M O N T A IG N E  IS K O L Á JÁ B A N

Ebéd után, közvetlenül elindulásuk előtt Margit elvörösödve je
lentette ki, hogy a Naphegy utcába szívesen megy, de semmi szín 
alatt se akarja, hogy „holmi küldöttségjárással zavarják M isát” .

-  Csakugyan, tán helyesebb is így -  felelte Klamm, s összenézett 
Janival, akit tegnap ő küldött titokban a bogaras vőlegényhez.

Jani a tegnapi látogatás után „erkölcstelennek” vélte ugyan, 
hogy nem védi meg a családi erőszakkal szemben Bollertet és a 
munkáját, de nem tudott ellentállni a kísértésnek a reményben, 
hogy Bollert közelében töltheti a délutánt. Annál inkább meglep
te, hogy egy nőben és hozzá még ebben az ő nővérében van elég 
lelkierő Bollert szabadságának tiszteletben tartására. S közölve, 
hogy meggondolta, ő itthon marad, azt mondta M argitnak:

-  El kell ismernem, felülmúltad önmagadat, ez egyszer impo
nálsz nekem.

Margit előrebocsátva apját, röviden válaszolt az öccsének:
- Hülye -  és olyan zajjal csapta be maga mögött az ajtót, mint 

ahogy csak a megnevelhetetlen András szokta.
Azelőtt, máskor, ha egyedül maradt a lakásban, Jani számára 

külön varázsa volt a délutánoknak. Most azonban legszívesebben 
csak megvárta volna, hogy apa és Margit távolabb kerüljenek, s 
aztán itthagyta volna ezt a csüggesztően üresnek érzett csendet, és 
ment volna az utcára. Semmiféle szándékkal, csak úgy. Ma már 
kétszer is elvolt hazulról, s egy-egy félóráig csavargott erre is, arra 
is abban a reményben, hátha megint történik valami, mint ahogy 
tegnap a körúton, mikor a röplapokról értesült -  de az utcákon 
éppolyan csüggesztően üres volt a sok mozgás és lárma, mint o tt
hon most a csend. És mégis jobb lett volna embereket látnia s ki
hallgatni, miről és mit beszélnek, kint kószálni, ami mégis vala
hogy a tevékenység illúzióját kelti, mint ülni itthon és -  várni. Za
varos és legyőzhetetlen vágyódással csak azért nem ment el o tt
honról, mert Bollert előbb-utóbb csak eljön Margithoz. Nehogy 
elmulassza, Jani őrizte a házat.

Certes c est un subject merveilleusement vain, divers et ondoyant 
que Thomme; il est malaysé cfy fonder jugement constant et unifor-
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me -  csak eddig ju to tt azonban a könyv első fejezetében, noha 
behúzta a függönyöket, és úgy ült bele a nagy barna bőrfotelbe, 
mint aki arra készül, hogy holnap reggelig fel se fog nézni a 
lapokról.

Tegnap, mindjárt azután, hogy Bollert kidobta, elhatározta, 
hogy Montaigne-t fogja olvasni. Nála egy-egy könyv úgy idézett 
elő változásokat a lelkiállapotában és gondolatvilágában, mint 
ahogy egyes gyógyszerek a szervezetre hatnak. Volt neki egy egész 
kis könyvpatikája: ha szomorú volt és jobb kedvű akart lenni, Co- 
las Breugnon után nyúlt, ha szerelemre áhítozott, akkor Ady-ver- 
seket olvasott, a halál nyugtalanító gondolata ellen nála Tolsztoj 
volt hatásos ellenszer és Seneca is mindaddig, míg nem értesült 
kompromittáló életrajzi adatokról, mint ahogy rendkívül bánkó
dott, mikor egy szocialista tudós könyve Szókratészt mint politi
kailag a jobboldalhoz húzó személyiséget leplezte l e . ..

Montaigne után azért nyúlt, mert általa abból a klasszikus lelki- 
erőből akart egy részt kapni, melyet Bollertnél csodált meg. Egy 
ember, aki minden körülmények között folytatja a munkát a mű
vén ! S nem maga Bollert mondta-e neki egyik felejthetetlen beszél
getésük alkalmával, hogy ha valaki baráti szemmel akar az embe
rekre nézni, akkor inkább Montaigne-hez kell iskolába járnia, 
mint a nagy hívőkhöz? S nem maga Bollert mondta-e neki, hogy 
csak az tudja baráti szemmel nézni az embereket, aki képes rá, 
hogy önmagára is felülről nézzen -  és erre is nem a patetikus hő
sök, hanem Montaigne az ajánlandó iskola.

Az orvosság azonban ezúttal nem hatott. Annyira meggyőző 
volt Montaigne minden mondata, hogy neki még csak gondolkod
ni se lehetett rajtuk. Úgy érezte magát, mint aki tűkön ül, és nyu
godt, okos beszélgetésben kell részt vennie. M int Bollertnek az ő 
műve, apjának ott a párt, a Naphegy utcai ház, a gyerekei s az em
berek, akik jönnek hozzá az ügyeikkel. Mindenkivel történik vala
mi, mindenki akar valamit, csak őt, Janit emészti a még szenvedé
seikben is magabiztos és tevékeny emberek közepette a célját és 
irányát nem tudó nyugtalanság. Őt meggyőzte Bollert arról, hogy 
nincs az a cél, mely feljogosít arra, hogy emberrel szemben erősza
kot alkalmazzanak. Ami a demokráciát illeti, nem tudott apjával 
együtt lelkesedni érte, mert mit ér egy szabadság, mely az embert
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nem védi meg a pénz hatalmával szemben. Jobb a rosszabbnál, de 
ez nem elég ahhoz, hogy lelkesedni lehessen érte. Valami tökéletes 
kellett volna, amiért boldogan élne és halna. Kellene, és Jani nem 
jutott ennél tovább -  míg András, ki sose gyötörte magát így, 
a z . . .

Gyorsan megint a könyv után kapott, de mintha ellenséges szel
lemek varázsa vont volna áthághatatlan kört körüle, amit olva
sott, ahelyett, hogy gyógyította volna, csak még jobban éreztette 
vele, ami elől futni szeretett volna. Uáme qui n'a point de bút es- 
tably, elle se perd; cár, comme on dict, c est rí estre en aulcun lieu, 
que <f estre partout -  s Jani szinte ijedten tette le a könyvet, s min
den gondolata ellenállhatatlanul Andráshoz tért vissza. A tegnapi 
röplap óta még bántalmazásoktól is féltette. De még ennél is erő
sebb volt egy másik érzése, melyben lelkiismeret-furdalás és -  ta
lán még inkább -  féltékeny irigység is volt. Lelkiismeret-furdalás, 
amiért már évek óta, ha békén is, de idegenül éltek egymás mel
lett; féltékeny irigység, mert az ő számára másrészt sérelmet, 
majdnem megalázást jelentett, hogy András egyik napról a másik
ra őt mindennél jobban érdekli.

Jani felkelt, és kinyitotta a zongorát. Ez inkább gépies mozdulat 
volt. így szokta, hogyha egyedül maradt otthon, mert mások je
lenlétében nem szeretett játszani. S most, hogy hosszú ujjai alatt 
felcsendült a szobában az első akkord -  egy régi francia menüett - ,  
úgy érte, mint rekkenő hőségben hirtelen támadt hűvös szellő. 
M ár-már elfeledkezett róla, hogy csak meg kell szólaltatnia, s a 
gráciának, a dolgok felett lebegő, mosolygó mértéknek ez a világa 
is valóságos és élő világ, akár a másik, a diszharmóniának ez a kí
nos és dühös világa. Csak egy szellemes, könnyű menüett volt, és 
talán épp ezért ellágyult, heves megindulást váltott ki belőle. Föld
rengés után egy hirtelen felbukkanó gondtalan, színes pillangó in
kább megríkathat, mint hatalmas gondolatokkal eget ostromló 
gyászbeszéd. Nem, ne felejtsd el soha, semmi körülmények közt se 
felejtsd el -  mondta magának Jani - ,  vannak lepkék, tavak vizében 
tükröződő kék ég, bárányfelhők, virágok békéje és madárcsicser
gés, és ők éppoly valóak és inkább halhatatlanok, mint a harc, a 
szenvedések és a problémák, melyekkel egymást és magunkat 
gyötörjük.
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Volt abban valami kegyetlen, ahogy ebbe az emelkedett hangu
latba betört a csengő tárgyilagos, éles hangja. S még kegyetlenebb 
volt, hogy aki miatt fel kellett kelnie a zongora mellől, az csak a 
nagy ruháskosárral érkező mosóné volt.

Kendéné a hírre, hogy Margit nincs otthon, éppolyan csalódot
tan, ijedten és tanácstalanul nézett Janira, mint az őrá. így álltak 
pillanatokig. Nemcsak a cipekedéstől volt a szokottnál is pirosabb 
a Kendéné arca. Otthon még a férje előtt is eltitkolta, hogy kiéget
te Bollert egyik ingét -  nem mintha az ura szemrehányásaitól tar
tott volna, hanem vannak balesetek, melyeket megalázóbb beval
lani, mint egy elkövetett bűnt. S végül egy éjszaka után, melynek 
egyéb szokatlan nyugtalanságai nem feledtették, sőt mint ilyenkor 
történni szokott, csak még növelték képzeletében az ing kiégetésé
nek jelentőségét, és különböző, egyformán kellemetlen változa
tokban élették át vele előre a jelenetet, mikor a vőlegény, átvéve a 
fehérneműt, a kiégetett felületre döbben, s onnan rá fogja emelni 
szemét, őrá, aki minden fehérnemű-szállításnál önérzettel szidta a 
pucerájok munkáját -  úgy határozott, hogy Klammékhoz fogja 
vinni a Bollert fehérneműjét is.

-  És ha megvárnám a kis Margit kisasszonyt? Talán nemsokára 
hazajön? -  kérdezte majdnem rábeszélően, és miközben Jani hát
rált, ment beljebb a ruháskosárral a szobába.

Mindenki más talán kísértésbejött volna, és kapva kapott volna 
a szerencsés véletlenen, különösen azután, mikor Jani sietve fel is 
ajánlotta, hogy csak hagyja itt a fehérneműt, és ő kifizeti a szám
lát. Csakhogy Kendéné nem volt az az asszony, aki a pillanatnyi
lag kényelmeset választva nem gondol a jövőre. Lévén az ingnek a 
háta kiégetve, könnyen lehet, hogy amilyen felületesek általában a 
férfiak, Bollert az átvételnél észre se vette volna. Tegnap este óta 
volt Kendénének elég ideje hozzá, hogy gondolkodjék, s természe
tesen, többek között ez az elintézési mód is megfordult a fejében. 
De minthogy alapos megfontolás után úgy határozott, hogy a 
menyasszonynak fogja átadni, akinek ő maga fogja megmutatni a 
szerencsétlenül járt s a ruháskosárban legfelülre tett inget, Kendé
né nem élt a kínálkozó olcsó kibúvóval, hanem éltévé a barna bőr
fotelről a szép kötésű könyvet, majd felhúzva az erre az alkalomra 
felöltött fekete ünneplő szoknyáját, elszántan helyet foglalt.
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-  Azt nem lehet csak úgy, fiatalúr -  felelte a kosár takaróját két 
tenyérrel elsimítva a Jani ismételt sürgető ajánlatára. -  Azt annak 
rendje és módja szerint át kell adni és át kell venni.

Azt mondta ugyan „fiatalúr” -  de a hangja kevés tiszteletet árult 
el. Az ő számára Jani csak egy hosszúra nőtt, vézna iskolásgyerek 
volt, akivel szemben még azt se érezte kötelezőnek, hogy ennél 
több szót vesztegessen rá. Hisz még azt se tudta megmondani, 
hogy körülbelül mikor lesz majd vissza a kis Margit kisasszony. 
Az ugyan csak két és fél évvel volt idősebb Janinál, de egy lány 
mindig többet ér, és azonkívül azáltal, hogy Margit még hozzá 
menyasszony is lett, Kendéné szemében nőtt a tekintélye. Külön
ben is már évek óta a kis Margit kisasszony kezébe számolta le a 
hazaszállított fehérneműt, s Kendéné, akinek a maga annyira nem 
életrevaló Teréz lánya mindig is bánatot okozott, valahányszor 
szemben állt M argittal a magas, gondosan rendben tartott fehér- 
neműs szekrény előtt, gondolatban dicsérte a Klamm képviselő 
szerencséjét, amiért ilyen komoly és amellett vidám, dolgos és csi
nos lánya van.

Elmúlt időkben Kendéné nemhiába szolgált úri házakban, az ő 
egykori nagyságáinak éles szemével nézett körül az úri lakásban, 
és elismerően állapította meg, hogy se a nyitott magas könyvespol
con, se az esztergályozott zongoralábakon, ahol pedig különösen 
szeret megülni a por, nem lehetett semmi gyanúsat felfedezni.

-  Pedig ugye, fiatalúr, a cselédjük még mindig szabadságon 
van?

Jani készségesen felelt, hogy úgy van -  és kétségbe volt esve. Ez 
az asszony úgy helyezkedett itt el, mint aki képes rá, hogy akár 
órákig is vár. Jani lemondóan csukta be a zongorát, s úgy ült le 
szembe Kendénével a zongoraszékre. Nem lett volna annál egysze
rűbb, mint hogy a szomszéd szobába vonuljon vissza. De Jani szá
mára a világon semmi se volt egyszerű. Semmi se ju to tt eszébe, 
amiről Kendénével elbeszélgethetne.

-  Sajnálom, hogy annyit kell várnia. Ha talán mégis elintézhet
ném én is, végeredményben. . .  -  szólalt meg idő múltán kérlelőn 
Jani. Kendéné türelmetlenül s megrovóan, mint ahogy csak egy 
több gyermekes anya tud rászólni egy gyerekre, válaszolta:

-  Mi jut eszébe, fiatalúr!
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Hiába volt minden, ez megmásíthatatlan verdikt volt, és Jani el
veszett embernek érezte magát. Mindenki más az ő helyében, ju 
tott eszébe, pillanatig sem habozna s tudná, hogy kell ilyenkor vi
selkedni, mint ahogy például Kendéné sem látszott egy csöppet 
sem feszélyezettnek. Két kezét a hasán összefonva úgy várt, mint 
akinek ez egyben pihenés is. Neki könnyű, mert ő a mosóné, de én 
a fiatalúr vagyok! -  gondolta Jani. Ha fel lehetne ajánlani neki va
lami olvasnivalót, vagy p ed ig ...  nem, ha valami ennivalóval kí
nálnám meg -  de nem, talán csak zavarba jönne. Beszélgetni kelle
ne, semmi mást, csakis beszélgetni. Kedvesen, elfogulatlanul és 
közvetlenül, mint ahogy Margit szokott. Jani homlokán apró iz- 
zadságcseppek csillogtak.

Kendéné egyáltalán nem pihent. Szemével a ruháskosáron, gon
dolatban még egyszer elismételte magában, hogyan fogja a kis 
Margit kisasszonynak megmagyarázni, hogy őt az a baleset érhet
te. Természetesen nem pontosan úgy fogja elmondani, amint tö r
tént. Első pillanattól kezdve csak azon gondolkozott, hogy milyen 
történetet kellene kitalálnia. Nagy volt a bizalma, sőt a rokonszen- 
ve is a kis Margit kisasszonyhoz, de okos asszony volt, s nem felej
tette el, hogy ha az ember úri népekkel áll szemben, akkor nagyon 
fontos a szervírozás. Ha az ember megértést akar, ritkán elég, 
hogy pontosan az igazat mondja el. A más baja senkinek szemé
ben se akkora, mint amekkorának az érzi, aki emiatt a baj miatt 
mulasztást vagy hibát követ el. Ahhoz, hogy az, ami igaz, meg
értésre találjon, az embernek ki kell eszelni valamit. Tálalni, ez az, 
amit tudni kell -  erre megtanította Kendénét a tapasztalat.

Jani és Kendéné egyszerre pattantak fel, mikor megszólalt a 
csengő. Kendénében egyszerre heves kétségek merültek fel az 
egész haditervvel szemben, mely eddig jónak tetszett előtte, és 
most, hogy a következő pillanatban Margittal kerülhet szembe, az 
egész eset súlyosabbnak látszott előtte, mint valaha.

-  Éreztem, Bollert, hogy el fog jönni!
Jani, aki ugyanis a szabadulás érzésével sietett ajtót nyitni, hogy 

megpillantotta Bollertet, egyszerre mindent elfelejtett, s mert Bol
lert, noha Jani megmondta, hogy senki sincs itthon, nem látszott 
csalódottnak, és nem fordult vissza, hanem beljebb jött, Jani arca 
kipirult az örömtől. Bent a szobában azonban valami egész megle
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pő történt: Bollert egyenesen a szoba sarkába, a rádióhoz ment. 
Jani, mint mindenki, ismerte Bollert ellenszenvét a rádióval szem
ben. Ha nem is szólt a készülék, Bollert nem szeretett „vele egy 
szobában tartózkodni” -  mintha az ember nem volna egyedül
-  szokta mondani. S most körül se nézett, csak a rádióval babrált. 
Pillanatokig türelmetlenül csavargatta, anélkül, hogy be tudta vol
na kapcsolni.

-  Miféle pokolgép ez itt? -  kérdezte ingerült-tréfásán, minthogy 
a készülékből több összekuszált rejtélyes dróthuzal vezetett egy 
rozsdás ébresztőórához.

-  Nem pokolgép -  nevetett Jani készségesen a tréfán - , András 
patentmániája. Azt akarta, hogy a rádió meghatározott időben 
automatikusan bekapcsolódjon. . .

Szokásból úgy mondta ki az András nevét, mint mindig: nem 
rosszakaratúan, csak fölényesen. András nevére azonban most egy 
pillanatra mind a ketten s egyszerre egymásra néztek, míg Bollert 
zsebórájára pillantva, türelmetlenül nem kiáltott fel:

-  Elmulasztjuk a híreket! Négy óra ötven már.
Jani kiismerte magát az András kísérletei következtében komp

likálttá vált készüléken, és hamar felharsant a bemondó ünnepé
lyesen emelt, raportírozó katonára emlékeztető hangja: „Serédi 
Jusztinián, Magyarország hercegprímása, ma délelőtt személye
sen . . . ”

Ha Jani csak meg is mozdult, Bollert homlokát ráncolva, fel
emelt ujjal intette csendre, s ő maga mozdulatlanul, lőrenyújtott 
fejjel állt szemben a készülékkel. Bollert észre se vette. Jani meg az 
első örömben elfelejtette Kendénét, aki egy ideig csak állt a kosara 
mellett. S amint az már az életben történni szoko , eleitől végig 
minden egész másként zajlott le, mint ahogy Kendéné előre kigon
dolta. Először is hiába hozta ide a Bollert fehérne nűjét, mégis 
Bollerttel került szembe. Neki kell hát elmondania íindazt, amit 
M argitnak a számára készített elő -  ezt határozta el Kendéné. 
S karjára véve a Bollert külön egybecsomagolt, fehé selyempapír
ral leborított fehérneműjét, a hazugsággal kezdte, hogy azt mond
ta:

-  Épp Bollert úrhoz akartam menni, hazavinni a mosást.
Ezalatt a rádió szpíkerje már a külföldi hírekre tért át, és épp a
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berlini jelentést közölte az altonai utcai harcokról, ahol páncél
autók is felvonultak, s eddig a sebesülteken kívül tizenhat halottat 
számláltak össze. Bollert biccentett Kendéné felé, és csak a rádiót 
bámulta. Ez sértette Kendénét. Nemcsak hogy pillantást se vetnek 
az ő munkájára, Bollert méghozzá int is neki, hogy csak tegye le.

-  Nem úgy van, nagy baj történt -  szólt Kendéné önkéntelenül 
támadó hangon. És hozzáfogott a története elmondásához. Javá
ban vasalt, mikor az udvarból az egyik kislánya jajveszékelését 
hallotta, s míg ő rémülten szaladt az ab lak h o z ...

Ezalatt a rádió varsói jelentést közölt arról, hogy a lengyel sta- 
táriális törvényszék az utolsó évben 200 embert akasztatott, 
amiért Szovjet-Oroszország javára kémkedtek. Bollert a kislány 
jajveszékelésének hírére fordult csak Kerdénéhez.

-  Mi történt a kislánnyal? -  kérdezte gyorsan, láthatóan igye
kezve, hogy közben a rádióra is füleljen.

-  Hál Isten, semmi -  sietett Kendéné megnyugtatni, amit mind
járt meg is bánt. -  Hanem míg én, el tetszik képzelni, hogy meg
ijedtem, rémültömben az ablakhoz futok, az egész csak egy pilla
natig tartott, de a vas nagyon forró volt, s én rajtafelejtettem. . .

És Kendéné egyetlen mozdulattal feltakarta a legfelülre tett, ki
égetett hátú inget. Bollert azonban ekkor már megint nem nézett 
oda, hanem, minthogy a rádió már elhallgatott -  elkomorodva 
fordult Janihoz.

-  Igen, ha az ember az ablakhoz mehetne és minden esetben leg
alább meggyőződhetne róla, hogy mi történt, ha egy jajkiáltást 
hall. A legrosszabb azonban, ha egy j°jkiáltás ju t hozzád és utána 
csend, egyszerűen, közönségesen csend -  és a rádió se beszél róla.

-  Senki, senki! -  sikoltott fel, mint akit megszúrnak, Jani.
Kendéné ott állt jobb karján tartva a kiégetett hátú inget.
-  Csakugyan, alaposan kiégett -  mondta Bollert. Még a szem

üvegét is levette, megtörölte, aztán megint feltette, és hosszan, 
rendkívüli érdeklődéssel nézte a jókora égési foltot -  És reggel se 
m ondott be a rádió semmit? -  kérdezte Janit, a l tagadóan csak a 
fejét rázta. -  A román választások. . .  a nemzeti p ^asztpárt nyerte 
el a mandátumok kétharmadát -  szólt erre Bollert, de már 1 .n Ja
nihoz, hanem Kendénéhez intézve szavait, majd megpillantva a se
lyempapirosra gombostűzött mosószámla-cédulát, >zbe kapott:
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-  Ó, bocsánat -  mondta, és az asszony karjáról levéve a csomagot, 
mentegetőzve fizette ki a számlát, a magáét és mindjárt a Klammé- 
két is.

Kendéné szép sima homloka csupa ránc lett. Ő háromszor is 
megnéz minden darab fehérneműt, mielőtt a szappanos vízből az 
öblítőbe teszi, s amin ő ilyen lelkiismeretesen dolgozik, az ő mun
kája ennyire se fontos, ennyire mindegy! S az ingre, ami miatt neki 
kínos órái voltak, még szót se vesztegetnek! Kendéné bedugta az 
alsószoknyája zsebébe a pénzt, és -  ha, persze, örült is annak, 
hogy ilyen váratlan simán esett túl az egészen, úgy érezte magát 
ugyanakkor, mint akit megalázó módon ütnek el valami jussától. 
Nem állt olyan kihúzott derékkal, mint máskor. Hóna alá vette a 
hevenyén kiürített fehér kosarat, de mielőtt elment, kétszer is visz- 
szafordult, hogy nem felejtett-e el valamit, aztán bizonytalanul, 
mint akinek az az érzése, hogy rosszul áll a kendő a fején vagy a 
szoknyája a csípőjén, magán nézett végig, s nem tudott rájönni, 
hogy mit vesztett el, vagy mi nincs rendben rajta.

-  Nem is tudtam, hogy Lengyelországban statárium van -  szólt 
Jani, hogy egyedül maradtak. Bollert az asztalon fekvő könyvet 
nézte lapozgatva.

-  Lengyelországban, Németországban, M agyarországon. . .  s 
itt a szobában is, itt is -  mondta Bollert, s becsapta a Montaigne- 
kötetet.

-  Az a kérdés -  szólalt meg Jani, akinek, hogy a könyv fedele 
csattant, új jelentőséggel ju to tt eszébe a mondat, melynél abba
hagyta az olvasást - ,  az a kérdés, hogy ha az ember mindennek fö
lébe emelkedik, fölébe a hívságos és állhatatlan világnak, az, ami 
ott fölül van, azok az örök dolgok-e vagy pedig -  s Jani csak szü
net után s majdnem iszonyodva mondta ki -  az üresség?

-  Tessék? -  kérdezte Bollert csodálkozva. Jani azonban nem is
mételte meg, hanem a fényes szemeivel keresve tekintetét állt és 
várt.

-  Pontosan így van, ez, pontosan ez a kérdés -  szólt végre Bol
lert, s a kabátja zsebébe nyúlt. Egy röplapot talált reggel a levél- 
szekrényében. „A kormány munkásvérrel akarja betapasztani a 
kapitalizmus düledező épületét” -  így kezdődött a szöveg. M áskor 
Bollert, ha nem is rosszindulattal, de mosolygott volna ezen a stí
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luson. Ezúttal azonban észre se vette a stílust. A röplap Kemény 
tanárt ju tta tta eszébe s annak a kérését, a kötelezettséget, hogy ő 
Klamm képviselővel beszéljen.

-  Olvasd el -  nyújtotta Janinak - ,  s aztán együtt megyünk ki 
Margit és apa után a Naphegy utcába.

T E R É Z  ÉS M E G IN T  AZ IR O D A L O M

Tegnap, amint késő este a lépcsőkön lefelé hazafelé indult, egy
szerre anélkül, hogy okát tudta volna adni, megsajnálta a nevetsé
ges, de sokat tudó pápaszemes gazdáját. S Teréznek kedve tám adt 
adni, ajándékozni -  nem annyira hálából, mint a gazdagsága érzé
séből fakadó barátságos indulatból. Megfordult hát, visszament 
az ajtóhoz, és a vőlegény kék levélszekrényébe becsúsztatta a két
száz darabból megőrzött egyetlen röplapot. De mintha ezzel túlsá
gosan kiköltekezett volna, annyira, hogy haza már rosszkedvűen 
érkezett. Mivelhogy most ott kellett laknia, anyjának adta oda a 
kapott hetibért. Tegnapelőtt még Hanzival együtt csináltak tervet 
erre a napra, és most nem főzhet Hanzinak jó ebédet. S lefekvés 
előtt még az is eszébe jutott, hogy hátha Hanzi, a szerencsétlen, 
még azt a kis zsírt se találja meg, amit ő sok papírba csomagolva 
rejtett el a szemtelen egerek elől, s amiből, ha Hanzi ráakadna, 
egész rendes hamislevest főzhetne magának.

Teréz ma reggel a rendes időben ment el takarítani. Kerülte Bol
lert tekintetét, s úgy mozgott, mintha botot nyelt volna. Bollert 
párszor reszelte a torkát, de ő se érezte magát szabadabbnak, mint 
a bejárónője. Valahogy, mint a kijózanodottak, kiknek kellemetle
nek az éjszakai borközi állapot alaptalanul bizalmas közös emlé
kei, mintha egyik is, másik is fellélegzett volna, mikor Teréz elvé
gezve munkáját, délben, ahogy az anyja megtanította rá, megkér
dezte :

-  Nem parancsol még valamit? -  s éppoly gyorsan, mint ahogy 
Bollert felelte, hogy köszöni, semmi se kell -  ő jó napot kívánt, és 
m e n t.. .  és eltévedt. Nem az utat tévesztette el, sőt ok nélkül
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ugyan, de úgy sietett s oly gyorsan ért haza, hogy még az anyját is 
otthon találta.

Úgy tévedt el, ahogy az ember csak álmában szokott, amikor 
jár-kel a minden szögletében ismerős saját szobájában, és mégse 
tud semmit se megtalálni, úgyhogy kételkedni kezd, hogy nem ide
gen helyre nyitott-e be. Álomban ennél bolondabb dolgok is meg
esnek, de Teréz ébren volt, és m égis.. .  Voltaképp mikor tévedt 
el? -  kérdezte magát az ő, csak magába zárt gondolatai számára 
készült, különös szóhasználatával. -  Tegnap, mikor sebezhetetlen 
biztonsággal járt, tegnap, mikor papírlapjait osztogatva érezte, 
hogy ebben a közömbös városban az ő személye s az, amit ő tesz, 
az számít, tegnap, mikor nemcsak ő, hanem még a szobaúr is ész
revett ebből valamit, mert miért beszélt vele Bollert épp tegnap, 
csak tegnap olyan dolgokról, mint soha azelőtt? Igen, Teréz úgy 
találta, hogy amit ő eltévedésnek nevezett el, az tegnap történt, a 
tegnapi szép nap az oka, s ez a mai, mikor kiderült az eltévedés, a 
mai csak folytatás. Ha az ember egyszer olyan messzire elkerül, 
mint amilyen messzire az összes többi napjaitól ő került tegnap, 
akkor nehéz visszatalálnia. Hiába tudta meg tegnap, hogy mi az 
tiltakozni, nem „egyesülhetett lángoló tiltakozásban”, mint ahogy 
a röplap kívánta, mert nem volt szabad még Annához se elmennie, 
s Hanzinak feléje se nézhetett, mert azonkívül, hogy most harag
ban vannak, Hanzi újra faggatni próbálná. . .

S így egyszerre csak Á-Bé ju to tt az eszébe, és nemcsak hogy 
eszébe jutott, hanem egész nap úgy járt Teréz előtt, mintha Teréz 
volna az árnyék, s Á-Bé volna húsból-vérből való. Ez annál meg
lepőbb volt, mert Teréz egész délig egyetlenegyszer se gondolt ar
ra, amit Bollert előző nap a barakkról s Á-Béről beszélt neki. 
Csak délben, mikor kiért az utcára és eszébe jutott, hogy nincs 
m ár mit osztogatnia, mint tegnap, és sietett hazafelé, anélkül hogy
-  mint tudta -  ott valami szükség is volna rá -  ment, ment és föl se 
nézett, s egyszerre csak eszébe ju to tt : -  így járhat az a marha Á-Bé 
az utcán. Ez a komikus nevű Á-Bé! Úgy járt vele, mint valami 
bolhával. Az ember nem veszi észre, mikor felszedi, mindaddig, 
míg csak egyszerre valahol nem viszket. Az ember megpróbál más
ra gondolni, negyedóráig, félóráig békességben is van, de aztán 
kezdődik elölről. Mérgében már Á-Bé-Cének csúfolta Teréz. Teg
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napelőtt én még én voltam -  morfondírozott tegnap valami 
egész más, ma meg, ahelyett, hogy megint a régi Teréz, a Mayerné 
lennék, valami harmadik formába tévedtem. . .  ma összetéveszté- 
sig nagy a hasonlóság a között az Á-Bé közt, aki egyedül ül a ba
rakkban éjszaka a szobájában, és köztem, noha most nincs éjszaka 
és csak Pesten vagyok, anyáméknál, fenn az em eleten ... Anyá- 
méknál -  Teréz tapasztalta már, hogy az emberben különös válto
zások mehetnek végbe, de hogy egyszerre még az ismert dolgok is 
egy ideig ismeretlen arcukkal nézhetnek vissza az em berre! Annak 
az Á-Bének a barakkbeli szobájára emlékeztette a Kendéék szo
bája a konyha mellett, csak épp hogy nem volt mindenféle iro
mány az asztalon. De azonkívül. . .  amint megpillantotta a kis hú
gai rongybabáit, mintha látta volna, úgy jutott eszébe, hogy Á-Bé 
ágyán is volt egy, igaz, az nem baba, de szintén rongyból készült, 
pingált képű, piros süveges paprikajancsi volt. És hogy Teréz a kis 
húgai bábuja után nyúlt, egyszerre rajtakapta m agát: Á-Bé is így 
csinálta. Hogy egyedül marad a szobájában és leül, először csak 
ül, mintha hallgatózna, aztán kézbe veszi, kicsit elnézi a paprika
jancsit. Teréz letette a bábut, mert kedve támadt, hogy mint Á-Bé, 
ő is megfricskázza az orrát. Szűk lett Teréznek a szoba, de mikor 
az ablakhoz ment, eszébe ju to tt : Á-Bé is így tett, mert Á-Bé se tud 
mit kezdeni. Á-Bé is egyszer biztosan röplapokat osztogatott, és 
az tán . . .  utána semmi, slussz. S biztosan ezért áll, ha egyedül van, 
az ablaknál és néz ki a sötétbe, mintha várná, hogy valaki vissza
nézzen rá. Most világos nappal, ő, Teréz nem éppen úgy áll itt? 
S aztán éppúgy, mint én -  gondolta Teréz - , Á-Bé is rakosgatni 
kezd, csak azért, hogy azt higgye, csinál valam it. . .  s közben nem 
is tudja, mit tesz, nem azért, mintha valami másra gondolna, ha
nem mert még az sincs, amire gondolnia lehetne. S Teréz úgy talál
ta, hogy Á-Bének hozzá képest jó dolga volt. Egyszerűen azért, 
mert Bécsben a barakkban már késő éjjel volt, és Á-Bé gondolha
tott a lefekvésre. Teréz előtt azonban egy egész délután állt még. 
Bollert elmondta, hogy Á-Bé egyedül a szobában ül az ágyon, le- 
hajlik, hogy levesse a cipőjét, keze a cipőjén, de nem fűzi ki, mert 
megbénítja a gondolat, hogy most a cipőt, aztán a nadrágot, aztán 
a harisnyát, pontosan úgy, mint minden este a múltban és belátha
tó jövőben -  elképzelni, hogy valaki él, s keze a cipőpertlijén s úgy
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marad öt, tíz percig, tán negyedóráig. Teréz ezt komikusnak talál
ta, s csak azért tartotta vissza a nevetést, mert Bollert síri hangon 
és rettenetes szomorú arccal beszélt erről. De most Teréznek nem 
volt kedve nevetni ezen. Hogy az anyja elment hazaszállítani a fe
hérneműt, csak a két kis testvére, Sári meg Lonka voltak körülöt
te. Ezek örültek neki, hogy Teréz most már mindig náluk marad, 
de ki is akarták mindjárt használni. Nyaggatták, hogy meséljen. 
Lonka csak azt kérte, hogy ne olyan meséket, amilyeneket a Sári 
szokott suttogni, mert azoktól fél. Sári csak olyan meséket tud. Ez 
megint Á-Bét ju tta tta Teréz eszébe, aki mindjárt el is mesélte:

-  Á-Bének hívták, és mindenkinek azt mesélte, hogy egy vastag 
könyvet ír. Azt írja meg benne, hogy ha az ember egyszer semmi
től se fog félni, ha nem fog félni már a haláltól se, akkor nem lesz 
többé rossz ember, nem lesz rendőr, nem lesz munkanélküli, és 
mindenki -  egyszóval akkor mindenki azt főzhet ebédre, amit 
akar, és mindenki annyi süteményt ehet, amennyi csak belefér. De 
csak úgy mondta, hogy ezen a könyvön dolgozik. Igazában épp 
csak elkezdte, azt is már régen. Egyszóval ilyen volt ez az Á-Bé. 
Mindig kiabált, veszekedett, tett-vett, de csak úgy, csak azért, 
hogy mások előtt eltitkolja, milyen más ő, ha senki se látja. Ha 
senki se látta, éjszaka, akkor kiderült, hogy olyan szomorú, hogy a 
szomorúságtól még a cipőjét se bírta kifűzni. . .

S ideérve elbeszélésében, Teréznek eszébe jutott, hogy Á-Bé 
csakugyan végül is nem fűzi ki a cipőjét, hanem, noha már nagyon 
késő van, fogja magát, valami lány jut eszébe, aki messze benn a 
városban lakik, és nem azért, mert úgy szereti, hanem mert nem 
akar egyedül maradni, elindul hozzá. De erről már nem beszélt a 
kicsiknek, mert egyszerre sem Á-Bé, sem a kicsik nem tudták a 
figyelmét lekötni, csak egy kérdés foglalkoztatta: lám, van úgy né
ha, hogy az embernek muszáj elmenni, ha csak azért is, hogy el
menjen. Menni akart ő is, éspedig Annához, ki a Naphegy utcába, 
ahol tudta, ma kezdték el Annáék a munkát.

Lonkát, Teréz legkisebb húgát a mesénél jobban foglalkoztatta 
a Teréz homloka közepén szemlátomást mélyülő ránc, s lábujj
hegyre állva próbálta elérni, hogy beledugja az egyik vékony kis 
ujja hegyét. A nagyobbik, Sári azonban hamarosan maga is rán
colni kezdte a homlokát, mert Terézt már megint unalmasnak ta
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lálta. Egyikük se ellenkezett, sajnálkozás nélkül egyeztek bele, 
hogy Teréz magukra hagyja őket.

Jó darab utat kellett megtennie ki a Naphegy utcáig. Rég meg
szokta, hogy míg mellette csilingelve futnak utasaikkal az egymást 
keresztező, takaros villamoskocsik, az ő számára az egyetlen köz
lekedési mód a gyalog járás. Még csak nem is irigyelte azokat, 
akik a városbeli távolságokat a villamosmegállók számával mér
hetik. Némely embernek még villamosra is van pénze, némelyik
nek még autóbuszra meg automobilra is, azért gazdagok, a m ada
raknak meg szárnya van, azért madarak -  ő meg a Teréz, akinek 
nincs pénze villamosra. Ez már így van.

Egyenletesen nagyokat lépve, hosszúkás, előrelógó fejével se 
jobbra, se balra nem nézve, úgy baktatott az aszfalton, mint látha
tatlan terhet húzó, bólogató csontos gebe. Hiába volt ő még fiatal 
az ő éveinek száma szerint. Ha fiatalság a kedvnek s reménynek 
bőségét jelenti, lázongó szomjúságot, akkor nem is volt ő fiatal so
ha. Jól látta, hogy vannak fiatalasszonyok, akiknek az élete más
képp fest, mint az övé. Azok mások, azért fest az életük másképp. 
Ő meg a Teréz, tehát olyan az élete, mint amilyen. Ez már így van.

Igaz, hogy mióta Anna közelébe került, kezdett ráeszmélni, 
hogy valami nincs rendjén. Különös módon, csak azóta, mióta 
Rákosiról, a pacsai, balmazújvárosi, ózdi, nyírturai csendőrtüzek
ről hallott. Csak azóta kezdett derengeni előtte, hogy nemcsak Rá
kosin és a falvak napszámosain meg szegényparasztjain esett és 
esik igazságtalanság, hanem hogy személy szerint neki a maga sor
sában is volt mit másképp akarnia. De ez utóbbi inkább afféle ven
déggondolat maradt, mely csak épp fel-felbukkant a fejében, hogy 
aztán tovatűnjön. Ami azonban Anna megjelenésével végleg be
költözött a Teréz életébe. . .  valami végleg beköltözött oda, az biz
tos, de hogy voltaképp micsoda, öröm-e vagy bánat, Teréz maga 
se tudta volna megmondani. Olyanféle változás volt ez, mint ami
ről Teréz az anyját hallotta mesélni, Kendénét, aki sokszor emle
gette, hogy milyen volt az, mikor kiszállt a vonatból és egyszerre 
csak, fiatal falusi lány életében először, ott találta magát szemtől 
szembe a rettenetes magas házakkal, az egész várossal. Ilyenféle 
változás volt az is, ami Terézzel esett, csakhogy ő nem félt, nem is 
kapkodta a fejét jobbra meg balra, csak éppen egyszerre minden
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kinél jobban kellett neki Anna. Ha rajta állt volna, el-elment volna 
hozzá majd mindennap. Hanzi csúfolta: -  Úgy jársz utána, mint 
legény a lány u tán .'M it találsz rajta, azt szeretném tudni? -  
kérdezte.

-  Azt, h o g y ...  h o g y ...  -  Teréz, akinek meglepő volt a kérdés, 
addig mondta, hogy hogy. . .  míg egyszer rá nem jö t t : -  Azt, hogy 
olyan vidám !

Hiába m aradt nyitva Hanzi szája erre a feleletre s forgatta hom
loka előtt a kezét, mutatván, hogy a feleségénél alighanem hiány
zik egy kerék. Teréz maga is meglepődött attól, hogy milyen vá
laszra bukkant rá. De azért se bizonygatta tovább, hogy úgy van, 
ahogy mondta, mert most már tudta, hogy nemcsak vidámnak ta
lálja Annát, hanem vidámabbnak, mint minden valaha látott is
merősét. Ez is azok közül az érzései közül való volt, amiket senki 
előtt se lehet fennszóval kimondani. Még Anna előtt se. Az se érte
né meg, hogy bármily fontos is Teréz számára a sok új, amit An
nától tanult meg, ezeknél is inkább az vonzza feléje, hogy ő a leg
vidámabb lény, akit valaha látott. Annának tán éppúgy nyitva 
maradna a szája a csodálkozástól, mint Hanzinak, ha az ő nagy vi
dámságának hírét hallaná. De épp ez az: Anna nem is tudja. 
Olyasféleképpen van ez -  elmélkedett Teréz - ,  mint mikor az em
ber fázik. Úgy érzi, hogy keze-lába jégcsap. De aztán ha Hanzival, 
aki éppúgy fázik, lefekszik az ágyba, egyszerre csak hallja a háló
pajtását, hogy azt mondja: de jól melegítesz! Csak a hálópajtásá
tól tudja meg az ember, hogy meleg. Anna se tudja tán, hogy mi
lyen vidám. De ő, Teréz, ő tudja. Ez már így van.

-  Jobb vicceket tud, mint én? -  kérdezte Hanzi, aki mindig tu
dott valami történetet, ami megnevettette az embereket, kivéve 
épp a feleségét, aki nehéz észjárású lévén, ilyenkor némi döbbenet
tel jártatta körbe a híg kék színű szemét. Hanzi kérdésére Teréz 
csak a fejét rázta. Nem emlékezett rá, hogy Annától viccet hallott 
volna. De akármiről beszélt Anna, vagy ha nem is mondott sem
mit, Teréz a közelében jobb kedvű lett. Mint ahogy egy felhajtott 
pohár bor után bizsergető áramként járja át a fáradt tagokat az 
életnek egy hevesebb és szabadabb érzése.

Csak az volt rossz, ha Anna méregbejött. S mindig mérges volt, 
ha Teréz csak úgy ok nélkül kereste. Teréz nem tudta megérteni,
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hogy ebben a nagyvárosban valakinek is eszébe juthat törődni az
zal vagy éppen figyelni, hogy ő, a munka nélküli Mayer Hanzi fe
lesége hova jár. S már rég útban volt, mikor eszébe jutott, hogy 
ezúttal Anna nem haragudhat majd a látogatása m iatt; Teréz 
most örült neki, hogy tegnap nem jött el a vásárcsarnokba az, aki
nek át kellett volna adnia a röplapokat. Ez jó  ürügy. Úgy tesz 
majd, mintha csak azért jö tt volna, hogy ezt jelentse Annának.

IN S P E K C IÓ S  K Ö R Ú T O N

Kimenni a Naphegy utcába -  ez a családi szóhasználatban egész 
sor látogatás gyűjtőfogalmaként szerepelt. Azt jelentette, hogy el
menni a bútorasztaloshoz, a bádogoshoz, a kárpitoshoz, s min
dennek végén következett csak maga a Naphegy utca, az új ház. 
Klamm azt mondta magának, hogy olcsóbban ju t mindenhez, ha 
nagy üzletekben való vásárlás helyett rendelésre dolgoztat, ez 
azonban csak afféle ürügy volt. Valójában kedvét lelte benne, 
hogy a maga ismerős iparosmestereinél a mester, egy-két segéd 
meg inas és az iparos feleségének meg pacsit adó gyerekeinek tisz
tességtudó társaságában elüldögéljen egy-egy kis műhelyben. Ha 
ideje lett volna, elbeszélgetve órák hosszat el tudta volna nézni, 
mint fúrnak-faragnak, kalapálnak, fűrészelnek. Szerette az ilyen 
kis műhelyek intim levegőjét, s a nagy kitérésekkel történő szak
szerű megbeszélések arról, hogy mit és hogyan, pihenés volt a 
számára.

Az utcán mindjárt belekarolt a lányába. Hálás volt neki, hogy 
lemondott Bollert társaságáról erre a délutánra. Klamm nem érez
te magát sose egész szabadnak Bollert közelében. Volt az egész 
emberben valami -  eltekintve attól, hogy számára mégiscsak ide
gen, ami Klammot zavaros vízre emlékeztette. Nem fiatal, nem át
látszó -  mondta magában Bollertre gondolva. Fél szemmel a kar
ján haladó lányát nézte, aki fiatal és -  igen, pontosan az ellentéte 
Bollertnek -  még így kicsit bánatosan is, frissen mozgott. Klamm 
megszorította a lánya csak látszatra gyönge, kemény karját. Egy
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másra néztek, s Margit fehér rizskása fogai megcsillantak. Mind a 
ketten egyszerre fakadtak nevetésre, meg voltak elégedve egymás
sal, és valahol mélyen a csínynek homályos öntudatával, úgy talál
ták, hogy jól festenek így együtt. Ez mindig így volt, ha ketten sé
táltak, ma azonban a kirándulás különösen jól indult. Margit is 
hálás volt az apjának. Nehéz volt a szíve, igaz, de mint vitorlás a 
széles Dunára, rábízta magát az apja felszabadító jókedvére. Nem 
lehet komoly baj, ha apa ily vidáman felszegett fejjel jár. Nagysze
rűen megértették egymást. Nem hangzott el egyszer se Bollert, de 
még András neve sem, sőt alig is beszéltek; nem is igen értek rá, 
mert ha Budapest nagy város is, Klamm villamoson, utcán, akár
hol megfordult, alig győzte széles kalapemelésekkel fogadni a kö
szöntéseket. Nagyon jól öltözött urak és nagyon rongyosak egy
forma tisztelettel üdvözölték. Ő maga egy nagyon szívélyes kalap- 
lengetés után néha odahajolt a lánya füléhez: -  Ha kerékbe törnek 
se tudom, hogy ez kicsoda volt -  súgta nagy titokban. Ez mind 
régtől fogva hozzátartozott a közös sétáik bizalmas örömeihez. 
Magának Klammnak azonban ma még a műhelyekben is, ahová 
ellátogattak, az volt az érzése, hogy saját magát utánozza, az örö
meit másolja. Nem mintha túlozta volna vidámságát, sőt -  amit 
hazugságnak érzett, az épp a jókedvének szerény és megszokott 
megnyilvánulása volt. Éhes volt, mint hét farkas, s az éhség far
kasfogaival szelíd, tréfás kis örömök füvét legelgette. Nem volt ije
dős természet, de megriadt, mikor rajtakapta magát, hogy a lánya 
finom bőrű kezének véletlen érintésére pillanatra különös tévedés
nek esik áldozatul: vizsga szemekkel úgy nézett végig a lányán, 
mint pár órával előbb a szép Megyery Ila alakján. Nyakban zárt, 
fehér blúzt, hosszú nyakkendőt, szürke, sima nyersselyem szok
nyát, szarvasbőr cipőt viselt a lánya, aki szépen ívelő lábszáraival, 
egész karcsúságával a megközelíthetetlenül disztingvált hölgyfigu
rákra emlékeztette Klamm M ártont, akiket egykor bizonyos an
gol képes levelezőlapokon bámult meg, hosszú, kesztyűs kezükben 
többnyire egy gusztusosán nyergeit, sima szőrű ló kantárszárával.

Különös tévedés űzte vele já ték á t: az a lázadás támadt fel ben
ne, mely évtizedek előtt a karbidlámpás gesztenyesütő kályha mel
lett elő-elővette a fiatal, rongyos és piszkos legényt, ha fíirdött, 
ápolt testű, elérhetetlen nők haladtak el egyedül vagy mások kar
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ján a szeme előtt. A délelőtti összejövetel a szerkesztőségben, a hí
rek a nagyvilágból s mindehhez még: András, baj, bánat, nyomo
rúság, benne mind valami pánikszerű étvágyat ébresztettek, kín
zón heves követelését a szabadulásnak, az élvezetnek, a gondta
lanságnak.

Margit már rég nevetett annyit, mint ezen a délutánon. Az apja, 
aki éppen olyan jól tudta, mint ő, hogy mostanában minden garast 
kétszer is a fogukhoz kell verni, nem nyugodott addig, míg Margit 
be nem ment vele egy előkelő drogériába, és ha csak egy egész ki
csike kis üveggel is, de egy drága, francia parfümöt vásárolt magá
nak. Nem, Klamm, ha úgy akarta, a szavával, a tekintetével, a lé
nyével el tudta hitetni, hogy nincs ok bánatra, s Margit megint 
egyszer csillogó szemekkel bámulta meg az erős és lebírhatatlanul 
derűs embert, aki az ő apja. Klamm is érezte, hogy hódolattal 
csügg rajta a fiatal lány szeme, és mintha csak még jobban le kelle
ne nyűgöznie, úgy érezte magát, mint a színész, aki nagy nézőtér 
előtt csak egy személynek játszik. S ez az egy személy, a lánya, 
mint az egész nézőtér, a város utcái, a szembejövők is csak azért 
kellettek neki, hogy egy harmadikkal szemben, aki nem volt jelen, 
hódítónak, hódításra képesnek érezze magát. Hogy Megyery Ila 
volt-e ez a harmadik? Nem is volt benne biztos. Mindenki, aki vi
dám, jó  szagú, friss és fiatal volt.

M ikor végre sor került a Budára való kiutazásra, s odaértek a 
Naphegy utcába, svájci hegyi házak stílusában épült kis villájuk
hoz, a házban feltűnő nagy volt a csend, s hogy beljebb mentek, az 
egész földszinten sehol élő lélek, csak gazdátlan heverő szerszá
mok, a megkezdett é$ be nem végzett munkák reménytelen rendet
lensége. Az emeletre vezető keskeny lépcsők a frissen gyalult mez
telen fa ünnepi szagát terjesztették. Mentek kifelé, s még mindig 
nem hallatszott más, csak a lépteik visszhangzó kopogása az üres 
falak közt. Felérve Margit kétségbeesett pillantást vetett apjára: a 
telefröcskölt üvegajtó mögül, mely a lépcsőfeljáratot a jövendőbeli 
úriszobától elválasztotta, ott látta egy csoportban a munkásokat. 
Ki zsebre tett kézzel, ki könyökével a másiknak a vállára támasz
kodva, álltak félkörben, háttal feléjük, egy állólétra körül. Klamm 
nyomban benyitott. Jobbra-balra osztogatott erős kézszorítások
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után mély, melegen csengő hangján, bizalmas kíváncsisággal kér
dezte :

-  Mi történt? -  s közben megjelent ajkán az alig észrevehető, 
kissé fölényes mosoly, mellyel a hatásukban biztos történeteinek 
elmondásához szokott hozzáfogni. Ez a mosoly most Margitnak 
szólt, aki már-már újabb sorscsapástól tartva, kivörösödve állt 
meg az ajtóban.

Klamm M ártonnak elég volt egy pillantást vetni a csendes cso
portra, hogy kitalálja: valami közös ügy kavarta itt fel a kedélye
ket.

Ha így egybecsődülnek, ha ilyen nagyon komolyan néznek ma
guk elé, ha úgy hajolnak össze, mintha csak összeérő fejükkel is 
azt akarnák kifejezni, hogy együttesen kell gondolkodniuk, dön
tést hozniuk -  Klamm mindjárt ráismert a számtalanszor látott, 
neki kedves s mindig megismétlődő jelenetre, valahányszor fogas 
kérdésben akarnak határozatot hozni munkások. Klamm úgy állt 
meg, otthonosan, mint műhelyben a tapasztalt mesterember, aki a 
hasztalan erőiködőket nyugalommal szemléli, mert tudja, hogy a 
végén csak kezébe kell vennie a dolgot, és azzal már túl is segíti 
őket a nehézségeken, melyekkel egyedül nem boldogulnak. Az em
berek azonban mielőtt válaszoltak volna, összenéztek. E szótlan, 
igen rövid tanácskozás eredményeképp megszűkült a Klamm 
M árton körül üresen hagyott tér. Egymás után közelebb, egész 
közeljöttek hozzá, már nem velük szemben, már közöttük állt. El
felejtették neki, hogy ezúttal munkaadójuk, befogadták. S ekkor 
már akadt, aki megszólaljon.

-  Nagyságos képviselő elvtárs.
Ha egyszer a munkások komolyak, nem könnyű megnevettetni 

őket. Még csak nem is mosolyogtak az öregember foghíjas szájá
ból, nagy fehér bajusza alól felhangzó megszólításon. Klamm 
M ártonnak a szertartásos hang hallatára eszébe jutott, hogy az 
öreget Nyékinek hívják, s a nevéről aztán az is, hogy honnan da
tálódik ismeretségük. Régi ismeretség volt ez. Az öreg Nyéki vala
mikor fiatal Nyéki volt, s élén járt a szocialista kisiparosok Thököly 
úti szervezetének. Később a saját személye élő példájával bizony
gatta ott, és másutt, hogy a kapitalizmus elpusztítja a kisipart: 
nem bírta tartani a műhelyét, munkás, majd munkanélküli le tt. . .
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Csak a stílusa m aradt meg régi szép idejéből, s ez a stílus egész ho
mályos lett, hogy oly nagy tiszteletben tartott személyiséghez kel
lett beszélnie, mint Klamm M árton.

-  Én, egykori önálló iparos -  kezdte, s jobb kezével, melynek 
mutatóujja félig hiányzott, mintegy eltolta az útból a fehér baju
szá t-, én azt mondom, hogy nem állhatok össze közös m unkálat
ra valakivel, aki kontár. Ha eredetileg szívem szerint segíteni is 
szeretnék, értelmiségem tiltja, hogy közös céggé váljak vele, mivel
hogy el kell kerülnöm, hogy vele egy kalap alá vegyenek, azaz en
gem is hasonlatosan kontárnak nézzenek. Ebből csak kárvallás 
származna. Ez így van az iparban, valamint így magában a politi
kában is. Hozzá akarom fűzni még azt is, mint öntudatos szociál
demokrata fűzöm hozzá, hogy sehol Marx Károlynál az nem áll, 
hogy kenyérrel kell visszadobni azokat, akik minket, szocialistá
kat kővel dobnak meg. S a kommunisták minket mindig kővel 
dobtak meg, s ha most hozzánk fordulnak, tekintve, hogy ettől el
tekintve politikailag ők kontárok . . .

Nagy szüneteket tartott, keresve az elveszített szálat. Hagyták, 
hogy ahogy tudja, előadja a saját véleményét. Senki se szólt közbe, 
s hogy az öreg a végén annyira belegabalyodott a saját m ondatai
ba, hogy szóval való befejezés helyett, annak jeleként, hogy nincs 
több mondanivalója, újra megtörölte a csonka ujjával a bajuszát, 
csend lett.

Klamm egy pillantást vetett Margitra, aki nem leplezte türel
metlenségét, s ő maga annál türelmesebb lett. Jól látta, hogy körü
lötte korántsem azért hallgatnak, mintha meg lettek volna eléged
ve az öreg Nyékivel, de mielőtt megszólalnának, azt akarták, hogy 
Klamm beszéljen. Klamm a hallottakból annyit kihámozott, hogy 
a nagy tanácskozás, melyet az ő megjelenése szakított félbe, a tö
meges kommunistaletartóztatásokról folyt, s arról, hogy a letar
tóztatott „kontárok” dolgában mi a tennivaló; Klamm azonban 
nem sietett nézetet nyilvánítani, se újabb kérdést intézni hozzájuk. 
Jó ideje feltűnt már neki, hogy a magyar munkás már nem az a 
nyílt, kitörő és vakmerő temperamentum, mint valaha. Megrágja 
jól a szót, mielőtt kimondja. A forradalom bukása óta saját bőrén 
megtanult kényszerű óvatosságból? Klammnak úgy tűnt, hogy ré
sze van ebben a változásban egy bizonytalanságérzésnek is. Nem
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bízzák már rá magukat az ösztöneikre. M intha nem tudnák eldön
teni, kinek higgyenek, mintha egészen már senkinek se tudnának 
hinni. M intha a nagy kudarc és azóta a világ minden részén bekö
vetkezett meglepő fordulatok által elvesztették volna tájékozódási 
képességüket, s új életre támadna bennük a már levetkezett ősük, 
eredetük, a zárkózott és gyanakvó paraszt.

Klamm tehát nem kapott nagy sietve a szón, s a Margit felé ve
tett tekintete olyan ember öntudatát fejezte ki, aki biztosan áll a 
lábán. S Margit erre csakugyan nyugodtabb lett. És csak az apja 
vállas alakját nézte, míg egyszerre szemébe nem tűnt Anna, akit 
most látott először. Azért vette észre, mert nem állt a többiek kö
zött, akik látható várakozással szorongtak Klamm M árton körül. 
Ez az asszony bekötött fejjel s kezében meszelőrúddal, külön a 
munkásoktól ott maradt a helyén egyedül. S hogy egy pillanatra 
tekintete találkozott a Margitéval, hanyag lassúsággal hajolt le, és 
a lábánál heverő festékes dobozokat kezdte rendezgetni, majd 
térdre ereszkedve kavargatott az egyikben. Közömbös volt az ar
ca, mintha kőből faragták volna, s az előbb, hogy a hosszú sötét 
szempillái alól tekintete másodpercre összetalálkozott a Margit 
szúrós szemével, sértő egykedvűséggel siklott le róla ez a tekintet. 
Csak tompaság volna ennek a fiatal nőnek a részéről, hogy még 
csak fel se néz, míg a többiek mind a jó és kivételes embert megille
tő tisztelettel lesik Klamm szavát?

Túl következetes volt az, ahogy a nő csak maga elé nézett: ab
ban, ahogy egyszer se nézett fel, ahogy csak azért is a festékes do
boz fölé hajolt, volt valami olyan dacos, sőt tán elszánt, ami nem 
fért össze a fitogtatott közönnyel -  s Margitnak egyszeriben fenn
akadt a szeme az emberen, akivel ez a nő, épp ezzel a magatartásá
val, a maga rejtett párbeszédét folytatta. Míg a többiek és Klamm 
között tartott a sajátságos néma versengés, hogy ki bírja tovább a 
hallgatást, egy, a létrának támaszkodó sápadt legényke a kis baju
szát rágcsálta, s nem Klammot, hanem -  időnként hangtalanul 
mozgó szájjal -  szakadatlanul a kihúzott derékkal térdelő nőt néz
te. E között a kettő között, mintegy Klamm és a többiek feje fölött 
az általános csendben egy, csak a kettőjüktől tartott külön küzdel
mes csend feszült. A legényke összerezzenve csak akkor fordult
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Klamm felé, mikor az belátva, hogy további felvilágosítást kell 
kérnie, megszólalt:

-  Nem tudom, jól értem-e, hogy miről van szó. . .
Erre egyszerre több kéz nyúlt ki, s tartott, mint megannyi apró 

zászlót, egy-egy fehér lapot Klamm felé. Nem is lap, inkább cédu
la volt, amit Klamm az öreg Nyékitől vett el, rajta pár sor nyomta
tott írás. Klamm előhúzta a pápaszemét, körülményesen megtö
rölte, mielőtt az orrára tette, s aztán olvasni kezdte. Soká, komo
lyan, lassan olvasott, mintha minden betűn külön gondolkodna:

„Szervezzük meg minden üzemben, szakszervezetben, munka- 
nélküli gyülekezőhelyen a statáriumellenes bizottságokat. Tiltako
zó sztrájkot munkástársaink megmentésére! Ki az utcára!” -  eny- 
nyiből állt az egész szöveg. Klamm megnézte még a röplap üres 
hátát is, majd még kisebbre összehajtva, zsebre tette. Csak azután 
nézett fel, rá a hallgatva figyelő emberekre.

-  No igen, a kommunisták -  mondta, s visszatette pápaszemét a 
csattanó fémtokba. Amit mondott, nem volt nagy bölcsesség, nem 
is volt újság, és mégis, azért mert ő mondta vagy talán a hangja ál
tal, mindenkinek az volt az érzése, hogy fején találta a szöget. 
Nem volt semmi ellenséges vagy kicsinylő a Klamm M árton hang
jában, csak épp azt fejezte ki, hogy ő, a maga részéről nem lepődik 
meg, s az egyszerre hangossá vált emberek, akik délután munka
kabátjukban, szerszámaik közt egy-egy ilyen cédulára akadtak, új
ra elővették a nyomtatványt, s újra elolvasták. Mintha, hála 
Klammnak, egy új megismerés világánál akarnák még egyszer 
megnézni azokat a betűket, amik az előbb izgalomba hozták őket. 
S most egyszerre szinte nem értették előbbi m agukat: most egy
szerre az egész felhívás kevésbé komolyan veendőnek látszott, 
nem volt benne semmi rendkívüli, csak egy volt a többi titokban 
terjesztett kommunista röplap közül.

-  Ezt már így hozza magával az ő iparuk természete. Félreverik 
a harangot, nem azért, mert tűz van, hanem hogy tűzvész tám ad
jon -  szólt az öreg Nyéki. A talpraesett megjegyzés megnevettette 
Klammot, s a többiek is vele mulattak.

Margit ezekben a percekben se feledkezett meg az asszonyról, 
aki komoly maradt és csak a nevetés hallatára vetette fel fejét, s 
egyenesen a fél karjával a létrának támaszkodó legénykével for-
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dúlt szembe. Olyan volt, ahogy azok ketten egymásba ütköztek a 
tekintetükkel, mintha két penge csapna össze, s mintha ajkán a 
mosollyal, maga a fiatalember is megdermedt volna. De csak egy 
pillanatra. A következő másodpercben, mint aki szökik, fürgén, 
mint a gyík, felszaladt létrájára. Fent a legfelső fokon megállt, hát
rarántotta sapkáját, aztán bal lábát általvetve lovagló helyzetben, 
egyik kezével a festékfoltokkal telifröccsent sapkáját tartva, másik 
kezével a csípőjén, megindult a két térde közé szorított állólétrá
val. Mint valami úrlovas, aki két lábával a kengyelben kiegyene
sedve, fitogtatva táncoltatja a paripáját. A létra mindig gyorsabb 
ütemben kopogott a visszhangzó üres szobában, és Klamm és a 
többiek hátrálva tértek ki az útjából.

-  Mi ütött hozzád, Pali fiam? -  kérdezte félhangosan az öreg 
Domonkos, aki odament hozzá, s úgy tette kezét a folyton mozgó 
létrára, mint aki szorongva csakugyan egy megbokrosodott lovat 
igyekszik megfékezni. De fenn a sápadt legénykének csak úgy tü
zelt az arca, s úgy tett, mintha nem hallaná. A csárdás ütemére 
mozgatott létra vaddá vált dobaját vidámság nélkül való, kiáltó, 
rekedt hangon nótával kísérte:

Söpörtem eleget,
Söpörjön már más is;
Szerettelek babám,
Szeressen hát más is...

Az embereknek tetszett ugyan a szobafestőnek ez a létrával való 
hetvenkedő mutatványa, de azért idegenkedve néztek össze. Sel
meci Palit azelőtt senki se ismerte közülük, de ma már velük 
együtt dolgozott. Zavartan, némileg az érte való felelősség érzésé
vel sandítottak Klammra.

-  Ifjú ember ugyan, de azért biztosan régóta munkanélküli, s 
most örül, hogy kicsit dolgozhat a szakmájában -  szólt fehér baju
szát félretolva a foghíjas Nyéki. -  Hallottam egy vasesztergályos 
esetét. M ikor hatévi munkanélküliség után először megint eszter
gapad mellé állították, első nap alig tudott dolgozni. Olyan izga
tott volt, hogy, bocsánat a kifejezésért, képviselő elvtárs, hasme
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nést kapott, és egész nap, azaz minduntalan hátra kellett szalad
n ia . . .

Klamm nem hitt Nyéki magyarázatának. Selmeci Pali létratán
ca neki azt m utatta, hogy mekkora volt az a nyomás, mely alól az 
ő varázsa szabadította itt fel az embereket. S titkos mosolyt akart 
váltani a lányával. De Margit már megint csak Annát nézte, aki 
néhány tétovázó lépés után, széles ívben megkerülve a létrát, nem 
kevésbé piros arccal, mint fent az a legény, szinte menekülve, 
gyorsan ment ki s tűnt el a szomszéd szobában.

Erre, mintha nem is eleven ember táncoltatta volna a létrát, ha
nem felhúzott szerkezet. Hirtelen halt el a lárma, elnémult és moz
dulatlanná vált a létra lovasa. Mintha valami rugó pattant volna el 
benne egyszerre. S volt abban valami komikus, ahogy a nyitva fe
lejtett szájával s ijedten nagyra nyílt szemekkel tétovázva fordult 
jobbra-balra.

Az egyszerre támadt csendben azonban a rabbi hangja ütötte 
meg Margit fülét: -  Mit ér egy morál, mely nem válik akcióvá, 
aktussá?

Ott látta Bollerttel a küszöbön túl az öccsét, csak az üvegajtó 
választotta el őket Margittól. A rabbi Bollert kabátját fogta, és 
igyekezve kihasználni az utolsó perceket, beszélt és beszélt. Hogy 
mit, arra Margit, akinek öröme mindjárt elillant, nem tudott 
figyelni: Bollert nyilván már előbb látta őt, s ahelyett, hogy nyom
ban hozzásietett volna, állt kint, és a türelmetlenségnek minden je
le nélkül, sőt látható érdeklődéssel, arcán az izgalmat jelentő hal
vány piros folttal, előrehajló fejjel hallgatta Janit. És Margit száját 
keserűség, szemét könny futotta el, mikor nyílt az ajtó, s Bollert 
üdvözlésképp, ahogy szokta, két kézzel fogta ugyan a Margit ke
zét, de közben alig nézett rá, s mindjárt el is engedte, otthagyta, 
ment Klamm felé. Margit elhúzódott az ajtóból, hogy szabadon 
hagyja az utat az embereknek. Ezek most már élénk beszélgetés
ben indultak vissza a földszintre folytatni munkájukat. Köztük 
kullogott Selmeci Pali.

Klamm az elégedett ember mindenre s mindenkire kiterjedő ro- 
konszenvével fogadta Bollertet. Ez azonban alig kezdett beszélni:
-  Fontos dologban. . .  -  Klamm barátságosan szakította félbe, s
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indult el ő maga is le a földszintre, hogy utánanézzen a munkának. 
Bollert nem tágított mellőle, követte.

-  Mi sürgős beszélnivalója van apával? -  kérdezte Margit, aki 
egyedül m aradt fenn az öccsével. Az a szokottnál sápadtabb volt, s 
a fényes, kissé gyulladt szemével úgy meredt a levegőbe, mintha 
valami különöset látna.

-  Ha tudnád, ha tudnád, micsoda csudálatos ember! -  kiáltott 
fel, s Margit látva, hogy ezzel lehetetlen most értelmes emberi szót 
váltani, azt m ondta: -  Akkor gyerünk, menjünk le mi is.

A csodálatos ember odalent a konyhában, sorsára várva, szótla
nul topogott Klamm nyomában. S hogy Klamm könnyedén ug
rott fel egy ablakdeszkára, hogy megmagyarázza az öreg Nyéki
nek, mi a hiba az egyik ablakrámán, Bollert a nyakát kicsavarva 
nézett fel a szóban forgó ablakra. Akkor is azt nézte még, mikor 
Klamm már Margithoz fordulva, másról beszélt:

-  Mit gondolsz, elég világos lesz? -  kérdezte egy krémszínű olaj
festékre mutatva, mellyel épp kezdték a konyha falát befesteni. 
S Klamm ráncba szedte a homlokát, mert Margit ahelyett, hogy 
mint máskor, odaadással vizsgálgatta volna, élvezettel nézte vol
na, csak mint beteg, akinek nincs étvágya, de tudja, hogy ennie 
kell, kényszeredetten bólintott:

-  Nagyon jó.
Bollert belekarolt Klammba, amint az leszállt az ablakdeszká

ról.
-  Sürgősen beszélni szeretnék. . .
Klammot kellemetlenül érintette ez a hang. M intha nem egy 

emberből, hanem pincéből szállna fel, gondolta, mert nem tudta 
megbocsátani Bollertnek, hogy alig jelent meg, s máris elrontotta 
Margit jókedvét, s azonkívül is most határozottan kedve ellen való 
volt, hogy egyáltalán akarnak tőle valamit. S ezért nem is ellenke
zett, mikor Margit azt ajánlotta, hogy menjenek haza.

-  Úgyszólván megbízásból. . .  -  folytatta Bollert elvörösödve. 
Klamm kihúzta karját a Bollertéből, s úgy mondta:

-  Állok rendelkezésére.
Még a házuk előtt álltak, Bollert és Klamm s kissé hátrább 

Margit az öccsel, mikor Bollert megpillantotta Terézt, aki szembe 
jött. Bollert még sose találkozott a bejárónőjével másutt, és csak
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hogy valami barátságosat mondjon neki, üdvözlés helyett megkér
dezte :

-  Hát maga, Mayerné, mit csinál itt?
Teréz, aki nem volt életrevaló, megzavartatva a találkozástól és 

a többiek figyelő tekintetétől, csak a foghúsáig meztelenedő szem
fogával és morcosán felelt:

-  Járok.
A földre nézett, hangot se szólt többet és megcöveklett. így vár

ta meg, hogy a vőlegény és a többiek elkotródjanak az útjából, s 
csak mikor azok már nem láthatták, mert messze jártak, fordult 
be a házba. A mogorva arckifejezését szinte magán felejtette, s így 
járta végig fürkészve a földszintet. Az emberek most, hogy mind
egyik megint a munkájával volt elfoglalva, újra hallgatagok lettek, 
tán az a kérdés is motoszkált a fejükben, hogy voltaképp mi újat s 
egyáltalán mondott-e valamit is nekik Klamm? Egyiküknek se tá
madt kedve az ismeretlen asszonyhoz szót is szólni, pedig látták, 
hogy az keres valakit. Teréz pedig senkit se kérdezett. Hanem 
minthogy lent nem lelte meg akit keresett, ugyanazzal a barátság
talan arccal ment tovább, fel a lépcsőkön. S fent aztán meg is talál
ta Annát. Valami ládán ült, keresztbe vetett lábbal, tenyerére tá
masztott állal, s a hosszú ujjai a két ajka között.

Teréz látta, hogy valami bánthatja Annát, de mégis, amint meg
pillantotta, elégedett mosolyra húzódott a szája. Nem tehetett ró
la, jókedvű lett mindig Anna közelében. Anna szigorúan húzva 
össze a szemöldökét felállt, és mintha felelősségre akarná vonni, 
úgy kérdezte meg, hogy miért jött. Teréz, mint aki tromfot vág ki, 
majdhogynem kérkedve m ondta:

-  Csak el kellett jönnöm  tudatni, hogy több mint egy óra hosz- 
szat hiába vártam a vásárcsarnokban, de azért ne félj, én m égis...

Elakadt Teréz a beszédben, s elakadt a mosolygása is. Attól, 
ahogy Anna arca az ő híre hallatára elváltozott. S akkor eszmélt 
rá Teréz, hogy mi az a hír, amit Annának hozott.

Lentről felhallatszott a munka zaja.
-  Még ma este kimégy Kispestre -  szólalt meg végre Anna, és a 

szeme már azzal a különös erős csillogással nyílt rá, melyet Teréz 
mindig vidámságnak érzett - ,  Kardos Pál villamoskalauzhoz
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mégy, hogy vele is tudasd ezt a hírt. Ha valaki megkérdezne, hogy 
mért keresed. . .

-  Nem felelek neki -  szólt Teréz gyorsan.
-  Nem, felelni kell -  tiltakozott Anna. -  Mondd, mosóné vagy, 

Kardos legényember, a szennyes ruháért jöttél. Ezt kell mondani. 
Ha megfeszítenek, mást akkor se. Akarsz odamenni?

Teréznek már megint mosolyra húzódott a szája.

A N N A  S Z E R G E JE V N A  F E L F E D E Z É S E

A barakk lassan ébredt. Előbb közelből-távolból csoszogó pa
pucsok jelezték csak, hogy itt is elindul az új nap. A hideg fo
lyosón mindenki a mosdóterem felé sietett, ahol a csobogó réz
csapok előtt mind több meztelen felsőtest gőzölgőit. Meg
megjelent egy-egy nő is, aki este lusta volt vagy elfelejtett ma
gának vizet bekészíteni a szobájába. A hálóingük vagy pizsa
májuk tetejébe felvett télikabátban, kezükben kannával vagy 
lavórral álltak meg a mosdóhelyiség ajtajában, míg valame
lyik férfi abbahagyva a mosdást szabaddá nem tette nekik a 
víz csapját.

A nők reggelenként általában melankolikusabbak voltak, 
mint a társaságban mosdó férfiak. Frau Lizával például, aki 
lengyel nő volt, de arcra mindenki orosznak nézhette, reggel, 
sőt a délelőtt nagyobb részében egyáltalán nem lehetett szót 
váltani. Ezt mindenki tudta, és ezért a lelakatolt szájú Papa- 
geno mintájára hm-hm-mel kívántak neki jó reggelt, amit ő 
hasonlóképpen hm-hm-mel viszonzott. Ha Liza asszony meg
jelent az impozáns nagyságú lavórjával, reverendával csinál
tak neki helyet. Némelyek harmincöt évesnél is többnek, má
sok huszonötnél is kevesebbnek vélték, némelyek kivételesen 
szépnek, mások inkább csúnyának találták a középtermetűnél 
alig valamivel nagyobb, sovány, feltűnően idegen fajbeli nőt, 
aki oly könnyen járt, hogy a sarka nem érte a földet, és vilá-
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gosbarna, nagyon rövidre nyírt puha haja minduntalan a nőiet- 
lenül magas homlokába hullt.

Katica, akit a magyarok is már csak Kathenek szólítottak, 
szintén megjelent a mosdóban. O nemcsak szótlan, ő komor 
volt, de ez nem ijesztett meg senkit, és a papos képű Paul Fa- 
bér, az osztrák kommunista, aki épp a szőrös mellét szappa
nozta, közderültséget keltve kérdezte meg: -  Melyikünket 
akarja a szemével felnyársalni, Kathe?

Mire Kathe, aki nemcsak reggel, hanem mindig nagyon ko
moly, sőt szigorú volt, egy hanggal se felelt; másnak se felelt 
volna, de legkevésbé egy osztrák kommunistának, akit az 
osztrák párt tehetetlenségéért egész különös megvetéssel súj
tott.

Mielőtt Katica a barakkba jött, konyhakertészetet tanult 
Budapest környékén; a magyar fehér terror idején szökött ki 
Bécsbe, ahol nem tudott munkát találni, s a barakkban lelt 
menedéket. Kathe sorsát megpecsételte, hogy valaki a széles, 
aránytalanul nagy fejét a mindig elálló, rövidre nyírt dróthajá
val a patetikus német szobrász Beethoven-portréjához találta 
hasonlónak. Kathe erre titokban, majd nyíltan egy ilyen Bee- 
thoven-maszkot helyezett el a szobájában, és mint a barakkbe
li entellektüelek, tudós könyveket kezdett olvasni, sok, túl sok 
könyvejt. Bár a kommunista sejtnek a barakkban tagja volt, 
senkivel se barátkozott, csak a párton kívüli Anna Szergejev- 
nával, aki előtt a még nálánál is kisebb, de nagy fejű Kathenek 
rendkívüli tekintélye volt. Barátságnak azonban nemigen lehe
tett ezt a viszonyt se nevezni, mert egyikük se tudott többet né
metül, mint épp a legszükségesebbet, s más nyelven nem tud
tak egymással még annyit se beszélni, s azonkívül, mint ahogy 
a barakkbeli kommunista sejttel, Anna Szergejevnával se volt 
Katica megelégedve. Az ő kurta beszédmodorában és szándé
kosan férfias hangján, elítélően úgy nyilatkozott róla: -  Szen
timentális.

Anna Szergejevna nem annyira szentimentális volt, mint in
kább szerencsétlen. Kicsi, gyengefájú asszonyka, szegény se
hogy se illett bele ebbe a barakkba, mert egész életében egy 
orosz vidéki városban élt jómódban. Özvegyasszony volt; s
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egy osztrák hadifogollyal, ki a háború alatt nála dolgozott, 
mindenét pénzzé téve, három gyerekkel és a hadifoglyával ide
jött Bécsbe. Az Oroszországban szegény és hálás hadifogoly
ból Bécsben tekintélyes fiatal ügyvéd lett, viszont az ő kisváro
sában személyiségnek számító Anna Szergejevnából Bécsben 
korán megöregedett, hazátlan és gyámoltalan koldusasszony. 
Anna Szergejevna a gyerekeivel így került a barakkba, ahol 
két szobát, kisebb segítségeket és tanácsokat kapott, hogy mit 
tegyen a reménytelen pőrében, melyet makacsul és sokat sírva 
folytatott a városban lakó úriember ellen, aki az ő pénzén jött 
haza Oroszországból.

Katica a mosdóból jövet szembetalálkozott Anna Szergejev- 
nával, aki épp őt kereste. -  Tegnap még senki, ma reggel már 
van lakó. Éjjel jött lakó. Benn voltam, láttam -  mondta, s a 
még Oroszországból hozott zöld pongyolájában és kócos hajá
val oly izgatott volt, hogy kezét szívére téve alig tudta elbe
szélni felfedezése részleteit. A folyosó legvégén lakott, s épp 
vízért akart menni, mikor megakadt a szeme a névjegyen. 
Nem állta meg, hogy be ne nyisson. Persze -  mondta -  úgy tet
tem, mintha csak tévedésből nyitottam volna be, mindjárt el
mentem, de láttam...

Kathe letette a lavórt a vízzel a szobája elé, s maga mögött 
Anna Szergejevnával kemény léptekkel ment a jelzett ajtóig, 
onnan pedig Kovács Péterhez, hogy megvigye a hihetetlen 
hírt: Rudolf Haas felírású névjegy az ajtón, és egy ember
-  Anna Szergejevna látta -  az ajtó mögött, az ágyban.

Kovács szobájában épp előző este tartott a barakk kommu
nista sejtje ülést. Lengyel, magyar, szerb emigránsok, és a ba
rakkban lakó két osztrák kommunista. Arról tanácskoztak, 
miként lehetne a barakk ügyeinek intézéséből A-Bé elvtelen 
befolyását kikapcsolni. Mint általában az ülések, ez is késő éj
szakába nyúlt, s Káthe mély álmából verte föl Kovácsot, mint
ha éppen személy szerint Kovács Pétert illetné meg a szemre
hányás amiatt, hogy ez megtörténhetett.

-  Közönséges puccs, ez az -  jelentette ki Kathe.
-  Kicsoda? Hass? Hogy került ide? Mit mondott? -  fordult 

Kovács Anna Szergejevnához, aki élvezte, hogy egyszer ő is
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fontos személy. De megint kopogtak az ajtón, és egy harma
dik, szintén reggeli kosztümben megjelenő látogató vette ki a 
szót Anna Szergejevna szájából. Ez a fitos orrú, szőke Annié 
volt, akinek a szobája ajtaja szemben a folyosó másik oldalán, 
épp az új lakóéra nyílt, s aki csiripelő szoprán hangján ugyan
azt az újságot hozta. Kovács minden véleménynyilvánítástól 
tartózkodva hallgatta végig, mert Annié nemcsak nem volt 
kommunista, még szociáldemokrata se volt. Először csak láto
gatóba járt ki a barakkba a barátjához, egy osztrák szociálde
mokrata medikushoz, Leopold Wimbergerhez, majd végleg 
beköltözött barátja szobájába, s mikor pár hónap múlva szakí
tott Leopolddal, nem ment vissza a városba, hanem az ancien- 
nitás jogán külön szobát szerzett magának a barakkban. A ba- 
rakk-közgyűléseken hol egyik, hol másik pártra adta szavaza
tát, aszerint, hogy soron levő barátja melyik párthoz tartozott. 
Kitűnt a barakkbeliek közül azzal, hogy munkája volt, hivatá
sos gyermekkertésznő, pontosan ment nap nap után munkába 
egy gyermekotthonba.

Rudolf Haas, az új lakó ágyban fekve hallgatta az ébredő 
barakk növekvő lármáját. Valahányszor hallotta, hogy valaki 
megáll az ajtaja előtt -  és sokan álltak meg biztosra vette, 
hogy végre A-Bé lesz. Annál inkább várta, mert az ajtaja előtt 
folyó heves szóváltásokból megtudta, hogy az ő személye idé
zett fel izgalmat. Kihajolt az ágyból, hogy kinézzen a nagy, 
portól szürke ablakon, mely feje mögött nyílt egy kopasz fára 
és távolabb egy másik barakkra. Annak ajtaján épp egy cso
port tányérsapkás diák lépett ki. Az éjszakai köd már fel
szállt, de a poros ablaküvegen keresztül szürkén s fázósan állt 
elébe a kinti világ. Egyszerre a szomszéd szobából felhangzott 
az éjszakáról ismert alt hang, ugyanaz a nevetés, melyet az éj
jel is hallott, majd egy ismeretlen férfihang. Visszafeküdt az 
ágyba. Nem akart hallgatózni.
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Július 19.

M IN D E N  M Á S K É P P E N  VAN

Minthogy csengetésére senki se jö tt ajtót nyitni, András lehajolt, 
hogy megkeresse a kopott, barna lábtörlő alatt a kulcsot. Az csak
ugyan ott volt. Éppúgy, mint mindig. A kellemesen hűvös érintésű 
kulccsal kezében óvatosan egyenesedett ki, s lassan, mint valami 
sebesült, tette kezét a kilincsre. Becsapva maga mögött az ajtót 
mindjárt, még az előszobában levetette kabátját, majd az ingét. . .  
Nem tévedt: jól hallotta, hogy az imént, mikor hirtelen lehajolt, az 
a másik ing, melyet a testén, saját inge alatt csempészett ki, váll
bán elszakadt. Vigyázva vetette le, s ment beljebb, a világos szobá
ba, hogy jól megnézze. Eddig nem volt rá ideje. Reggel, alighogy a 
felügyelő bekiáltott a zárkájába, hogy készülődjék, mert szabadon 
engedik -  egy, a nyitva m aradt cella ajtaja előtt elsiető rab kezéből 
kis csomag röpült a lábához. András behúzva az ajtót, kigöngyöl
te a papírból, melyen hevenyén ceruzával írva állt: „Sallai inge. 
A politikaiak tegnap óta éhségsztrájkban.” András egyik kezével 
zsebébe gyömöszölte a papírt, másik kezével az inget fogta. Nem 
volt nehéz kitalálni, azt akarták, hogy valaki, aki kimegy a világ
ba, hírét vegye az éhségsztrájknak -  és a világ szeme elé vigye ezt 
az inget is, amely tele volt megszáradt vérfoltokkal, mint a vágóhí
di munkások köténye. A spiclivel, akit bedugtak hozzá, könnyen 
elbánt András. Az már tegnap reggelre eltűnt a cellából. De az 
inggel! Egyetlen mód, hogy kivigye innen, hogy magára veszi. Ha 
még a saját inge fölé húzhatta volna -  de rá a saját meztelen 
testére!

Most azonban, hogy megint kezében tartotta, semmit se érzett a 
borzalomból, mellyel magára húzta. Csak a szakadást nézte, mint
ha a legnagyobb baj az volna, hogy valamire, amit rábíztak, nem
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vigyázott eléggé. De azért ha a szeme csak a kárral volt is elfoglal
va, amit a keskeny mellű Sallai véres ingén az ő széles válla ejtett, 
az esze már máson járt. S mintha az ingtől várna tanácsot, hogy 
miként teljesítse a hallgatólagos megbízást, melyet utolsó percben 
ott bent, ha véletlenül is, de mégis ő kapott.

M ikor még csak várt a szabadulás napjára, az volt az elképzelé
se, hogy majd nyílegyenesen Olgához siet, illetve Olga bátyjához, 
Dalos Péterhez meg Sulyok Elemérhez meg Sági Gyurkához veszi 
majd az útját. De ez régen volt.

A rendőrfőtanácsos ma reggel sajnálkozva mondta neki: -  Té
vedés volt, mehet haza, édes fiam -  de András látta, már másképp 
látta, mint első este a professzoros modorú úrnak a szemét. Tudta, 
hogy ez a szem, bármily messze is lesz ő már a Zrínyi utcától, más 
figyelő szemeken keresztül ott lesz a nyomában. -  A rossz gyereke
ket kicsit meg kell verni, de a jó gyerekek nem fecsegnek -  mondta 
a rendőrfőtanácsos barátságos mosollyal, de fölemelt ujjal, búcsú
zóul. És András most már játszotta azt a gyanútlan, jó családból 
való, buta úrifiút, aki első éjjel a rendőrfőtanácsossal szemben ült. 
És mert gondolkodott rajta, hogy egy jó családból való, buta úri
fiú, akit tévedésből pár napra hűvösre tettek, szabadulván merre 
venné első útját -  csak azért határozott úgy, hogy odamegy, ami 
minden lehetséges hely közül ezúttal legkevésbé vonzotta: haza.

Alig hagyta azonban maga mögött a főkapitányság Zrínyi utcai 
épületét -  nagyokat lépve ment, mintha attól félne, hogy még visz- 
szahívhatnák - , útját állták, s csokor fehér meg piros szegfűt tol
tak az orra alá:

-  Szép virágot, fiatalúr, parancsoljon szép virágot. . .
Ahogy nőtt az emberek száma, akik nem találtak munkát, úgy

sűrűsödött a Belváros utcáin a virágillat felhője. Bénák és vakok, 
csinos kisasszonyok és rongyos öregasszonyok, mezítlábas gyere
kek serege kínálgatta lépten-nyomon, egyik rimánkodva, másik 
kacéran, a virágjait. S András mégis megállt, mert a hang a Dalos 
Péter húgáé, az Olga hangja volt. Igen, Olga volt, félretaposott fe
kete cipőben, meztelen lábszárakkal, s a kissé szeplős karján virá
gokkal tele új fonott kosár, takaros kis köténnyel, mely fehér 
v o lt. . .

-  Olga -  akarta mondani András, de azonnal megértette, nem
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szabad elárulnia, hogy ismerik egymást. Olga tovább is orra alá 
tolva a virágot, halkan kérdezte:

-  Mi hír?
-  Sallai tán m ár nem is él -  mondta gyorsan András, és pénzda

rab után kutatott a zsebében.
-  Sallai! Ő is köztük van?-  hallotta Olga rémült hangját, de mi

előtt András többet mondhatott vagy kérdezhetett volna, a lány 
már megfordult, és éneklő hangon egy autóból kiszálló úr felé 
nyújtotta a virágos kosarát. -  Nagyságos úr, szép virágot, paran
cso ljo n ... -  és ment vissza a főkapitányság épülete irányába.

Ó, ha kezébe nyomhatta volna a véres inget! Most nem tehetett 
egyebet, mint összegöngyölte börtönbeli zsákmányát. Kiment a 
konyhába, hogy papírt keressen, melybe becsomagolja. Ott a hű
vösséget terjesztő, frissen felmosott kövezett padlón, a ragyogóra 
fényesített sárgaréz gázcsap és alumínium fazekak között ráesz
mélt, hogy mindenekelőtt ehetnékje volna. Kinyitotta a jégszek
rényt, s miután előbb önkéntelenül hátranézett, hogy nem látja-e 
valaki, megmártotta két ujját a tejfölös cserépbögrében, lenyalta, s 
megint megmártotta. Közben felfedezve egy jókora sonkacsontot, 
kiemelte a különböző nyitott és befödött bögrék és edények mö
gül, s bevonult vele a szobába, ahol a becsomagolt véres inget az 
ágyába, a párnája alá rejtette, miközben evőeszközként a markát 
és kitűnő fogait használva, élvezettel birkózott a sonkával.

Kezdett olyan kellemesen jóllakni, hogy a gyomra felől egész 
kedélyén elhatalmasodott valami bizakodó megnyugvás. S nem 
épp hévvel, inkább csak azért, mert apja könyvespolca eszébe ju t
tatta, hogy mennyire fájlalta a börtönben tudatlanságát -  kivette a 
könyvek közül Marx Kapitálját. S mert felváltva hol egyik, hol 
másik kezében tartotta a sonkacsontot, a könyv szürke vászonkö- 
téses födelén mindjárt ott is maradt zsíros ujja nyoma. Ettől elte
kintve is, a Kapitálban határozottan csalódott. Hiába süppedt be
le a fotelba, s hiába hogy még meg is támasztotta fejét az öklével. 
Nem használt a nagy nekigyűrkőzés. Hahnéknál egyszer megkós
tolta a Hahn bácsi cukorbetegek számára készült levegős kenye
rét. Mint ahogy annak, úgy nem volt semmi íze ezeknek a takács 
vásznáról, a piacról, az értékről meg a csereértékről szóló fejtege
téseknek se. Az volt az érzése, hogy akár estig olvashatna sort sor
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ra, oldalt oldalra, a feje éppoly üres maradna, mint volt. Tanácsta
lanul, nem épp szomorúan, csak némi szemrehányással pillantott 
fel a könyvből, a könyvespolc mellett függő, fekete rámával és 
éppoly ünnepélyes fehér szakállal keretezett Marx-képre. Elgon
dolkozó pillantása nem tért vissza többé az ölében felejtett könyv
höz. A képet nézte, és a sonkacsontot rágta -  s ezt is, azt is olyan 
odaadással, hogy nem is hallotta az előszoba ajtaját nyitni. Ebben 
egyébként nem volt semmi különös, mert hiszen Jani volt az, aki 
jött, és Jani, akárcsak valami macska, zajtalanul járt-kelt, mintha 
csak madarat akarna fogni, s mindig vigyázna, hogy a csenddel 
együtt azt is el ne hessentse.

-  A ndris!
András felállt, és csodálkozva nézett a bátyjára. Mért ekkora 

öröm és mért ekkora meglepetés az, hogy ő végre visszajött?
Jani felkiáltása azonban nem a meglepetés egyszerű örömkitö

rése volt. Jani az utolsó napokban lelkifurdalások és tépelődések 
között alaposan felülvizsgálta a képet, mely az öccséről eladdig élt 
benne. Az ő képzeletében András most már egy eddig egész kör
nyezetétől félreértett, mély, és titokzatos egyéniséggé vált. M in
denre tehát inkább el volt készülve, mint arra, hogy Andrást neve
tő arccal, félmeztelenül, egyik kezében sonkacsonttal s másik, 
szintén zsírtól fénylő kezével pedig a szőrösödő széles mellét simo
gatva látja majd viszont. Jani egy lépést tett előre, de zavarában 
nem tudott egyebet tenni, mint lehajolni a könyvért, mely a földre 
esett, amikor András felállt.

Janit mindig is idegesítette, ha András nagy néha azért, hogy a 
lexikon valamelyik kötetében lapozgasson, szeretetlen és többnyi
re kétes tisztaságú kézzel a könyvespolc felé csak közeledett is. 
Most is, még azt is, hogy ezúttal András öléből Marx Kapitálja 
hullt a padlóra, nyomban elfeledtette vele a felháborodás, melyet a 
könyv födelén ejtett két szembeszökő zsírfolt válW t ki belőle. Ön
kéntelenül is a szokott ellenségesen szemrehányó pillantással, né
mán tette vissza helyére a kötetet. Aztán mindjárt, persze, észbe 
kapott, megbánta és elszégyellte magát. És bár nem volt még telje
sen szabad a csalódott, sőt a becsapott emberéhez hasonló érzésé
től, melyet a meztelen felsőtest és a marokra fogott sonkacsont
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keltett benne, hirtelen meghatottan, két karjával fogta át öccse iz
mos nyakát, és szorította heves csókra száját a szájához.

-  És most mindent, pontosan mindent el kell nekem mondanod. 
Elejétől végig. Magadról és mindenről, amit ott bent láttál -  szólt 
az ő elcsukló hangján.

András visszaült a fotelba, és széles, húsos ajka mintegy magá
tól csukódott szigorúan össze. Mint egyéb tennivalói felől, úgy 
afelől se készített magának terveket, hogy otthon kinek mit és 
mennyit fog elmondani abból, amit átélt, megtudott és amit ott 
magában elhatározott.

Jani egyszeriben nagyra nyitotta a szemét: kitalálta, hogy az 
öccse azon gondolkodik, méltassa-e bizalmára vagy se. És egyszer
re a meztelen széles mell, a lomha nagy kezek, még a lerágott son
kacsont is valami nagy méltóságot, új, különös jelentőséget köl
csönzött a szemében András személyének. Odahúzva a könyves
polc mellől a zsámolyt, leült András fotelja tövébe, s nem véve le 
fényes szemét András új arcáról, tőle várt erőt, segítséget, világos
ságot. De lá tta : az elnéz fölötte, mint olyan ember, akinek komoly 
gondjai vannak, nem húzza el ugyan a kezét egy gyerek válláról, 
de pillantása nehéz, s gondolatai másutt járnak.

-  Apa azt mondta, hogy téged biztosan nem bántanak. Apa elő
re biztos volt benne, hogy ki fog derülni az ártatlanságod. Nem 
bántottak? -  faggatta Andrást.

-  Minden másképpen van -  szólalt meg végül András, de a 
mondat másik felét: mint apa mondja -  magában tartotta. -  Most 
adj egy cigit, rabbikám. Aztán megyek a fürdőszobába, becssza
vamra, rámfér.

N É M A - ÉS H A N G O S F IL M

Különös! ha valami közönséges portéka, például egy zsák, túl ne
héz az embernek, akkor vagy ledobja a válláról, vagy megszakad 
a la tta ; egyik esetben szerencsésen, másik esetben kevesebb szeren
csével, de nem viseli az elviselhetetlent. Azzal azonban, ami lelki
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lég elviselhetetlen, egész másként van az ember; azzal reggelizik, 
sétálni jár, ebédel és vacsorázik, szeretkezik és újságot olvas, és vé
gül nem is abba, hanem valami fulmináns ragályba vagy szelíd 
végelgyengülésbe hal bele. Legalábbis lehetséges, valószínű, hogy 
így történik, és Bollert a gondolat elől, hogy tíz és húsz évig fog 
még úgy élni, hogy olyan elviselhetetlennek érzi életét, mint most, 
befordult az első körúti nagy moziba.

A nyári estén a termet csak gyéren népesítette be a publikum. 
Az előadás már javában folyt. Szólt a zene, és a vásznon pazarul 
megvilágított kastély termeiben estélyi ruhás párok táncoltak. Fe
hér harisnyás, márványképű lakájok frissítő italokat hordtak kö
rül. A táncolok közül, kezében legyezővel a kastély előtti sötét 
parkba vonult ki egy fiatal hölgy, s ott egy szökőkút mellett telepe
dett le. Felbukkant nyomban egy férfi is . . .

-  Ah, hangosfilm! -  eszmélt fel Bollert, mert a férfi nemcsak 
mozgatta a száját, hanem hallatszott is, hogy mit mond. Beszélt az 
est varázsáról, és hogy nem tud az előtte ülő hölgy nélkül élni, kit 
Helénának nevezett. A hölgy könnyedén, de természetesen szintén 
hallhatóan nevetett. És ez az, ami M argitnak tetszik! Lehetetlen 
vele megértetni, hogy a hangosfilm destruálja a néma dolgok, a 
mimika és a gesztus világnyelvét, hogy a hangosfilm, egy eredeti új 
művészetet a színház gyenge utánzatává süllyesztve, ennek az új 
művészetnek, magának a filmművészetnek a korai végét jelenti. 
Margit nem tudott logikus érvet, logikus ellenérvet felhozni Bol
lert vélekedésével szemben. Ebből -  Bollert szerint -  annak kellett 
volna következni, hogy Margit is ellene legyen a hangosfilmnek. 
De nem ez történt. És úgy látszik, hogy minden logika ellenére ez 
az új technikájú film nemcsak Margitnál, hanem egész Pesten, az 
egész világon ki fogja szorítani a régi és egyetlen, művészetet jelen
tő filmet, a némafilmet. Lám, most már ez a nagy, körúti mozi is 
hangosfilmre rendezkedett b e !

-  Csak nem gondolod, hogy akad majd rajtad kívül ember, aki 
némafilmet néz, ha láthat olyan filmet, mely már megtanult beszél
ni? -  kérdezte ellenségesen Margit.

Bollert fáradhatatlanul igyekezett világossá tenni előtte, hogy ő 
tisztában van azzal, hogy technikailag a némafilmhez képest a 
hangosfilm fejlődést jelent. Technikailag. Amint a rokkát kiszorí
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totta a szövőgép, itt is elkerülhetetlenül a technikailag fejlettebb 
találmányé lesz a győzelem. Ámde a technikai fejlődés ez esetben 
nemcsak hogy esztétikai szempontból tökéletlenebb, nemcsak tö
kéletlenebb, hanem egy művészet elzüllését, sőt korai halálát ered
ményezi.

Margit sóhajtott egyet és elhallgatott ugyan, de, Bollert jól látta, 
csak a béke kedvéért. Ez Bollertet szerfölött elkeserítette; maga is 
érezte, mint lesz percről percre kiállhatatlanabb, amint mégis min
denáron meg akarja győzni a maga igazáról Margitot. Margitnak 
könnyek gyűltek a szemébe, s nem, ő mégse hagyta. Mintha az 
utolsó napokban semmi más gondja-baja se lett volna -  csak erről 
akart beszélni, mikor Margit nyilván jogosan mindenekelőtt an
nak a magyarázatára lett volna kíváncsi, hogy ennyi ideig mért 
nem nézett feléje se.

Ez tegnap volt, mikor a Naphegy utcai házból elindultak haza
felé.

A vásznon azonban a cselekmény drámai fordulathoz ért. 
A bálterem már kiürült, hálószobájában Helén, az ifjú amerikai 
milliárdos leány, a kastély és egyéb kincsek boldog birtokosa, bo
káig érő selyem hálóingben bújt paplana alá, s elbocsátva fehér fő- 
kötős szobalányát, aki a vetkőzésnél segédkezett neki, álomra haj
totta szép fejét. Ám alig borult sötétbe a hálószoba, a kastély, az 
éjnél is sötétebb parkban hirtelen kitört viharban egyszerre csak 
felbukkant a visszautasított férfi elegáns alakja. Látszott, de hal
latszott is a szél, hallani lehetett, hogy ropognak a fák, s világító 
fehér ingmellével a férfi lassan közeledett a kastély felé. Nesztelen, 
óvatos léptei, kutató, elszánt tekintete nem hagyott kétséget az 
iránt, hogy a visszautasított férfiú elvetemült személy, s hogy ezút
tal is rosszban jár. Bollert lélegzetfojtva -  fülelt. Sisteregve csaptak 
föl a lángok a kastély tövében. Félelmes vo lt: nőttön-nőttek s a sü
vítő széltől korbácsolva nyargalták körül a kastélyt, ahol mit sem 
sejtve, gyanútlanul alussza mindenki az igazak álmát. Ez monu
mentális volt, több volt egy képnél, ez a fékevesztetten dühöngő 
kozmikus erőktől körülvett gyámoltalan kreatúra hanggá vált 
szimbólumként hatott. Bollert ekkor érezte először, hogy a kép, 
minden csak látható erőtlen riválisa a hangnak, a hang az ősi, az 
elementáris, az elsődleges.
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Természetesen, a szmokingos férfiú volt az, aki felgyújtotta a 
kastélyt, hogy aztán élete kockáztatásával ragadhassa ki a már- 
már a lángok martalékává vált, bokáig érő selyem hálóingben alvó 
imádottját.

Előadás után, kint az utcán Bollert ámulva eszmélt föl. Már 
nem M argitra, nem is a néma- és a hangosfilm viszonyára, hanem 
csak arra gondolt és csak azon ámult, hogy ennyire hiábavalóság
nak bizonyulhat a legalaposabban végiggondolt gondolatsorból 
levont következtetés -  a tények közönséges és közvetlen igazsága 
mellett. Amíg nem volt hangosfilm, bizonyítani lehetett és meg
dönthetetlennek látszott a feltevés, hogy a némafilm épp a néma
sága által teremtett és teremt egy új művészi kifejezési eszközt, egy 
a látásra alapított új művészet világnyelvét, és fejleszt ki a néző
ben, a nézők tömegében egy új szenzibilitást, kezdetét egy a fogal
makról nem tudó, első igazi nagy tömegművészetnek. És lám, ez 
az egész okoskodás szégyenben m aradt azáltal, hogy egyszerre 
csak itt termett és él a hangosfilm. Megcáfolhatatlan és cáfoló ere
jű  csak cselekedet lehet, valami, amiből faktum terem, mint ami
lyen faktum a kő, a nap, a kenyér, a hús és a vér és -  tette hozzá -  a 
hangosfilm. Igen, a hangosfilm is -  mondta magának, és megállt 
az utcán, mint aki előtt hirtelen felmeredő akadály zárja el az utat. 
Vajon Klammnak volna-e igaza? Nem azt válaszolta-e neki 
Klamm, mikor ő „úgyszólván megbízásból” felkereste a Naphegy 
utcai házban:

-  Én nem beszélek metafizikáról, mert azon a vidéken, ahol a te 
fogalmaid virágzanak, sose jártam , ahhoz nem értek ; de mért be
szélsz viszont te énnekem arról, hogy nekem mit és hogyan kellene 
tennem, ezt vagy azt Fürst kiszabadítása érdekében, mikor még 
soha nem ültél tudtommal a képviselőház padjaiban, s mikor poli
tikához és a politika ezer csínjához-bínjához, legalábbis eddig azt 
mondtad, nem értesz? -  S egy kis szünet után megkérdezte:
-  Vagy azt hiszed, hogy értesz a politika mesterségéhez? -  amire 
Bollert védekezve, szinte ijedten sietett a tagadó felelettel.

S akkor mindjárt el is vált Klammtól, a rabbira hagyta, ő meg 
Margithoz csatlakozva nyomban a hangos- és a némafilmről kez
dett oly makacs vitába, melynek eredményeképpen egymást nem
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értve, úgy váltak el egymástól, hogy mindegyikük szerencsétlen
nek érezte magát a másik miatt.

Margit okos. Persze, M argitnak volt igaza, mikor a szemébe 
vágta: a filmről beszélsz, de világos, hogy valami másról van szó. 
De azt, hogy miről van szó, még az okos Margit sem tudja. Bollert 
azonban rájött. Arról van szó, hogy ő, Bollert minden nappal még 
elviselhetetlenebbé válik a maga számára, mert minden nappal le
hetetlenebb neki, hogy csak szemernyi megbecsüléssel is gondol
jon a saját személyére. Féregnek kell ahhoz lenni, hogy az ember 
egyetértsen önmagával akkor, mikor élete csak a tehetetlenség, vo- 
naglások és vergődések egyhangú változataiból tevődik össze. 
Amit emberi méltóságnak neveznek, az annak az erőnek a tudata, 
melyet a saját magunkkal, a saját életünkkel való egyetértésünk 
ébreszt b en n ü n k ...  ha ébreszt.

Éjfél elmúlt már, mikor a moziból hazaért. Lentről az utcáról 
valami olyan érzéssel nézett fel a szobája ablakára, mint páciens, 
aki fogat húzatni megy, a fogorvosi cégtáblára. . .  Arra kellett 
gondolnia, hogy ott fekszik az íróasztalán a regénykézirat, a meg
kezdett munka, amihez annyi reményt fűzött s amire már-már úgy 
kellett gondolnia, mint valami be nem váltott ígéretre, oktalanul 
elpackázott barátságra. M intha könyvet írni valami hóbortos és 
példátlan vállalkozás, valami őrült szeszély volna, és mintha még 
soha senki sem írt volna mindmáig könyvet, mindennap újra elébe 
állt a kérdés, hogy voltaképpen mit akar ezzel a készülő művével, 
és voltaképp, mégha egyszer végére is ér, mi az, amit vár tőle, tőle 
vagy általa? Minek, mire jó?

Az egyetlen kérdés, amit egyszer se vetett fel: miért van neki 
szüksége valami igazolásra vagy mentségre, miért kell valami is
meretlennel szemben megvédenie magát amiatt, hogy ír?

M ostanában, tulajdonképp azóta, hogy ehhez a munkájához fo
gott, sose volt kedve felmenni a szobájába. De épp ezért, bár meg
lepte és nem tudta mire vélni, hogy a szobája két ablaka világos
-  megörült már a gondolatnak is, hogy valaki várja ott fent. Sietett 
megtudni, kicsoda s miként került be távollétében az ő szobájába.
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É J F É L  UTÁN

Margit úgy volt, mint akit egy hirtelen rászakadt betegség csak 
azért szabadított meg egyéb gondjaitól, hogy azok a betegség el
múltán annál kínzóbban támadjanak reá. Hogy a kamasz öcsköst, 
ki mintha csak egy dunai sétahajózásról jött volna vissza, megint 
otthon találta, nem tudott másra gondolni, mint a változásra, ami 
Misának a hozzá való viszonyában ment végbe. Tegnapi bosszús 
és csúnya elválásuk ellenére Misa ma nem jelentkezett. Margit es
tefelé már olyan erővel szorította ökölbe kezét, hogy fájt a tenyere 
éles körmeitől, s mindjárt vacsora után, úgy, ahogy volt, a fehér 
pettyes kék dirndli ruhájában, csak a félhosszú szürke tavaszi ka
bátját kapva magára, elindult Misához.

Felküzdve magát ez elhatározásig, az volt az illúziója, hogy ez
zel már el is ért, máris rendbe hozott valamit. Arra számított, hogy 
amint Bollert őt megpillantja, sárga fogait megmutató, nevető, za
vart, boldog bűntudattal tüstént a régi Misává vedlik vissza. Ő, 
Margit pedagógiai okokból igyekezni fog nem mindjárt ellágyul
n i . ..

Szeretem, mennyire szeretem -  csudálkozott Margit, míg feléje 
ment, s az izgalomtól a meleg nyári estén össze-összeverődtek a fo
gai. Most, hogy vége az András miatt való gondnak, s hogy már a 
Naphegy utcai ház is végre annyi, mintha készen volna, semmi 
akadálya többé, hogy végre, ezzel a látogatással elkezdődjék az, 
amit Margit gondolatban a normális nyugodt életnek nevezett.

Oly egyszerűnek látszott Margit előtt ennek az ő szokatlan láto
gatásának eredménye, annyira beleélte magát abba, mint jön majd 
Bollert az ajtóhoz, mint néz r á . .. S biztos, így is lett volna, ha, a 
Misa idegeket tépő szójárása szerint, megint közbe nem jön va
lami.

Margit csöngetésére idegen nyitott neki ajtót. Első pillanatban 
Margit azt hitte, hogy Misa lakásadói tértek vissza nyaralásukból, 
és azoknak a háztartásához tartozik a nő, aki azonban nem kevés
bé csalódottan nézte Margitot, mint az őt. Hogy Misát este kilenc 
után nem találta otthon -  ezzel a lehetőséggel percig se számolt -,
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ez már magában úgy hatott Margitra, mintha Misát áruláson kap
ta volna rajta.

-  Nem tudom, hogy Bollert úr mikor jön vissza.
Margit most először hallotta ugyan a hangját, s mégis a hangjá

ról ismert rá a nőre, aki tegnap a Naphegy utcában a Klammot 
körülálló munkásoktól különválva egyedül kavargatta a festékes 
dobozokat. Most nagy kontyba tűzött fekete hajával, vászonruhá
jában még kellemetlenebb benyomást tett rá, mint tegnap, mikor a 
Naphegy utcai házban munkakötényben és bekötött fejjel látta.

-  Én a Bollert. . .  a Bollert úr menyasszonya vagyok. . .  -  
mondta Margit, és bosszankodott és elpirult a saját szavai sutasá
ga miatt.

Bollert szobájában az utcai ívlámpa nagy fényhasábot vetett a 
széles íróasztalra. Papírszemétdomb volt, újság, alatta megint új
ság, mindig újságlapok. Margit felmarkolt egy kisebb fáskosárra 
valót, s csak az alatt bukkant teleírt papirosokra. Alig ismert rá a 
Misa máskor gyöngysorosan összefűzött apró és kerek betűire. 
S még jobban meglepte, hogy ezúttal nem filozófiai értekezés az, 
amiről a kézirat szólt. Pillanatig se volt az az érzése, hogy valami 
meg nem engedett kíváncsiságnak enged, amikor Misa kéziratai
ban lapozgat, de hogy elmélyedt olvasásukban, mind gyakrabban 
fel-felütötte fejét, mintha meg kellene győződnie arról, hogy csak
ugyan az ismerős szobában, csakugyan a Misa íróasztalánál ül-e. 
Soha még nem érezte magát ennyire idegennek a Misa szobájában. 
S bár a kéziratolvasás közben ráismert egy-egy alakra, kiről Misa 
régebben élőszóval beszélt neki, mennél tovább olvasott, annál in
kább kezdte itt magányosnak érezni magát. Sorba, mint valami 
arcképcsarnokban, vonultak el előtte nők és férfiak, egy egész vi
lág a Misa szobájában -  egy egész világ, melyben neki nincs helye. 
S nem ez volt a legfájóbb. Misa nyilván szedte a sátorfáját, s a je
lenből, az 1932-es esztendőből kiköltözött, átköltözött egy másik 
időbe, át épp ezekben az utolsó napokban, melyekben Margitnak 
nagyobb szüksége lett volna rá, mint azelőtt bármikor. Hűtlennek 
érezte, és irigyelte Misát, s mert először érezte, hogy Misa tőle tá
vol s ő egyedül van, ráncolt homlokkal újra meg újra visszatért az 
olvasáshoz.
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A puccs ügyében Kovácsnak kellett cselekednie, mert bár 
legfiatalabb volt a barakkbeli kommunisták között, a sejtjük
nek ő állt az élén. Még fiatalabbnak látszott, mint valóban 
volt, s ha mint most is, míg tennivalóján gondolkodott, levette 
szemüvegét, a sima bőrű, barna, hosszúkás arc a hátrafésült 
fekete hajjal szinte lányosnak hatott volna, ha nem széles váll 
és erős nyak tartja ezt a fejet.

A megbukott forradalom tanulságainak megállapítása 
egyik lényeges előfeltétele a következő győzelmes forradalom
nak, és épp ezért az önbírálat sose lehet túl kíméletlen -  ezzel 
a mondattal kezdődött Kovács Péter nagy munkája, melyet a 
napi pártmunkák és az örökös barakkügyek miatt csak nagy 
megszakítások után szedegetett mindig újra elő; az egyetlen, 
aki tudott erről a munkáról, az nem volt tagja a pártnak: az 
az elkallódott emigráns, Frau Liza volt, aki még a cári orosz 
birodalomhoz tartozó Varsóból indult el emigrációs útjára, s 
azóta megmaradt otthontalan, hazautat még csak keresni se 
tudó emigránsnak. Kovács az új lakó ügyében is, mint minden 
ügyben, elsősorban tőle szeretett volna tanácsot kérni, de még 
délelőtt volt, délelőtt Frau Liza még öt se fogadta szívesen. 
Frau Liza délutánonként szokott csak bejönni hozzá, könyvvel 
a kezében ráülni vagy fejét könyökére támasztva leheveredni 
az ágyra, míg Kovács, neki háttal, az íróasztalánál dolgozott 
tovább; épp ilyenkor tudott Kovács a legjobban dolgozni. 
Hogy még most délelőtt menjen Frau Lizához az új lakó ügyé
ben, ez nyilván csak ürügy lett volna -  hogy már a délelőttöt is 
együtt tölthesse vele, s Kovács belátta, hogy előbb és minde
nekelőtt azt kell kiderítenie, kinek a révén, mikor került he a 
barakkba az új ember. Ezt leginkább Marica, az új lakó szom
szédja tudhatja.

-  Ma nem jutok hozzá, hogy kibújjak az ágyból. Maga, Ko
vács elvtárs, a hatodik, aki ezzel a kérdéssel jön hozzám... 
Mert biztosan maga is az én új szomszédom miatt jön, ugye
-  fogadta Marica nevetve, s ujját felemelve intette Kovácsot 
halkabb haragra , mert hátha még alszik az új lakó, aki na

gyon későn érkezett. Másik kezét vidám szemekkel nyújtotta 
barátságos szorításra, de elvörösödve mindjárt vissza is dugta
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a takarója alá. Nagyon rongyos volt a kék hálóinge ujja. Al- 
láig húzva fel a takarót, kérte Kovácsot, ne nézzen rá és ne 
nézzen körül, egyáltalán ne nézzen, mert meghal itt az ágyban 
a szégyentől az érthetetlen és mérhetetlen rendetlenség mi
att.

Kovács csak erre nézett körül. Lába előtt a földön rózsaszí
nű harisnyakötő s egy szál hússzínű harisnya, melynek párja 
az egyetlen széken elhelyezett könyvek tetejéről, egy konzerv
nyitó s egy feldöntött púderos doboz szomszédságában lógott 
le a kiszóródott púdertól rózsaszín folttal tarkított, fekete li- 
nóleumos padlóra.

-  Rakja le a széket, s foglaljon helyet -  tanácsolta Marica, 
de Kovács miután még egyszer körülnézett, le akart mondani 
arról, hogy kövesse Marica tanácsát. Volt ugyan a szobában 
egy hárompolcos kis állvány is, de azon spirituszf őző, elmosat- 
lan edények és az evőeszközökkel szomszédosán cipőtisztító 
kellékek hevertek. A másik bútordarab, egy kis asztal, tele 
volt levelekkel, ruhákkal, melyek alól fehérnemű kandikált ki, 
továbbá törött fogú fésű mellett a Neue Freie Presse egyik ki
terített számán kockacukor, foglaltak el minden helyet. A sa
rokban álló kis meteorkályha teteje volt az egyetlen szabad, 
viszont nem elég tiszta felület ahhoz, hogy Kovácsnak szíve 
lett volna rárakni a könyveket.

-  Csak nem fog itt állni -  szólt Marica, s most már nem tö
rődve a rongyos hálóingével, úgy csinált helyet a széken, hogy 
megfogta a támláját s előrebillentvén földre borított mindent, 
ami rajta volt.

Marica nem volt párttag, de természetesnek tartotta, ha 
Kovács őt kérte meg arra, hogy illegális átutazóknak engedje 
át egy-egy éjszakára a szobáját. Nem titkolta, hogy benn a vá
rosban mindig akad valaki, kinél minden további akadály nél
kül tölthet -, sőt szívesen tölt is -  egy-egy éjszakát. Ki ez a vá
rosi vagy kik, Kovács nem tudta, de hiszen nem is volt köztük 
intim barátság, csak a bizalomnak egy gyanútlan atmoszférá
ja, mintha barátok lennének. Kovács néha ugyan gondolt rá, 
hogy bele tudna szeretni, de Marica tudta, hogy Kovács sose 
fog belészeretni, és épp ez a majdnem és soha együtt -  a sohát,
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Marica tudta, Frau Lizának hívták -  Maricát szabaddá tette 
Kovács elvtárssal szemben.

Marica mulatott A-Bé újabb bravúrján, de elkomolyodott, 
mikor Kovács azt kérdezte: -  Milyen biztosítékunk van arra, 
hogy A-Bé nem valami spiclit hozott be a barakkba? Anélkül, 
hogy ő maga is tudná?

-  Igen, látja, milyen felületes ember vagyok -  mondta Ma
rica, s immár nem törődve az ujján felül is szakadt hálóinggel, 
felült az ágyban, s állát tenyerére támasztva törte a fejét, mit 
kellene, illetve mit lehetne tenni. Az egész barakk veszélyez
tetve lehet, ha bárki révén is befészkeli magát a rendőrség és 
tudomást szerez róla, hogy milyen sokszor találnak ott mene
dékhelyet külföldi kommunisták, akiket nem jelentenek be.
-  Legjobb lesz, ha felkelek és beszélek A-Bével.

Kovács helyeselt. A sejt és A-Bé között Marica már más vi
tás ügyekben is jól bevált mint közvetítő. Nem mintha Kovács 
maga is nem lett volna jóban A-Bével, sőt... alig pár napja 
tett neki szerelmi vallomást, mikor A-Bé nekieresztve hang
ját, az Internacionálét üvöltve indult a nacionalista diákok ba
rakkjai közt magányos tüntető sétára.

-  Meg kell magyaráznia A-Bének: mi kommunisták ra
gaszkodunk a barakk alapszabályaihoz, a lakók többségének 
kell az üres szobák kiadásáról dönteni -  figyelmeztette Kovács 
Maricát-, s ma estére közgyűlésre hívjuk a lakókat. A-Bé vé
dencének el kell hagynia a barakkot. Ki kell lakoltatni.

-  Hogyan? - kérdezte Marica, és rövidlátó szeme moso
lyogva kereste Kovács tekintetét. -  A rendőrséghez fog menni, 
hogy kilakoltassák?

-  Azt nem... hova gondol! Hanem. . .  -  de Kovács nem ju
tott tovább.

-  Hogyan lehetne kilakoltatni valakit, aki már itt van? - le
gyintett Marica, de vigasztalásul egyetértően hozzátette:
-  De igaza van, szó nélkül ezt csakugyan nem lehet ennyiben 
hagyni. Hát majd szólunk.

S Kovács elvtárs máris kitette a bejáratnál függő fekete 
táblára a hirdetményt, hogy estére a lakók rendkívüli közgyű
lésre hívatnak össze. A gyűlés összehívásához szükséges tizen
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két lakó aláírása közt ott szerepelt Marica neve is, aki hiába 
kopogott A-Bé szobájának ajtaján, A-Bé még csak nem is 
volt otthon, s ez volt a botrány teteje.

Marica nem hagyta el a barakkot, mielőtt a Kovács rábízta 
ügyet nem tisztázta. Ehhez azonban A-Bé kellett volna, aki
nek szobája ajtaján még délben is ott csüggött a zárt lakat. De 
az új ember, akit eddig senki se látott, csak Anna Szergejevna, 
még mindig nem mozdult ki szobájából.

Ilyenkor délidőben a barakklakók nagy része már bent volt 
a városban, hogy a Gemeinschaftsküche -nek nevezett étke
zőhelyeken, az ingyenes vagy félingyenes ebédre szóló jóté
konysági utalvány ellenében, nem épp bőségesen, de annál 
jobb étvággyal ebédeljen. Marica az ablakból látta, hogy Ko
vács kezében az ételhordójával indult el -  tehát Frau Liza ma 
megint nem tudta magát rászánni, hogy kimenjen a világba , 
itthon fog ebédelni. Talán nincs is más itthon a barakkban, 
mint Frau Liza és ő -n o  és az a harmadik ember, az ismeret
len szomszédja, akitől most a csendben minden nesz áthallat
szott Maricához.

Marica úgy volt a tőle csak egy vékony fallal elválasztott 
szomszéddal, mint ahogy két ember, akik egyazon szobában, 
mindegyik a maga csendes munkájával elfoglalva, nem zavar
ják egymást, míg csak el nem kezdenek egymásra figyelni; 
amint azonban figyelni kezdenek, vége a zavartalanságnak, 
mert teljes csendben sosincs egy ember. Marica most már tü
relmetlen lett. Hiába ment ki egyre kisebb időközökben utá
nanézni, A-Bé szobájának ajtaján továbbra is ott függött az 
ormótlan lakat. Megörült, mikor a folyosó alsó végén, ott, 
ahol a közgyűléseket szokták tartani, megpillantotta Frau Li
zát, aki erőteljes fejbiccentéssel fogadta Marica üdvözlését.

Frau Liza már tudott az eseményről a szociáldemokrata 
medikustól, Leopold Wimbergertől értesült róla először.

Wimberger, ez a méltóságteljes, nagy darab osztrák tudta, 
hogy Frau Liza leplezetlenül a kommunistákkal tart, de ennek 
ellenére, sőt épp ezért jött hozzá panaszra az új lakó miatt. 
Wimberger meggyőződése az volt, hogy a kommunisták a ba
rakk lakóit megint egyszer a demokrácia legelemibb szabá
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lyainak felrúgásával fait accompli elé állították. Frau Liza ab
ban a hiszemben, hogy csakugyan a kommunistáknak kellett 
hirtelen egy emberüket elhelyezni, védelmébe vette az új lakót. 
Először is Wimbergernek pártok fölött álló proletárszolidari
tására apellált, s aztán a befolyására a többi osztrák szociál
demokrata diáknál a barakk békéjének megmentése érdeké
ben. Alighogy Wimberger kitette a lábát, Kovács jelent meg 
még felháborodottabban, mint Wimberger, s Frau Liza erre 
éppúgy védte A-Bét s az ismeretlen lakót Kováccsal szemben, 
mondván, meg kell várni, míg A-Bé maga meg nem magya
rázza, amit tett.

Miközben mindezt sorjában elmesélte a nála valamivel ki
sebb, de szélesebb és sokkal teltebb Markának, az egybesza
bott szürke ruhájának öve mögül fel-felemelte zsebkendőjét, 
mert mint mindig, ha nevetett, könny szivárgott zöldes fény
ben játszó szeméből, melynek kifejezésében ilyenkor volt vala
mi kérlelő. De Marica nem tudott vele nevetni. Egész délelőtt 
nem ment ki a fejéből a Kovács kérdése: S hátha egy spiclit 
hozott a barakkba A-Bé? -  Gondolja el -  mondta Frau Lizá
nak milyen bajt hozhatna ez ránk, és azonkívül A-Bének ez 
olyan rettenetes volna, hogy... Ó, ez a szerencsétlen A-Bé! 
Ha legalább itthon volna már!

-  Hogy valaki spicli-e, azt nem lehet látni, de akadnak em
berek, akiken látni, hogy nem lehetnek spiclik. Nem gondolja?
-  kérdezte Frau Liza.

- Ó -  kiáltott fel Marica átfogva ennek a fiúsán sima alak
nak hajlékony derekát -, tegye meg, menjen be hozzá, nézze 
meg...

- Amit biztosan meg lehet tudni, az az, hogy éhes-e. De hisz 
ez lett volna a legegyszerűbb, ezt mindjárt reggel meg lehetett 
volna tudni -  s Frau Liza könnyű mozdulattal siklott ki Mari
ca kezéből, és indult az új lakóhoz.

-  Maga még ebédelni se volt? - kérdezte Kovács, mikor az 
ételhordóval, melyben Frau Liza ebédjét hozta, visszaérkezett.

-  Meg akarnám előbb várni Frau Lizát - válaszolta Marica 
, jó ideje, hogy benn van az éjjel jött lakónál.
Kezében az ételhordóval Kovács vele várt még egy darabig,
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de aztán nagyon elunta, és azt mondta: - Ki kell hívni Frau 
Lizát, hogy ebédeljen - és kopogott az ajtón. Frau Liza csak a 
fejét dugta ki az ajtórésen.

-  Itt maradok - mondta, s átvéve az ételhordót, mindjárt 
betette az ajtót.

-  Kést, villát is be kell adni nekik -  mondta Marica, aztán ő 
is elment ebédelni. Mikor visszajött, Frau Liza még mindig 
nem mutatkozott. Kovács egész délután hiába várta. Frau Li
za estig ült bent. Még akkor is benn volt, mikor a lakók a köz
gyűlésre készülve székeiket is kihordták, s a kis elnöki asztalt 
is a folyosó széles részébe, a közgyűlési terembe.

-  Jó estét, Rudolf Haas -  köszönti majd Misát, anélkül, hogy 
felkelne az Íróasztal mellől. így határozta el Margit abban a pilla
natban, hogy kint az előszoba ajtajában fordult a kulcs. így hatá
rozta el, de ez se így történt. Kint az előszobában csendesen be
szélgettek, nem sokáig, de ahhoz elég ideig, hogy mikor Misa vég
re benyitott, Margit ezzel a kérdéssel rontson r á :

-  Ki az a nő? Mit keres itt ilyenkor, éjfél után? -  s hangja még 
saját fülének is kellemetlen élesen csattant. Egész idő alatt, míg itt 
olvasott, nem ment ki a fejéből ez az asszony. Sőt már tegnap se, 
azóta, hogy először látta, nem tudott egészen megfeledkezni róla. 
S mióta itt van, egy percre se szűnt meg fülelni kifelé, hogy még 
mindig nem megy-e el az a Naphegy utcai munkásnő. Ő tudta, de 
senki a világon nem hitte volna el, hogy ez nem féltékenység, ha
nem. . .  de hogy micsoda, azt ő se tudta. Megijedt, mikor itt látta 
viszont ezt az idegent, s most akkora volt felindultsága, hogy hiá
ba nézett Bollertre, hiába annak a hang nélkül mozgó szájára, 
csak azt érezte, hogy nevetséges támadásával ő máris alulmaradt, 
és hogy megint elrontott valamit. Kétségbeesett.

-  Mért nem felelsz? -  kérdezte még élesebben.
Bollert dadogott:
-  Mayerné, a bejáróné adta neki a kulcsot, mert, mondja ő, M a

yerné ma nem ért rá, sa jn o s ...
-  Ez bolondok háza -  pattant fel Margit. -  A bejárónő, aki 

megkérdezésed nélkül idegennek adja oda a lakáskulcsot, s az ide
gen éjszaka jön takarítani, s éjfél után még itt ü l . . .  Téboly!
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Bollert egyetértően, heves helyesléssel bólintott.
-  Úgy van. Épp ez az. Én se értem . . .  De azt mondja, beszélni 

akar velem.
Margit az órájára nézett:
-  Épp most, éjfél után harmincöt perckor?
-  Nem. M ár este nyolckor akart. Azóta vár.
-  Szóval, zavarok, útban vagyok? -  kérdezte Margit. És mert 

Bollert erre egy sóhajjal csak azt felelte:
-  Úgy látszik, csakugyan -  elmúlt a Margit haragja. Felneve

tett.
-  Pár napja olyan különös vagy te és körülötted is minden

-  mondta, miközben a kabátja után nyúlt.
Bollert megismételte a szót. -  Körülöttem? -  s egy félszeg moz

dulattal folytatta: -  Szeretném pontosan kifejezni, de nem tudom, 
hogyan.

M ikor a kapuhoz kísérte Margitot, hogy taxiba ültesse, a bejá
róban, míg a kapunyitó házmesterre vártak, azt m ondta:

-  A rosszul szerkesztett m ondatokban vannak szavak, amiket 
át lehet húzni anélkül, hogy a mondaton csorba esne. Úgy vagyok, 
mint egy ilyen következmények nélkül kidobható szó. . .  Azaz, ha 
az ilyen áthúzható szó öntudatos személy volna, az érezné magát 
úgy a mondatban, mint én Pesten, sőt a világban. A hasonlat, biz- 
tosítlak, nem rossz. Sőt ez esetben rémületesen pontos.

Közben mind a ketten türelmetlenek voltak, mintha sürgetnék 
őket. így történt, hogy Margit már a taxiban ült, mikor eszébe ju 
tott, hogy majdnem elfelejtette közölni az újságot -  András már 
otthon van, képzeld. . .

Bollert a kocsi nyitott ajtaját fogta. -  É s . . .  a többiek?
Margit meglepetten hajolt ki a kocsiból.
-  Ezt nem is tudom. Erről elfelejtettem kérdezősködni.
Erre Bollert is előrehajolt, mintegy az ívlámpa fényénél keresve 

magyarázatot az érthetetlenre. Margit, hogy helyet csináljon, az 
ülés másik sarkába húzódott.

-  Mi az, Misa? -  kérdezte váratlan örömmel - , mégis hazakí
sérsz?

Bollert a fejét rázta, és becsapta a taxi ajtaját. A kocsi elindult, s 
Bollert két ujját a homlokán végighúzogatva, megdöbbenten né
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zett a fényes aszfalton szem elől tűnő taxi után. S mint többször, 
mikor valami okból különösen élénk vagy izgatott volt, ezúttal is, 
amint ment vissza, fel a szobájába, azon kapta rajta magát, hogy 
mosolyog.

V A L L O M Á SO K  A T Á JK É P N E K

Ez már a második éjszaka, amit Anna ágyon kívül töltött. Apja 
helyett az elmúlt éjjel ő m aradt kint őrnek a Naphegy utcai ház
ban, mert odavárta megbeszélésre Kardos Pált, a villamoskalauzt. 
De hiába leste. Teréz hozta meg aztán a hírt, hogy a rábízott üze
netet nem tudta átadni, mert mint ott a házbeliek mondták neki, 
Kardos Pált bevitték a rendőr-főkapitányságra.

-  Próbáld kivenni az apád szavából, milyen hírek járnak Kar
dosról a villanytelepen -  mondta neki Anna inkább csak azért, 
mert Teréz kérte: ne küldje el üres kézzel, feladat nélkül.

Teréz nyilván kevesellte a megbízatást, de Anna a maga számá
ra még ennyi tennivalót se tudott felfedezni. Kardos Pál volt az 
egyetlen, utolsó megmaradt összeköttetése a párttal. Vele egy csa
pásra magától a párttól fosztották meg Annát. Elvágva a párttól ő 
mégiscsak ő m arad? A saját tanácstalanságán tapasztalta, hogy az 
ellenkezője igaz. Egy bögre Duna-víz is Duna-víz, de más az, ben
ne hömpölyögni a hatalmas folyamban: úgy tűnt Annának, hogy 
a különbség élet és halál között se lehet nagyobb.

Selmeci Pali nem akarta tudni, hogy mért m aradt az öreg D o
monkos helyett Anna kint a házban éjszakára. Ma egész nap úgy 
húzta be nyakát a kicsit felvont két sovány válla közé, mint aki 
folyton léghuzatot érez, vagy épp veréstől fél.

M unka után ma ők ketten egyedül mentek haza, mert éjjelre 
ezúttal az öreg Domonkos maradt kint.

-  Csókkal, lágy szóval, étellel, itallal jól tartottál, hogy aztán 
most újra nyúzassam magam? -  tört ki egyszerre Selmeci Pali, 
hogy hazaértek.

Anna nem tudott mit felelni. Egy percig se érezte úgy, hogy őel
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lene ágaskodik. Irtózata a világnak szólt, mellyel békét akart köt
ni, s mely mégis, alighogy kitette lábát a börtönből, választás elé 
állítja: gyávának vagy börtöntölteléknek lenni.

Anna a keze után nyúlt, de az mindjárt kitépte magát, és sietve 
ment el hazulról, meg se várva, míg Anna elkészül a vacsorával. 
Mintha kint az utcán egy másik világot találhatna. Mintha nem 
kintről jö tt volna utána a szobába a világ, mely elől megfutni 
szeretne. . .

Anna alig készült el a vacsorával, jö tt egy kislány. Csak három 
szót mondott, és már sietett is el. Erre Anna sem várhatott tovább 
az ő szegény emberére. Elment Terézt megkeresni, hogy a Bollert 
címét megtudja. Kapóra jö tt neki, hogy Teréz ma elmulasztotta a 
takarítást Bollertnél. Kezében a kulccsal azzal a szándékkal, elha
tározással indult oda, hogy minden körülmények közt kell beszél
nie ezzel az emberrel. Ha valaki már nem kockáztat mást, csak a 
saját bőrét, akkor nyugodtan megpróbálhatja a lehetetlent is
-  mondta magának, s amíg Bollertre várt, csak attól félt, hogy 
nem tud majd ellentállni a minden tagjára nehezedő vágynak: 
aludni.

Igaz, megfordult a fejében a gondolat, hogy Bollert egyszerűen 
és gorombán ki is tessékelheti. De annyira fáradt volt, hogy sem
mitől se tudott félni, csak attól, hogy valahogy el ne aludjon. Eb
ben az állapotban a valószínűtlent is magától értetődőnek vette. 
S nem csodálkozott, mikor Margit ellenállás nélkül hagyta magá
ra Bollerttel. M intha így volna természetes, így volt természetes, 
mert ezen a földön ebben az órában sürgősebb és fontosabb dolog, 
mint az övé, nincs.

-  Ma egy éve maga nagyon rendes volt Sallai Imréhez -  szólalt 
meg Anna mindjárt a szoba küszöbén.

Bollert ezúttal az égő íróasztali zöld lámpán kívül a mennyezet 
közepéről csüggő, kellemetlenül világos csillár villanylámpáit is 
felcsavarta. Ágya szélére ülve, keresztbe rakott lábakkal, két kezé
vel a térdét fogva nézett fel Annára. Nem volt meglepve. Szemei a 
pápaszem mögül vidáman csillogtak. Egyszerre tudatára ébredt: 
percig se remélte, hogy Kemény tanár látogatásának nem lesz 
folytatása. S hogy végre bekövetkezett, amit azóta szorongva várt, 
szinte felszabadultnak érezte magát. Minthogy rosszabb viszony
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bán még senkivel se volt, mint mostanában saját magával, szinte 
kívülről és egy sajátságos, önmaga ellen irányuló kárörvendő kí
váncsisággal várt a folytatásra. A nő iránt se érzett azonban legke
vesebb jóakaratot sem.

Abból, ahogy az elfogultság nélkül állt itt szemben vele, idegen 
lakásban az idegen úrral, ahogy szinte támadóan egyenesen az 
ügyről kezdett beszélni, Bollert a militáns korában számtalanszor 
látott típusra, akkori önmagára ismert rá. Ez az a megismeréseitől 
felfuvalkodott, kívülállókkal szemben gyakran leereszkedő és 
mindig fontoskodva oktató tónus -  gondolta Bollert, s meg volt 
róla győződve, hogy a nő kihívóan merev tekintetében azért nem 
csillan fel a legkisebb érdeklődés se az ő személye iránt, mert a nő 
őt megveti, sőt tán éreztetni is akarja vele, hogy nem ember, ha
nem emberhulladék, a párt, a szent fa férges gyümölcse, egyszóval 
entellektüel. . .  Én se vagyok mai gyerek. Ó, emlékszem, hisz egy
szer én is olyan önhitt szemekkel néztem a világra, mint te itt a 
szobában énrám -  ezt igyekezett Bollert hirtelen támadt agresszív, 
incselkedő kedvében a pápaszeme mögül hunyorgó szemével és a 
mosolyával a nő értésére adni.

-  Mielőtt a dologra térnénk, tudnom kell, kivel állok szemben. 
Miért nem ül le? Úgy értem, nekem is van némi konspirációs gya
korlatom . . .  Meg kell leckéztetnem. Be kell látnia, hogy bizonyos 
kérdésekről csak azután beszél az ember, ha minden gyanú lehető
sége ki van zárva. Nem akar leülni? A legelemibb óvatosság ellen 
vét maga is, mikor olyan dolgokról akar beszélni velem, velem, aki 
tudvalévőén. . .  Ez az egyik.

Bollert hirtelen elakadt. A nő nem ült le, s úgy hallgatta, mint 
ahogy siető ember forgalmas úttest szélén megadással várja a já r
művek elhaladását, hogy végre ő, a gyalogjáró is elindulhasson. 
Láthatóan nem érdekelték a szavak, amiket hallott, csak annyi
ban, hogy a végükre várt. Bollert hátrafordult megnézni, mi 
van mögötte, mert észrevette, hogy akihez beszél, az elnéz a feje 
fölött.

Az ágy fölött a falon egy kép függött, azt nézte Anna. Ő maga, 
aki Miskolcon és Pesten kívül másutt még nem járt, afféle vidéket, 
mint amilyent ez a kép ábrázolt, még nem látott. Ennek ellenére, 
vagy épp ezért, attól a pillanattól fogva, hogy Bollert leült az ágy
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szélére, Anna úgy maradt, nem véve le szemét a képről. Mintha az 
megbabonázta volna. Csak percek múlva jött rá, hogy a képen 
magasba szökő rozsdavörös csíkok között kanyargó, keskeny, 
zöldes sáv hegyi utat, a nagy zöld púp, világos barázdákkal hegy
oldalt, a halmozódó vakítóan világos sárga kockák alájuk rakott 
piros foltokkal házakat, a közéjük ékszerűen benyúló haragoszöld 
szín pedig tengert ábrázol. A kép bal sarkában, alul, ez az egész kis 
darab beugró haragoszöld, mintha ez lökte, dagasztotta volna m a
gasba az egész földpúpot, mely széles és magas, olyan magas volt, 
hogy egészen eltakarta az eget.

Sehol egy csöppnyi kék folt felette; a rozsdavörös csíkokkal sze
gélyezett, keskeny hegyi út a kép felső szegélyéig ér, és nyilván 
folytatódik a hegy túlsó oldalán, más völgybe, más mindörökre 
láthatatlan tájakra nyúlik el. Az ember szeretne lábujjhegyre állni, 
hogy lássa, mi van a hegy mögött, holott az, ami a szeme előtt van, 
az egy nyugtalanító felnyúló utat kivéve, napsütéses, békés, m a
rasztaló. De a napsütéses, békés és marasztaló csak arra volt jó, 
hogy még fenyegetőbbnek érezze a láthatatlanba vesző, rozsdavö
rösen szegélyezett, keskeny barna utat.

Bollert már egy ideje hallgatott, s Anna még mindig nem be
szélt.

-  Milyen garanciám van arra, hogy magát Sallai és nem a rend
őrség küldte hozzám? -  kérdezte Bollert, de most már nem ideges 
kötekedő kedvtelésből, hanem bizonyítani akarta, hogy ő minden
nek ellenére még mindig ellenségnek tekinti a rendőrséget, s hogy 
megmutassa: vele szemben nincs helye a habozásnak, nem kell fél
ni, nem kell meggondolni a dolgot. Szinte ijedt volt a hangja, s a 
bizalmatlan kérdés ezt a kérést fejezte ki: beszélj, beszélj.. .

Anna az utat nézte a képen, és még inkább mindegy lett neki 
minden, most ő is azon az úton jár, és legkevesebb önlegyőzésébe 
se került, erőfeszítés nélkül mondta k i:

-  Sallai Imre a szeretőm volt.
Csak azért mondta meg ezt, hogy megmondhassa, miért jött. De 

amint kimondta, különös módon az az érzése támadt, m in tha. . .  
nem hogy hazudott, hanem hogy rosszul mondta meg az igazat. 
Mert hogy így szólt, mintha valami rosszat beszélt volna arról az
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emberről, mintha valamiképp lealacsonyította volna azzal, hogy 
azt m ondta: az én szeretőm volt. S ekkor először vetett egy figyel
mes, majdnem aggodalmas tekintetet az előtte ülő pápaszemes 
emberre.

Bollertnek azonban az ő barakkról tervezett regénye jutott eszé
be, a barakk, a szegénységnek ez a fogolytábora, ahol a lakók 
kibogozhatatlan szerelmi komplikációk közepette éltek, állandó 
komplikációk közt, melyek éppúgy megoldhatatlanok voltak, 
mint az életük minden más vonatkozásban is. Tán azért, hogy ke
vesebbet kelljen ezekkel, a végzetesebb komplikációkkal foglal
kozniuk.

De Anna csak azt látta, hogy az ő közlésére Bollert alig észreve
hetően bólint, mint aki azt mondja: stimmel -  s ez némileg csodál
kozásba ejtette ugyan, aggodalmát azonban el is oszlatta. S tekin
tete már megint a tájképen függött, mely az erőszakkal nyitva tar
tott szemei előtt különös módon megnőtt. Valahogy elfelejtette, 
hogy az festmény, s mintha nyitott szemekkel álmodna a lehúzott 
redőnyű szoba csendjében, valóságos hegy lábánál állt. És a hegy 
láthatatlan és megközelíthetetlen túlsó oldalán ott tudta a mási
kat, azt az embert, akihez az ő hangja tán soha többé el nem jut. 
S ebben a pillanatban eszmélt rá először, hogy a borzalmas és cso
dálatosan szép és oly rövid idő alatt, amit vele tölthetett, semmit 
se m ondott meg neki abból, amit csak most tudna megmondani. 
S mintha tekintetével átlátszóvá tehetné a kettőjük között meredő 
áthághatatlan hegyet, csak nézett, s olyan élesen, mint ébren rit
kán lát az ember, mint ahogy csak álomban szokott egy-egy arc, 
egy-egy kép időtlenül az ember előtt megjelenni, Anna látott. Le
het, hogy eszmélete csakugyan az álom határát érintette; Anna, 
mint ahogy az csak álomban szokott történni, egy pillanat alatt 
hosszú napokat és heteket élt át újra. Újra és mégis először. Mert 
ami közte és a között a beesett mellű, nyurga ember között tör
tént, az az ő számára ebben a pillanatban vált világossá; mintha 
amíg élte, csak élte volna, de átélni csak most élte volna át azt, ami 
köztük történt.

Az a kislány, aki ma este azzal a három szóval jö tt hozzá, egy
szer már volt n ála : akkor se mondta meg a nevét, csak azt, hogy 
kommunista ifjúmunkásoktól jön, s egy fontos ember számára,
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aki életveszélyben van, kér búvóhelyet. S estére a fontos ember 
már ott volt az öreg Domonkos és Anna szobájában. Szótlanul, 
sápadtan, szerényen. Három napig alig beszéltek egymással, csak 
néha, mindhárman kissé zavartan, egymásra mosolyogva. Az öreg 
Domonkos éppúgy megértette, mint Anna, hogy jobb semmit se 
kérdezni, s megosztotta az ágyát a szótlan idegennel a konyhában. 
Az idegen néha napokig nem mozdult ki, többnyire egy sarokban 
ült, és felhúzott térdére tett könyvet használva íróasztalnak, írt. 
Úgy tudott behúzódni egy sarokba, hogy el lehetett felejteni jelen
létét. S mert az nyilván ezt akarta, Anna, hogy kedvében járjon, 
úgy beszélgetett az apjával, úgy tett-vett, mintha az idegen ott se 
volna. Olykor a vendég elment, és csak este vagy másnap jelent 
meg. Ha megjött, többnyire egy-egy könyvet, füzetet vagy litogra
fált újságot hozott Annának ajándékba. S ilyen alkalmakkor be
szédessé is v á lt: csendes, nyugodt hangján magyarázta meg Anná
nak, ha az valamit nem értett meg a nyomtatványokból. Nem 
mint valami tanító, mert az ember észre sem vette, hogy oktatják: 
ha ő magyarázott, Annát mindig arról győzte meg, hogy csak fél
reértés, ha valami szöveget túl nehéznek vélt.

M intha mindenki süppedő szőnyegeken járna, így éltek hármas
ban hetekig. Az öreg Domonkos és a lánya is a szokottnál csende
sebben mozgott és beszélt; az idegenből különös, hangfogó csend 
áradt még a dolgokra is, amik a szobában meg a konyhában 
voltak.

-  Nem a szeretőm volt, nem -  mondta Anna, és a képen már 
nem a hegyet, nem az utat, hanem a saját szobáját látta, s a szoba 
sarkában, mintha félne, hogy túl sok helyet foglal el, felhúzott 
térddel, könyvvel s a könyvön fehér papírlappal, melyre mindun
talan szüneteket tartva ró betűt betűre, Sallait. -  Tavaly október
ben volt. Akkor, mikor Töreky a bankrablási kísérlet miatt fel
akasztatta azt a kis inasgyereket. . .

-  Hogyan, Sallai akkor még Pesten volt? -  kiáltott fel Bollert.
-  Nálam tavaly júliusban bújt, s akkor azt mondta nekem, hogy 
megy vissza külföldre. . .

Anna nem felelt Bollertnek, hanem folytatta:
-  Mikor meghoztam az újságot a kivégzés hírével, felkelt, és az
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ablakhoz ment. Hátat fordított. Csak a hátát láttam. Semmi mást, 
csak a hátát. Én nem tudom, mit láttam rajta. De most is látom. 
És csak azt éreztem, hogy most nem szabad, nem lehet tovább is 
csak állnom és néznem, h an e m ...  Ahogy a háta kicsit behajlott, 
egész igazi gyerekhát volt, egy hosszúra nőtt kisgyerek háta, és én 
nem tudom, a konyhába akartam kimenni, és ehelyett, nem tu
dom, hozzámentem, odamentem hozzá, és magamhoz szorítot
tam, és legszívesebben az egész embert beletemettem volna az ele
ven húsomba, hogy melege legyen, hogy védve legyen. . .  és hideg 
verejték volt a homlokán, mikor az arcomhoz ért. Akkor mondta
meg, hogy ő Sallai és azt, hogy........Tudod mért akasztották fel a
kis Ondi Sándort?” -  kérdezte. „Mert Biatorbágy óta statárium 
van, s mert T ö rek y .. Nem hagyott kibeszélni. „De azért van 
statárium, hogy ha majd kezükbe kerülök, engem akaszthassanak 
f e l . . . ”

-  Végre is üljön már le! -  kiáltott Annára Bollert, s felkelt, s szé
ket tolt Annának. Anna engedelmeskedett. Bollert ott maradt áll
va, s mintha attól jobban megérthetné, ha jobban látja, a rövidlátó 
szemével egész közel hajolt hozzá, s úgy kérdezte:

-  De végül is meddig maradt még az országban Sallai?
Anna önkéntelenül hátrább húzódott, s úgy nézett Bollertre.

Bollert azt hitte, hogy megértette.
-  Tehát még mindig itt van az országban? Pesten?
-  Ötödik napja a Zrínyi utcában. . .
-  Mi az, hogy a Zrínyi utcában? Beszéljen értelm esebben...

-  de hirtelen elcsuklott a Bollert éles hangja, most megértette An
nát. -  De hiszen a k k o r .. .  a k k o r . ..  -  mondta halkan, majd fel
tépte gallérját, s levegő után kapkodott. -  Rettenetes ez a hő
s é g .. .  De hiszen akkor tenni k e ll .. .  írni k e ll ...

-  Igen, írni, ezért jöttem -  mondta Anna, de Bollert nem is hal
lotta, csak a már nyitott ingét cibálta tovább, mintha még mindig 
csak a hőség kínozná.

-  Tenni kell valamit, akármit, írni kell, nem írni, kiabálni kell, 
ez lehetetlen ...  E z . . .  e z . ..  De biztos? hátha mégse igaz, hogy 
Sallai is köztük van? De mi az? Mi van magával?

Bollert megint egész közel hajolt, hogy meggyőződjön róla, jól 
lát-e. Vendége egyik pillanatról a másikra elaludt, s hallhatóan,
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egyenletesen, nyugodtan lélegzett. Mint a legendás hírnökök, akik 
mérföldeket futva átadják még a rájuk bízott üzenetet, s aztán bé
késen összerogynak. Bollert félelemmel gondolt rá, hogy ennek a 
hírnek terhével egyedül maradjon. Majdnem haragosan rázta az 
alvót.

-  Nem lett volna. . .  szabad leülnöm . . .  -  ez volt minden, amit 
válaszul kapott, és a nő feje oldalt hanyatlott, rá Bollert kezére, s 
egy hajtűje a földre hullott.
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Július 20.

R E G G E L I C S E N G E T É S E K  R E N D JE

A rémületbe átcsapó meglepetés, mely letépette vele a villanyveze
ték zsinórját, s hogy egy fiatal nő véletlenül hozzáérő keze szemte
len, falánk tüzeket éleszthetett fel a bőre alatt, ez is, az is, Klamm 
M árton számára ma reggelre, mint egy már elmúlt beteges idegál
lapot, távoli, valószerűtlenül elmosódó emlékké vált.

Mikor, mint időtlen idők óta, a tejesasszony ismerős, óvatosan 
rövid csöngetése a megkezdődő napot jelezte, Klamm M árton a 
lábadozók megfrissült leikével ismert rá a saját, újra megtalált 
normális világára.

-  Szóval az egész, ami közben volt, nem gilt, s minden marad a 
kedves régiben -  mondta magának az álom oszló csillogó ködében 
mosolyogva, mikor valamivel később az előbbinél mintegy ön
érzetesebb, szintén hosszú évek óta ismerős csöngetés, a sánta pék
inasé is a kitűnően átaludt éjszakája után felkelést tanácsolt 
Klamm M ártonnak. Minden mozzanat a helyreállt rend egy-egy 
mozzanata volt, s ezért volt ma reggel élvezet a felkelés s a mosdás, 
hogy megint, mint hosszú évek óta mindig, átadhatta a csíkos pi
zsamában ásítozó fiúknak a fürdőszobát, akik végre már megint 
mind a ketten ott topogtak az ajtóban, itthon mind a ketten, mint 
ahogy az természetes. S Klamm mosolygott, mikor látta, hogy a 
szalon, mint hosszú évek óta mindig, már szellőztetve, takarítva, 
mintegy a reggeli toalettől szintén felüdülten fogadja őt, s közepén 
a kék, bojtos abrosszal megterített asztal -  vár a Klammék elma
radhatatlan szertartására: a családi reggelire.

Ez is hozzátartozott a Klamm M árton külön, kicsi világának 
helyrebillent rendjéhez, mert ha egyszer kitette a lábát a házból, 
sose lehetett tudni, hogy hazajöhet-e napközben és mikor. S hogy
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András a szokott helyén megint ott könyökölt, illetlenül mindkét 
karját az asztalra rakva, s így a reggeli megszokott szertartásához 
mind körülülhették a szoba közepére tolt kis asztalt, ez Klamm 
M árton szemében egy egész világnézetnek a túlzott félelmeken 
való természetes, derűs és végleges felülkerekedését jelentette.

A hosszú fehér függönyös ablakokon beözönlő nyár reggeli fény 
diszkrét glóriával sugározta be a maguk helyén álló néma dolgok 
kétségbevonhatatlan békéjét. Gőzölgött a fehér zománcos tálcán, 
piros lábasban a frissen forralt tej, s a tövében, majd kézről kézre 
járva, szolgálatkészen ragyogott a monogramos ezüst merőkanál. 
S Klamm M árton kissé előrehajló testtel hallgatta, mint szűrőd
nek alá a megkopott aranyozású porcelán kávéskanna felső emele
téről az utolsó szagos cseppek. Ott volt a helyén az asztalon a ne
héz ezüst cukortartó is, kidomborodó födele közepén a szárnyait 
bontogató sassal; a nagy m adár az évek, évtizedek alatt a fogan
tyúi használattól elkoptatott csőrét kíváncsiság nélkül s igénytele
nül szegezte minden reggel a világosbarna plafon felé. S Margit, 
fején a portól védő reggeli főkötőjével, hozta már egyik kezében a 
még melegen illatozó zsömléket és kifliket, melyek piros hímzéses, 
kis kendő alól aranylón kandikáltak ki az ismerős fonott kenye
reskosárból, másik kezében pedig az üvegbura alatt sárgálló, a jég
szekrény hűvösségét lehelő vajat.

Klamm M árton átengedte magát a megengesztelő örömnek, s 
kedvtelve oda-odapislantott a láthatóan kiéhezett, nagy darab 
András fiára, akit az illatozó kávé és a vajas zsömlék minden jel 
szerint úgy lefoglaltak, hogy minden másról bölcsen elfelejtkezett. 
Klamm M árton régmúlt, de sokszoros tapasztalatból tudta, hogy 
nincs a világon semmi, ami oly kevéssé volna romantikus, mint a 
börtön, és eseménytelenebb, unalmasabb helyet, mint a cellát, el
képzelni se lehet; érthetőnek találta hát, hogy Andrásnak nincs 
különösebb mesélnivalója a rendőrségi kalandjáról. A belső fe
szültség, furcsa várakozás, fantaszta izgalom azonban még most, 
reggeli közben is ki-kicsattant lázrózsákban a rabbi halvány ar
cán. -  Vajon miféle misztikumot szimatol már megint? -  kérdezte 
magában az apja, aki ha büszke is volt az ő ágyékának erre az ér
zékeny és finnyás hajtására, kicsit úgy nézett rá, mint kákabélűek- 
re a maga jó gyomrával elégedett paraszt.
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Hogy a rabbi nem könnyen csillapodik le, annyira nem köny- 
nyen, hogy -  ami még sose történt meg -  izgalmában fölestől issza 
meg a kávéját, s hogy Margit, csak rá kellett nézni, megint egyszer 
összezördült azzal a kétbalkezes Miskájával; ez is, az is teljesen 
beleillett abba a szórakoztató, megszokott harmóniába, melyet 
mindig is épp ezeknek az élénken különböző karaktereknek együt
tese alkotott. Klamm M árton meleg férfihangja rábeszélően csen
d ü lt:

-  Tetszik még, gyerekek? -  s fontoskodó gondossággal vágta fel 
a péksüteményeket s kente meg a két felüket vajjal, hogy aztán a 
tenyerére rakva nyújtogassa jobbra-balra. Klamm M ártonnak ezt 
a hagyományos reggeli szerepét családi tolvajnyelven „abrakolta- 
tásnak” hívták, s a „m unkát” apa csak akkor hagyta abba -  s ak
kor is fejcsóválva - ,  ha már minden oldalról tagadó válaszokat 
kapott.

-  Tetszik még, gyerekek?
A család, mint időtlen idők óta, még körülüli a reggelizőasztalt, 

mikor a szertartás végét jelezve sürgetően szólal meg a villanycsen
gő: a postás. Klamm ekkor eltolja a csészéjét, hogy helyet csinál
jon a még nyomdaszagú újságoknak, melyeket egy-egy megjegy
zéssel szórakoztatva az asszisztáló családot, sorba átlapqz. Pár 
napja csak, hogy a rabbi megbontotta a szokásos rendet. Amint a 
csengetés felhangzott, úgy pattan fel a rabbi, mintha egész idő 
alatt csak erre lesett volna.

András kíváncsiskodni kezdett. Valami, úgy látszik, mégis meg
változott itt, míg ő oda volt. A rabbi nyilván nem szolgálatkész
ségből szaladt ajtót nyitni. Vissza se siet éppen, hogy apa elé tegye 
a paksamétát. Előbb, mindjárt a küszöbön, kikeresi a maga szá
mára a Népszavát, s mohón lapozgatva a zörgő papírt, futja át a 
híreket. Klamm M árton a csak fél kézzel elébe tolt többi hírlapra 
meg levelekre pillantást se vet. A széles marka, mint valami papír
nehezék rajtuk. Ő is a rabbit nézi, s az ujjai türelmetlen dobolásba 
fognak. A rabbi azonban ham ar elkészül.

-  Tessék -  nyújtja oda apjának a lapot. A mozdulat nem udva
rias, s a hang se szívélyes. Látszik a fiún, hogy hallgatni szeretne, 
szót se szólni többet, de az arca bíborszínűvé válik. -  Még mindig 
egy betű sincs a Népszavában arról, hogy. . .  -  s éles hangja, érzi,
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mindjárt sírásba csap át. Hirtelen leszegett fejjel hallgat el és kap a 
többi újság után.

-  Sose keress, úgyse találsz arról semmit -  szól oda csak úgy fél
vállról András. A másik visszahúzza kezét, felüti fejét, és a nedve
sen fénylő sötét szeme csupa várakozás. Az öcs habozik, majd ap
jukhoz fordul, s látszólag egykedvűen veti oda: -  Hallottam, mi
kor Schweinitzer rendőrfőtanácsos bemondta a telefonba, hogy a 
letartóztatásokat hallgassák el egyelőre az újságok.

-  Puff neki -  gondolja magában Klamm M árton, és önkéntele
nül bosszús pillantást vet Andrásra - ,  mit kotyog ez is még?
-  majd kurtán legyint egyet, és azt m ondja:

-  No igen, a további nyomozás érdekében. . .  -  mert szeretne 
elébe vágni a kellemes reggeli hangulatot veszélyeztető meddő vi
ták kiújulásának. De maga mindjárt érzi, hogy a gesztusa és a 
hangja, melyet könnyednek akart, túl könnyed volt, s hogy a rabbi 
alá, aki szavakon nyargalász, vesszőparipát adott. S már csattan is 
a hisztérikus támadó hang:

-  Vagyis azonosítod magad a rendőrfőtanácsossal?
Klamm M árton méregbe jött. M intha neki kedvére való volna 

mindaz, amin nem tud változtatni. A rabbi az ő vitatkozó szenve
délyével, az ő absztrakt követeléseivel minden esetben hamis pozí
ciókba kergette őt.

-  Igazán kihozod az embert a sodrából! -  fakadt ki végül is 
Klamm M árton. -  Megokolni és helyeselni, az kettő. Noha persze, 
hogy védekezik az á lla m ...  de hogy célravezető módszerekkel-e, 
erről lehetne beszélni, pro és kontra. Amit azonban feltétlen he
lyeslek az adott körülmények között -  érted, az adott körülmé
nyek között - , az a Népszava. . .  alkalmazkodása. Nem kockáz
tathatjuk meg a lap újabb betiltását azok szép szeméért, akik első
sorban ezt a lapot s épp bennünket piszkolnak. Épp mi csináljunk 
nekik reklámot? Jó, jó, most megint fennakadsz egy szón, hogy 
reklám . . .

Újabb replika helyett azonban a rabbi csak visszaült a helyére 
az asztalhoz, s lesütve szemét, kanalával makacsul kapargálta csé
széje cukros fenekét. Betelt a mérték, s Klamm M árton elkesere
detten vágta oda kis színes szalvétáját. Ezt a bizalmatlansággal, 
gyanúsításokkal terhes, majdnem ellenséges csendet, melybe a
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rabbi burkolózott, jól ismerte. Bizonyos, izgága pártellenzékiekkel 
folytatott megbeszélések alkalmával nemegyszer fogadták épp ef
féle csenddel az ő meggyőzési kísérleteit. Mintha delikvens volna, 
akinek mentegetőzni kell, alibi után kutatni, bizonygatni a jóhi
szeműségét. ..  s ezt most már a saját lakásában, a saját fiával 
szemben is? Nem, ez mégiscsak több volt a soknál.

-  Egyszer s mindenkorra vedd tudomásul, hogy már a könyö
kömön nőnek ki a te morális problémáid. Elég, megértetted? s 
Klamm M árton úgy ment a rabbi felé, mint aki ütni készül. A fiú 
fel se pillantott, s a kanállal való görcsös kapargálást se hagyta ab
ba. Klamm M árton a hajlott hátú, lehajtott fejű rabbi közvetlen 
közelében egyszerre megérezte: a gyerek szenved. És ellágyulva 
tette keskeny vállára az ő nagy apai kezét.

-  Látod, örülhetnénk, hogy minden rendbejött, s te ehelyett. . .
Az lassan emelte fel a fejét, és tekintetét az apjára. -  Minden

rendbejö tt? -  ismételte kérdőn s olyan halkan, hogy nem lehetett 
érteni, ki kellett találni, mit mond. -  Minden? -  kiáltotta aztán, s 
lerázva válláról az apja karját felugrott.

-  Jani! -  szólt rá felháborodva Margit, de az akkor már becsap
ta maga mögött az ajtót. Klamm M árton bosszúsága elmúlt egy
szeriben, csak csodálkozott; voltaképpen megrettent. Először lett 
nyilvánvaló előtte, hogy valami, számára megfoghatatlan, de an
nál fájdalmasabb, tán komolyan veszedelmes félreértés van közte 
és a fia között. A legártatlanabb szó is, ha ő mondja ki, a fiú felől 
az ő saját fülébe úgy verődik vissza, hogy valami rossz jelentést 
kap. Honnan, miként tám adt ez a feszültség kettőjük között?
-  kérdezte magát, s mintha csak a hirtelen felvilágosító felelet 
akart volna lenni, Bollert jellegzetes csengetésével szólalt meg éCi 
előszobában a csengő. Az mindig épp csak hozzáért a csengő 
gombjához, hogy aztán, mint aki megijedt az éles hangtól, gyorsan 
kapja el a kezét. Hogy erre nem jö tt előbb r á ! Nem a fiút kell elő
vennie, hanem, határozta el Klamm M árton, hanem ezt a zavaros 
fejű, bogaras alakot. Lám, Jani is, hogy ráismert a csengetésre, 
előbújt, és táguló orrcimpákkal, még reszkető ajkkal úgy állt az aj
tóban, mint aki valami kinyilatkoztatásra vár. -  Vajon mi szél 
hozza ide ebben a korai órában? -  kérdezte Klamm a lányát, aki
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felragyogó arccal húzta le fejéről a piros kendőt s ment ajtót 
nyitni.

-  Nem -  hallatszott be az előszobából a zavart rekedtes hang 
nem h o zzád ...  Andrással akarok beszélni.. .  beszélni.. .  sürgő
sen.

S már jö tt is befelé, mintha csak attól tartana, hogy elrejtik előle 
Andrást. Margit is, mint az apja, Andrást nézte, mintha annak 
kellene megmagyaráznia, hogy mi ütött Bollerthez. András azon
ban a maga egykedvű lassúságával emelkedett fel s vette nagy 
markába Bollert feléje nyújtott kezét. Még csak meglepettnek se 
látszott.

A M E N N Y O R S Z Á G  ELV Á LTO ZÁ SA

Hogy milyen a boldogság, azt a mindig boldogtalan ember mindig 
is találgatja. Képzeletével mennyországokat fest. Ezek között na
gyok a különbségek. De akár szép lányok ölelgetése, akár sose fá
radó hallelujázás legyen az üdvözültek irigyelt szórakozása, abban 
az egyben a legellentétesebb elképzelések is megegyeznek, hogy ha 
menny, akkor ott munkának, feladatnak árnyéka se nyugtalanít. 
Az emberek, akik maguknak ezeket a mennyországokat álmod
ták, nyilván nem ismertek nagyobb átkot, mint a munka földi 
kényszerét. Nem tudtak az ennél is boldogtalanítóbb állapotról: 
az emberről, aki lézeng. Arról, aki úgy lézeng itt a földön, mint 
ahogy az üdvözültek a magasban. És ezért boldogtalan. Ha m ár
most ez a boldogtalan kezdi találgatni, hogy milyen is lehet a bol
dogság, akkor az úgy fog előtte megjelenni, mint egy élet, melyben 
ő nem fog kifogyni lelkesítő, ráváró, jól megverejtékeztető s mégis 
egész lélekkel, vidáman végezhető tennivalókból.

Bollert hosszú idő után ma először kapott munkát. Tisztában 
volt azzal, hogy azzal, amit tett, a dolgok menetén nem sokat fog 
változtatni -  nem sokat, de valamit, s ezért mégis mintha az ő 
mennyországának levegőjéből kóstolt volna meg ma délelőtt egy 
szippantásnyit. Mert szép, szép, de most, hogy kicsit jobban ment
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a sorsa, bevallotta m agának: -  mégiscsak önámítás az, hogy egy 
gondolatmegformálás, vagy szép meg jó gondolatokkal írni tele 
fehér papírlapokat -  cselekedet. Talán mégse csak önámítás; ki
számíthatatlan kerülőutakon, ismeretlen helyen, távoli időben ta
lán átváltozik a szóba állt gondolat fizikai valósággá, mozgatóerő
vé. De csak úgy, mintha valaki szíve fájdalmainak és fejtöréseinek 
eredményét foglalná szóba, írná fel és a papirost, melyre feljegyez
te, palackba zárva tengerbe dobná. Megtalálja-e egyszer valaki, s 
mivé lesz annak kezében, aki vagy akik kihalásszák, ki tudja?

A cselekedet az más, az az életbe való közvetlen beavatkozás ér
zéki, látványos öröme.

Aki barlangjában az Istent várja, még ha szél elültén csendben, 
mint Éliás prófétához, el is jön hozzá az Isten, szegény ember. 
Éliás próféta, ha barlangjában nagyot álmodik, a cselekvésre hí
vott, a tevő emberről álmodik, aki ha felemeli karját, megállítja a 
napot.

M ikor kommunista volt, akkor Bollert is ezt a legemberibb ál
mot álmodta. Azután még az álmai is megbénultak, egész mosta- 
nig, mikor végre megint megadatott neki, hogy egyszer tenni tud
jon valamit. Ha az ember biztosan tudja, hogy mit kell tennie, s 
hogy jó, amit tesz, csodálatosan egyszerűen és könnyen megy min
den. A tépelődve habozó Bollert egyszerre csak percig se habozott. 
Nem is volt ideje rá. Nem gondolkodott, mert csak azt gondolta, 
hogy sürgősen kell cselekedni. S ment be az első postahivatalba, és 
sürgős telefonkapcsolást kért Béccsel. A Wiener Allgemeine Zei
tung szerkesztőségét hívta fel. Az emigráns barakknak egy hajdani 
osztrák lakójáról, egy szép, jóindulatú, buta és ambiciózus, nagy 
darab szőke fiúról tudta, hogy újságíróként s ebben a szerkesztő
ségben ért partot. A Wiener Allgemeine Zeitung délután hatkor je
lenik meg a bécsi utcákon, Anton Hummernek tehát délelőtt ott 
kell lennie a szerkesztőségben. Ott is volt, s Bollert háromperces 
beszélgetésben mindent m egm ondhatott:

-  „Ide hallgass, jegyezz: Budapesten ennek a hónapnak tizen
ötödikén és azóta nap nap után a rendőrség tucatjával tartóztatott 
le embereket kommunista propaganda miatt. A letartóztatottak 
között ott van Imre, Sallai Imre -  igen, ismered a barakkból -, 
Fürst Sándor -  nem, azt nem ismered - , és akit ismersz szintén, né
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ha kijárt hozzánk a barakkba, fekete fiú, vasmunkás, Karikás Fri
gyes. Szemtanútól tudom, hogy Sallait kínozzák, a Zrínyi utcá
ban, tudod, a pincében -  természetesen, biztosan mindet, a többit 
is. A pesti újságoknak nem szabad a letartóztatásokról írni. Ez 
épp a gyanús, az aggasztó. A te dolgod kivinni a világba a hírt, 
hogy itt valami szörnyű készül. Azonnal, hogy még a mai számban 
benne legyen. Sürgős. Ne felejtsd el, hogy Magyarországon még 
mindig érvényben a statárium .”

Bollert ezúttal nem akadozott a beszédben. Egyetlen egyszer se 
hebegett, lassan, vigyázva tagolta a szavakat, mintha egészen nyu
godt volna. Holott izgatott volt, mert attól félt, hogy mielőtt el
mondhatja azt, amit kell, a telefonközpont, ahol a külföldi beszél
getéseket bizonyára lehallgatják, megszakíthatja a kapcsolást. 
Csak mikor mindent megmondott s visszaakasztotta a kagylót, 
szállta meg olyan nyugalom, amilyet már régóta nem élvezett. 
A bizonyosság, hogy leghalkabb benső ellentmondás nélkül jónak 
érezhette azt, amit tett, s hogy végre ő is tett valamit, felért min
dennel. Hogy ezért a telefonbeszélgetésért ő nagyon meglakolhat, 
az eszébe jutott, amint kilépett a fülkéből, de még csak sápadtabb 
se volt a szokottnál, sőt szája szögletében, a kis bajusza körül fur
csa mosoly révedezett.

-  Mayerné, Mayerné, hozta isten M ayerné! -  köszöntötte a ta
karítónőjét, mintha rendkívüli öröm volna számára, hogy ez egy
szer a rendes időben, délelőtt találja ott a házban. Teréz még sose 
látta így a szobaurat, de a szobaúr is csodálkozott, mert ő se látta 
még így Mayemét. M intha nem is volna lófejű, a kipirult arca 
morcos se volt, sőt majdnem csinos, és ahelyett, hogy csak a mun
kájával törődött volna, meg-megfordult, hogy Bollert képét für
késsze. Nem könnyen szánta rá magát Mayerné a beszédre, de az 
örömnek nehéz a hallgatás, s a Mayerné öröme is azt akarta, hogy 
megosszák.

-  Tán el se hinné az úr a csodát -  szólalt meg többszöri nekiké- 
szülődés után - ,  H a n z i.. .  az én uram -  javította ki magát -  azzal 
állít be h o zzám ...  -  Teréz most nagyon elakadt. Hogy ki kellett 
volna mondania, nevén neveznie, egyszerre megint olyan valószí
nűtlennek érezte a szerencsét. -  M unkát talált, az én uram állandó 
munkát a Villamosműhelyben. . .
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Bollert is csodálkozott a nagy szerencsén; Mayerné azonban 
úgy találta, hogy nem eléggé. Ebben igaza is volt neki, minthogy 
Bollert már egész másra gondolt. A takarítónője boldogságában 
és a saját telefonbeszélgetése miatt érzett elégedettségében, kettő
jük között közösséget vélt felfedezni: Mayerné és ő egyformán azt 
érzik a legnagyobb jónak, ha az ember munkára talál.

-  Reggel már be is állt, csak ebédre jön haza, ebéd után megint 
megy estig munkába -  mondta Mayerné, mintha bizonyítania kel
lene a maga számára is, hogy igaz.

Bollert eltűnődve bólogatott: íme a nagy jó, az idő, mely beosz
tást, az élet, mely ritmust kap. A munkanélküli nemcsak az éhség 
miatt, nemcsak annak az állandó megbecstelenítésnek száraz kínja 
alatt szenved, melyet a tehetetlenség tudata jelent, hanem külön 
örök gyötrelme: a partjavesztett idő -  gondolta Bollert, aki ezúttal 
megint egyszer új életre készülve igyekezett rendbe hozni az író
asztalát, s e célból eltakarítani a rajta felgyűlt újságok tömegét. 
S eszébe ju to tt a fiatal, barakkbeli magyar emigráns, Kovács Pé
ter, a szinte lányosnak ható finom bőrével, a villogó, okos és mégis 
naiv kék szemeivel, ezekkel a szemüveges szemekkel, melyek ott 
Bécsben nap nap után lelkiismeretesen vagy egy tucat pesti és 
ugyanannyi vidéki magyar lapot olvastak el, kezdve a vezércik
kektől egészen az apróhirdetésekig, nehogy elveszítse a kapcsola
tot a magyar realitással. Akkor még két éve se tartott az emigrá
ció.

Vajon most tizenhárom év után is még mindig, mindennap újra 
így rostálja-e át Kovács elvtárs az ölnyi hazai betűszemetet? Vajon 
befejezte-e már a fiatal Kovács -  különben ma már nem is olyan 
fiatal -  nagy munkáját a megbukott forradalom tanulságainak 
megállapításáról? -  ju to tt eszébe a kérdés Bollertnek.

Nehéz úgy dolgozni, hogy az ember mindig csak a partjavesztett 
időben gázol. Kovács elvtárs úgy védekezett, hogy becsapta ma
gát: volt egy órarendje, melyet betartott, hogy ne vegye észre, 
hogy majdnem annyira mindegy* hogy mit tesz ma, vagy mit ha
laszt holnapra, mint ahogy mindegy annál, aki beláthatatlan időre 
van börtönre ítélve.

Bollert az ő barakkregényének kéziratlapjait nézegette, s az el
képzelés, hogy amennyiben telefonbeszélgetését lehallgatták, min
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den órában jöhetnek érte, úgy csillant meg előtte, mint rabok előtt 
a hír, hogy kihallgatásra készülhetnek vagy látogatóra várhatnak. 
A detektívek, akik bejönnének, hogy elvigyék innen, úgy jelentek 
meg előtte, mint valami megoldás, melyet az ő problémáira kívül
ről hoznának neki. Ami megijesztette, az csak az a felfedezés volt, 
hogy mennyire az elején van még a tervezett barakkregényének. 
Alig mondott el abból még valamit, amit épp a partját vesztett 
időben élő emberről, a mai idők különleges nyomorékjairól akart 
megvallani. S furcsa módon az elképzelés, hogy valahol a körúton 
már útban az autó, melyen detektívek jönnek feléje, felébresztette 
benne a régi lelkesedést tervezett munkája iránt, mely most egy
szerre sürgőssé vált neki, mintha egy óra alatt kellene pótolnia, 
amit napok óta ellézengett a munkára fordítható időből.

Teréz azonban homlokát ráncolva sandított a munkaadója 
nagy tevés-vevésére. S mielőtt Teréz még rájött volna, hogy mi
ként kellene újrakezdenie a Bollerttel való beszédet, az már két te
nyerével a fülén ott könyökölt papirosai fölé hajolva az íróaszta
lán.

Teréz megint morcossá vált. Nemcsak azért, mert sértette s még 
inkább megzavarta, hogy a Hanzi meg az ő életének csodája nem 
váltott ki elég ámulást. Alaposabb megfontolás után természetes
nek vélte, hogy az ilyen dolgok nagyságának felfogására nem is le
het meg egy úrban a szükséges értelem. Annál inkább sajnálta, 
hogy Hanzi a szerencse hírét csak azután hozta meg, hogy Anna 
már elment Kendééktől. Anna, az tudott volna a szerencsén úgy 
csodálkozni, ahogy kell! -  gondolta Teréz, aki különben épp An
na felől szeretett volna a gazdája szájából hírt hallani. Mikor An
na tegnap elment Kendééktől, a lépcsőházban a blúza mélyéből 
négyrét hajtott újságpapírt húzott elő. -  756 pengő és 40 fillér vö- 
rössegélypénz -  mondta, hogy Teréznek a kezébe nyomta. S már 
küldte is vissza Terézt. -  7 5 6 ... -  ismételte Teréz hangtalanul 
mozgó szájjal, és ijedten bámult a kis újságpapirosos csomagra a 
saját, összecsukódni alig merő tenyerében.

-  Dugd el -  szólt rá Anna türelmetlenül.
Azóta, még a nagy szerencse első öröme közben se tudott Teréz 

egészen szabadulni valami rossz szorongástól, s nemcsak a riasz
tóan sok pénz miatt. Teréz észrevette, hogy a szerencse hírére, me
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lyet Hanzi hozott, az apja, Kende G ábor is elsápadt, és egész este 
szólni is alig tudott. Azt gondolta hát Teréz, hogy az ő saját rossz 
szorongása is onnan van, hogy nem tud elég gyorsan a rájuk tört 
nagy szerencse ijedelméből felocsúdni. Nem próbálta meg még, de 
most már tudni vélte, hogy ilyen az, mikor meglepi az embert a 
boldogság.

Ezt gondolta a maga megnyugtatására. A szorongás azonban 
még akkor se hagyta el, mikor Hanzival, akivel persze a nagy vi
dámságban minden teketória nélkül békültek ki, hazaindultak 
Angyalföldre -  s már nem a padlásra, hanem vissza a félszobájuk
ba. Az öregasszony is, akinél bérelték, megengesztelődött, maga 
jö tt Hanzihoz azzal, hogy csak nem fog most már a padláson lak
ni. Mert az egész házban hire terjedt már a Hanzi szerencséjének.

Hanzi a maga kissé siránkozó hangján sértődött-durcásan fag
gatta: -  Ah, Rézili, mért nem örülsz jobban? -  s mert Teréz lassú 
észjárású volt, csak éjszaka ébredt rá, hogy mért nem örül jobban. 
Ráébredt, nem képletesen, hanem csakugyan álmából, s eszébe ju 
tott mindjárt a nagy tömeg vörössegélypénz, ami a négyrét hajtott 
újságpapírban itt van vele egy szobában. Hallgatta, hogy lélegzik 
Hanzi s hogy hortyog a lepedő mögött az öreg Klumpholzné, s fel
ült, mintha azt lesné, hogy mint valami negyedik személy, nem ad
na k-e valami neszt a bankjegyek is. És akkor támadt rá a gondo
lat, hogy Anna azért adta őket megőrzésre neki, mert a rendőrség 
Annát is lefoghatja, mint ahogy lefogta azt a villamoskalauzt, aki
nek m ár nem tudta átadni az Anna üzenetét.

Bármennyire nagynak is látszott Teréznek a különbség Anna és 
Bollert között, az a még nagyobb különbség, mely egyiket is, mási
kat is fölébe helyezte, érthetővé tette előtte, hogy Annának beszél- 
nivalója volt Bollerttel. Anna miatt erre még valahogy büszke is 
volt. S ha nem is lett volna természettől fogva oly kevéssé kíváncsi, 
Annától megtanulta, hogy akik tilosban járnak, azoknak legjobb 
egymásról minél kevesebbet tudni. Csak azért szerette volna Bol- 
lertet szóra bírni, hogy valamiképp megtudja, veszély fenyegeti-e 
Annát, vagy hogy nem történt-e máris valami baja. Csak Bollert- 
től hallhat Anna felől, mert most, mióta Anna őrá bízta, őnála rej
tette el a nagy pénzt, neki nyilván még kevésbé szabad Anna háza 
tájékára mennie.
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Végre Bollert leveszi a füléről a két kezét és felnéz.
-  Mayerné.
-  Igenis kérem -  szólal meg Teréz készségesen, és hogy egy han

got se veszítsen el, kezében a törlőronggyal az íróasztalhoz siet. 
Odaérve persze nyomban morcos képet vág, de csak a m unkaadó
jával szemben való megszokott óvatosságból. És fel se néz, hanem 
mintha port fedezett volna fel az íróasztal szélén, buzgó törölge- 
tésbe fog.

-  Az Istenért, hagyja már abba. Elég tiszta m inden! -  hallja, és 
Bollert már újra leszegi a fejét, és írni kezd. Teréz nagyon lassan, 
szándékosan csoszogva ment arrább, de ez se használt. Az ott csak 
írt, és fel se nézett.

A K IF E L E JT E T T  N A P R E N D S Z E R

Azt hittem, eljutottam odáig, hogy senkim és semmim -  és 
íme, már megint belekerültem egy közösségbe, ha úgy tetszik 
hajótöröttek közösségébe, de közösség, és benne vagyok. Ki
derült, hogy ember soha olyan mélypontra nem juthat, mely 
túl van minden társadalmi összeszövődöttségen. Nem lehet ki
esni a társadalamból, mint ahogy nem lehet kiesni a naprend
szerből. Temetnem kell az alig megszületett teóriáimat, s úgy 
látszik, hogy egészen ceremónia nélkül nem bír válni, nem bír 
temetni az ember. Azért írom ezt a levelet. Amit régen Istenre 
fogtak rá, az a társadalomra csakugyan áll: mindenütt jelen 
van. Ennek ellenére a társadalom, kezdek rájönni, puszta fik
ció. Egyazon városban egymásról nem tudva száz meg ezer 
társadalom él. Mehetsz, amerre látsz, tehetsz bármit, kisza
kíthatod magad egy tucatból, nyomban, még mielőtt magad is 
tudod, már szereplő tagja vagy egy tizenharmadiknak. Egyet
len napig sem élhetsz úgy, hogy sehol számon ne tartsanak, 
hogy valamennyin kívül maradj. Az élet elől csak a halálba le
het menekülni, egy másik életbe nem. Azért kérdeztem, Frau 
Liza, magától, hogy mint vélekedik a halottak feltámasztásá
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ról. Nem tréfából kérdeztem. Komikusnak találom azt a fajta 
vallásellenes irodalmat, mely az evangéliumi csodák valószí
nűtlenségével akar valamit is bizonygatni.

Ha a magunk élete nem volna letagadhatatlanul látható, mi 
hathatna inkább valószínűtlennek, mint épp ez az élet, melyet 
nap nap után élünk? Az írástudók utólag mindenről megma
gyarázzák, hogy szükségszerű volt. De mért tudják ezt csak 
utólag, mért nem tudják ezt előre? Komikus a vakság, mellyel 
nem vették észre, hogy minden okoskodásnál megdönthetetle- 
nebb érvet kapnak Krisztus ellen, ha szó szerint elhiszik a cso
dákat, nevezetesen a halottaknak feltámasztását. Ha valaki 
ugyanis már egyszer túlesett ezen az életen, micsoda felelőt
lenség visszatéríteni a világba? S miután feltámadt valaki a 
halottaiból, vajon mit kezdett vele, aki feltámasztotta? Halha
tatlanná nem tehette, tehát míg mindenki másnak csak egy
szer, neki kétszer kellett meghalnia. Egy csak némileg is fele
lőssége tudatában cselekvő lény nem fog valakit, aki már egy
szer szerencsésen meghalt, újra életre támasztani.

Természetesen egyáltalán nem a teológiai probléma érde
kel, hanem a saját személyem, akit megint visszaiktattak egy 
közösségbe. Nincs könnyebb, mint valakit felzavarni az álmá
ból, de tisztelt A-Bé -  és aztán? Ha annak idején valaki egy 
titokban megszervezett fegyveres társasággal a Golgotán raj
taütésszerűen szétveri a pribékeket és leveszi a még élőt a ke
resztfáról, felápolja és megmenti az életnek? S neki annak a 
keresztnek az emlékével újabb harminc évig kellett volna jár- 
ni-kelni, élni, de már küldetése hite nélkül, egy Krisztus, aki 
túlélte missziója hajótörését, egy Krisztus, akit Olajfák hegye, 
Golgota, ecetes spongya és Uram-Uram, mért hagytál el en
gem után nem hagynak utolsót lehelni, hanem leveszik a ke
resztről, talpra állítják s azt mondják neki: úgy, és most tes
sék természetes halálodig tovább élni, mint ahogy azoknak is 
kell, akiket feltámasztottál.

Ha ez a szadista elképzelés nem érdekes, akkor nem tudom, 
micsoda az, s ha -  ami fontosabb -  ez nem tanulságos, ak
kor. ..

Furcsa, egész idő alatt, míg írok, magára gondolok. Talán
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csak magának írok -  úgy értem, belül maga a vis-á-vis-m, mi
közben írok. De talán ezen túl is csakugyan egyszerűen a ma
ga számára írok, mert magyarázatot kell majd találnia rá, ha 
egyszer mégiscsak hűlt helyemet lelné itt. . .  Mert én máris 
sejtem ennek a Barakkországnak legfőbb titkát! Az a hórihor
gas A-Bé mikor idevezetett, az ő emfatikus modorában azt 
mondta: Hajlékot tudok magának adni nem egy napra, ha
nem általában ! Ez az általában különösen megmaradt emlé
kezetemben. Mikor átléptem a barakk küszöbét, a rab érzésé
vel kellett volna tennem, aki mikor először lépi át cellája kü
szöbét s körülnéz, tudja, hogy ennyi és ennyi évnek kell majd 
életéből a négy fal között elmúlni. Sőt nekem azt kellene mon
danom, hogy amíg a barakk össze nem dől, addig kell majd itt 
maradnom, mert úgy látszik, olyan hely ez, ahol maradhatok, 
s mert más olyan hely, ahol maradhatok, számomra nincs. 
S így van, mint én, az a gyanúm, így van az ittlakók nagy 
része.

Az, hogy 1918-ban, mikor az összeomlás hírére a beteg ka
tonák itthagyták ezt a barakk-kórházat, A-Bé arra gondolt, 
hogy az egyik pillanatnyilag gazdátlan barakkból hajlékot te
remthet magának s a többi magafajta szegénylegénynek -  ez 
éppoly emberséges volt, mint az, hogy engem felszedett és ide
hozott. És mulatság elképzelni, mint mászott be tán éjnek ide
jén a többi hasonlóképpen elhagyott, gazdátlan barakkokba, 
hogy ágyakat, székeket és ágyneműt lopjon össze a mi barak
kunk -  lám, már a mi barakkunkról beszélek -  berendezésé
nek kiegészítésére. De nemcsak A-Bének volt lélekjelenléte, 
nemcsak A-Bé nem vesztette el a fejét, hanem az állam, meg a 
hatóságok is, ha nem is mindjárt, de hamar újra megtalálták a 
fejüket, már minden megint olyan nagyképű lett, mint a köz
társaság kikiáltása előtt volt, s A-Bé ennek megfelelően ha
sonló gyorsasággal egy nagyképű, hangzatos nevű egyesületet, 
az IOPE-t jelentette be a barakkot birtokló jogi személyként. 
Az egyesületet, melyből csak az önérzetes cím létezett, el
ismerték, és a barakk meg volt mentve... Ez mind dicséretes, 
önmagában igen, de. ..

De nem megy ki a kérdés a fejemből, hogy viszont ma már
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nem volna-e még dicséretesebb, ha valaki felgyújtaná ezt a 
menedékházat? Nem kétséges, hogy különben ez a barakk a 
benne lakók végzetévé fog válni, konzerválni fogja őket nyo
morukban és tehetetlenségükben. Úgy vagyok ezzel, mint a mi 
kitűnő, buzgó szociáldemokratáinkkal itt Bécsben, akik védik 
a munkanélkülieket az éhhalált ól. Vannak gondolatok, ami
ket hangosan nem szabad kimondani, mert csak félreérthet
nék, de így négy fal között... Szóval a gyakorlatban feltétle
nül amellett volnék, hogy a munkanélküliekről kutyaköteles
ség gondoskodni, joguk van ingyen és jó lakáshoz, pénzhez, 
hogy enni és azonfelül szórakozni is tudjanak, mert ez utóbbi
ra még sokkal inkább szükségük van, mint azoknak, akiknek 
van munkájuk. De ténylegesen csak az éhhaláltól védik meg 
őket. És -  ezt a segélyt rosszabbnak tartom mindennél. Hagy
ni kellene őket, forduljanak fel, akkor tán nem fordulnának 
fel, törnének-zúznának, forradalmat csinálnának. A segélyek, 
amikben részük van, az elviselhetetlent valahogy elviselhetővé 
teszik. S ez a bűn, mint ahogy ez a barakk is bűn. Segély, 
melytől önszántából aligha tudott még egy koldus is megválni. 
„La vie fourmille de m onstres.. -  szeretem Baudelaire- 
nek ezt a mondatát, főleg az utolsó szaváért, melyet jelzőként 
fűz a monstre-hoz: de monstres innocents . S ez jut eszembe, 
ha hallom a barakk lakóinak a lármáját, különösen A-Bé 
hangját. Csakhogy végre megérkezett! Kár, hogy nem lehetek 
ott a közgyűlésen, de hát hivatalosan még nem vagyok felvéve 
a lakók közé. Ó, én monstre innocent!

Teréz kinn várt. Nem volt már semmi dolga, de úgy képzelte, 
hogy a gazdája majd csak ráun már egyszer az írásra. Kétszer is 
bement. Először csak úgy benyitott, mintha ottfelejtett volna vala
mit. Az ott azonban mintha észre se vette volna, csak írt tovább. 
Még jó  fél óráig ült Teréz kinn a konyhában -  kezével ölében, tü 
relmetlenség nélkül - , aztán rászánta magát, hogy másodszor is 
bemegy. Ezúttal azonban úgy tett, mint ahogy az anyja az úrihá
zaknál dívó szokásra k itaníto tta: erősen kopogott az ajtón. Az úr 
két tenyerét a papirosra fektetve most aztán nemcsak felnézett, ha
nem félig még fel is emelkedett ültőhelyéből s úgy kérdezte:
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-  A rendőrség?
-  M ár hogy volna! -  szólt ijedten Teréz, és önkéntelenül a mel

léhez kapott, ahol a vörössegélypénzt rejtegette. Ezzel aztán vége 
is volt. Mert a munkaadója mindjárt megint visszaült, és felvette a 
tollat. Teréz hiába piszmogott körülötte. Az csak írt. Lehet, hogy 
estig se fárad bele, holott ő, Teréz most már nem várhatott to
vább. így is elkésett már, Kendééknél már alighanem haragusznak 
is, hogy váratja őket. Ott ma nagy ebédet főztek. Hanzi akarta így, 
Hanzi rendelte meg, ő spendírozta a családnak, no és magának.

A B A N D A  ÉS R U F F IN O  T E ST V É R

Az első izgalom elült, mióta kitudódott, hogy nem a szociálde
mokraták s nem a kommunisták, hanem csak A-Bé csempész
te he az új lakót. A közgyűlés ilyenformán kizárólag A-Bé el
len irányult, és épp ezért nem lehetett addig megkezdeni, míg 
A-Bé maga meg nem jelent. Némely lakó már fenyegetőzött, 
hogy nem vár tovább, aludni megy, de az egy Anna Szergejev- 
nán kívül, akinek a közügyek iránt nem volt érzéke, mindnyá
jan fennmaradtak, s a közgyűlésre várva -  így várakozva 
úgyse lehet semmit se csinálni -, a barakk egész este a szo
kottnál élénkebb volt. Egymást látogatták, és mint ilyenkor 
mindig, Ottó Scherernél egymásnak adták a kilincset, mint
hogy ő afféle kantinos szerepet töltött be a barakkban. Volta
képpen mérnök lett volna, de ezekben az időkben Bécsben ez 
az ő tudománya majdnem olyan felesleges volt, mint Lappföl- 
dön szakembernek lenni jégszekrények készítésében. Ha egy- 
egy szobában sok vendég gyűlt össze, ott igen hamar kifogyott 
vagy a tea, vagy a cukor, s ilyenkor Scherer Ottó az ő készle
teivel nélkülözhetetlennek bizonyult. Egy csekélységgel drá
gábban, mint a boltban, kapni lehetett nála szöget, cérnát, vil
lanykörtét, sőt kenyeret is jegy nélkül. Hitelre csak egész ki
vételes esetekben adott, mielőtt tehát valaki hozzá ment, pénzt 
kellett szereznie. Ez is élénkítette az esti szobaközi forgalmat
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mindaddig, míg a kereső valakire nem akadt, akitől kölcsönt 
lehetett kapni. Ezekben a majdnem mindig szövevényes pénz
ügyi műveletekben még az intranzigens Káthe se ismert párto
kat, hanem csak barakklakókat.

-  Tudna nekem holnapig tíz koronát adni? Kovács megígér
te, holnap húszat kaphatok tőle. Akkor visszaadhatom magá
nak -  fordult Káthe Markához, aki a szép szőke Anton Hűm- 
mer szobájában várt a közgyűlés kezdetére. Anton Hummer- 
nél, akinek a szülei Bécsben laktak, még dívány is állt a szobá
ban, és Marica a díványon fekve élvezte a fűtött szobát, Anton 
Hummer szépen kötött könyveit és a polgári kényelmet. Káthe 
voltaképp Anton Hummert kereste, de mert az nem volt itt, 
hát a vendégéhez, Markához fordult. Marica az ajtóhoz ment, 
és messze hallhatóan hallózva hívta Aniont, aki úgy is mint 
ember s úgy is mint készülő újságíró, egy nemrég beköltözött 
lengyel emigránsnál ült, és épp a lengyel politikai és közgaz
dasági viszonyokról informáltatta magát. Ez esetben ugyan 
inkább maradt volna Maricával a saját szobájában, de Marica 
kérte meg, hogy menjen inkább vendégségbe, mert szeretne itt 
a jó melegben kicsit csendben olvasni.

-  Anton, tud nekem tíz koronát kölcsönözni? -  kérdezte 
Marica. -  Holnapig -  tette hozzá, s Anton, akinek szőke feje s 
borotvált arca mindig friss és gondozott volt, éppúgy, mint a 
ruhája, egy mozdulattal, mely elárulta, hogy az ő ideálja a 
gentleman, nyúlt a zsebébe, vette ki a szintén vadonatújnak 
ható pénztárcáját, s nyújtotta át Markának a tíz koronát.

Káthe, miután Marica átadta neki a pénzt, előbb Anna 
Szergejevnához ment, akinek adósa volt öt koronával s akinek 
ez holnap reggelre tejre kellett, a megmaradt Öttel pedig Ottó 
Schererhez ment, hogy kenyeret és teát vegyen nála. Scherer 
őszinte szemrehányással fogadta:

-  Mért nem gondoskodott előbb, a boltban mégis olcsóbban 
tudják adni.

-  Mostanig voltam egy fontos ifjúmunkás-konferencián - 
felelte Káthe.

Scherer szobája részben egy alkimista barlanghoz, részben 
egy falusi asztalosműhelyhez, csak épp lakószobához nem ha
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sonlított. Minden sarokban különböző színű és nagyságú vil
lanykörték, melyek aszerint gyulladtak ki, hogy egy az ajtó- 
félfára szögezett központi szerkezeten hányszor és melyik 
gombot nyomták meg. Alit itt egy gyalupad is, s a falon kala
pács, harapófogó, fűrész, véső, a szoba közepén pedig egy ma
ga készítette íróasztal. Ez oldalt, elöl és hátul nyitható és 
csukható szárnyaival valami nagy misztikus madárra emlé
keztetett. A legkülönösebb szerkezet azonban közvetlenül az 
ágy mellett, az ablaknál kapott helyet. Ottó Scherer abból in
dulva ki, hogy ésszerűtlenül hosszú az út az ő szobájától a fo
lyosón keresztül a kijáratig, egy lépcsőzetes jélvonóhídszerű 
alkotmányt konstruált, melyet az ablakon keresztül bármikor 
kirakhatott a barakk előtt vezető útra, és ha sokszor kellett 
ki-be járnia, akkor néha télen is, de nyáron kizárólagosan az 
ablakán keresztül közlekedett a külvilággal

-  Most fog teát főzni? -  kérdezte meg Kathet, miután ka
nállal kimérte a tealeveleket, és az árnak megfelelő nagyságú 
kenyeret leszelte és átadta. -  Megengedi elvtársnő, hogy ké
sőbb magához jöjjek a csészémmel?

S a csiszolt szemüveges, fekete bajuszos, mindig elfoglalt, 
pedáns Scherer a maga elé kötött kék munkakötényével né
hány perc múlva meg is jelent, kezében a csészével, Kathe ott
honában, melynek egyetlen dísze a szekrény tetején elhelye
zett, agyagból készült Beethoven-portré volt. Scherer megtöl
tötte csészéjét, és miután a magával hozott három kockacuk
rot is beletette, szokása szerint a maga szobájában akarta 
szalmaszínű teáját elfogyasztani. Am ekkor a folyosón felhar
sant az összehívó kiáltás: Közgyűlés!

-  Ez Á-Bé hangja -  ismertek rá mind a ketten, és kezében a 
csészével, aprókat hörpintgetve, Scherer a közgyűlési terem
nek vette útját. Ez a folyosónak az a vége volt, ahol csak az 
egyik oldalon voltak szobák. Scherer ott az ablakdeszkán fog
lalt helyet, s itta ki a szobáikból lassan kifelé özönlő lakók kö
zött a teáját.

A lakók magukkal hozták székeiket, de legtöbben nem tud
ták magukat rászánni, hogy leüljenek, fagyoskodva, felhajtott 
gallérral, zsebükbe süllyesztett kézzel álltak a hideg folyosón
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székeik mellett. A-Bé, amint megjött, meglátta a fekete táb
lán a hirdetményt, s mindjárt belekiáltotta a barakkba, hogy 
rajta, kezdődjék, de ellentétben a többiekkel, ő még a gumikö
penyét is ledobta magáról, behajította a szobájába, mintha a 
készülő viadalban az is akadályozhatná. Már mind együtt vol
tak, kivéve Wimberger szerencsés vetélytársát, Max Pichlert, 
kinek szobája a közgyűlési terembe nyílt, s csak akkor jött ki 
a melegből, mikor Wimberger háttal Scherernek, helyet fog
lalt s a maga elnöki hangján megnyitotta az ülést.

A-Bé a Pichler szobája ajtajához támaszkodva, tüntető 
nyugalommal a fitos orrú Anniét mulattatta. Mindenki tudta, 
hogy Wimberger még mindig nem tudott lemondani Annié sze
relméről, s hogy Annié ajtajának kulcslyukában esténként kis 
cédulákat lehet találni, melyeket Wimberger dug be oda szem
rehányó meg esdeklő szövegekkel. S míg Leopold Wimberger 
hosszan ismertette a mai közgyűlésnek amúgy is mindenki ál
tal ismert tárgyát, nem annyira a sértett elnök, mint a sértett 
férfi gesztusára ismert rá mindenki, mikor Wimberger elkese
redve, egyenesen Anniéhoz intézve szavait, kopogtatta meg ce
ruzájával az asztalt,figyelmeztetve a jelenlévőket, hogy csend
ben legyenek, s az eddiginél gyorsabb tempóban, elvörösödve 
fejezte be a tényállás ismertetését, s felszólította A-Bét, hogy 
adja magyarázatát közfelháborodást keltő eljárásának.

- Mit kell magyarázni? - kérdezte A-Bé továbbra is hety
kén támaszkodva félvállal a Pichler ajtajának. -  Itt egy szoba, 
melynek nem volt lakója, s ott egy ember, akinek nem volt 
szobája. Ti tán még egy hétig is vitatkoztatok volna, szociál
demokrata vagy kommunista kapja-e a szobát. Most legalább 
már van lakója. Minden más szempontra fütyülök.

Csend volt. Várták, hogy ez elvi kijelentés után tovább fog 
beszélni, A-Bé azonban csak némán járatta körül szemét a 
hallgatóságon. Az elnöki asztal körül félkörben meg oldalt ül
tek s álltak, s mind A-Bé-re nézett, csak Potocki, a Lengyel- 
országból nemrég menekült kommunista, ki feleségével együtt 
most először vett részt barakk-közgyűlésen, ült térdére könyö
kölve s fogta a lehajtott szomorú kopasz fejét. A felesége, aki 
a férjénél is soványabb volt s szintén közel járhatott a negy
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venhez, a férjét nézte aggódva. A-Bé ezután a magyarokat 
vette szemügyre. A hosszú Bonyhádit, kinek a felesége Buda
pesten börtönbe került, s aki minden reggel a Billrothstrasse 
sarkáig megy a postás elébe, pedig az nem hoz neki levelet. 
Aztán itt voltak a nők. Annié, aki bizalmasan könyököl a 
Pichler vállára, míg a másik kezével a Pichler zöld kis kabát
ján a lapos fehér csontgombokkal babrál. Ennek a Kovácsnak 
is lehetne annyi esze, hogy nem kínálja Maricát a rossz, kék 
csomagolású dohányával, hisz hallhatja, most is hogy köhög.

-  Fütyülök -  ismételte meg A-Bé, de ezúttal olyan hangon, 
mely trombitaszóhoz hasonlított. Most már mindenki megért
hette, ez minden, ez a zárszó: -  Fütyülök rátok!

Frau Liza, aki egy hosszú, eredetileg talán nem is női testre 
szabott csukaszürke kabátban, fagyoskodva állt A-Bé közelé
ben, hiába kapott marasztalón A-Bé után, A-Bé megfordult 
és ment, és a szobája ajtaját úgy csapta be maga mögött, hogy 
csak úgy remegett és zörgött bele a barakképület. Potocki fel
húzott homlokkal nézett utána, majd az elvtársai tekintetét 
kereste, és vékony ajka körül sovány mosoly jelent meg. 
A többi emigránsnak is, akik régebbről ismerték A-Bét, ha
mar elmúlt a megrökönyödése, hiszen nem volt várható, hogy 
A-Bével majd nyugodtan lehet érveket és ellenérveket váltani. 
Wimbergernek azonban az volt az érzése, hogy Annié fél 
szemmel gúnyosan nézi őt, őt, aki csakugyan zavarba jött, no
ha meglehetős jártassága volt ülések vezetésének technikájá
ban, hisz alig múlt el hét, hogy ne tartott volna valamelyik ke
rületi szociáldemokrata pártszervezetben ismeretterjesztő elő
adást. Semmiféle rendszabályt nem alkalmazhat A-Bével 
szemben, lévén az távol a saját szobájában, másrészt hogy le
het az ő jelenléte nélkül tovább folytatni ezt a közgyűlést -  fel
függeszteni pedig az ülést, mert A-Bé túltette magát minden 
szabályon... Nem tudta hamarjában eldönteni, mit kellene 
neki mondania, tehát azt a megoldást választotta, hogy meg
kopogtatta a ceruzájával az elnöki asztalt, és megkérdezte:
-  Kíván valaki hozzászólni?

A kommunisták között már-már az az inkább kedélyes han
gulat kerekedett felül, melyet Potocki enyhe mosolya is tükrö
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zött. Épp ezért meglehetős váratlanul érte őket, hogy Wimber- 
ger kérdésére arcán őszinte felháborodás kifejezésével Max 
Pichler, Annié jelenlegi barátja állt fel. Ez a Pichler eddig 
mindig kevés vizet zavart, szociáldemokrata, a Hochschule für 
Bodenkultur diákja volt, de általában csak arról volt ismere
tes, hogy szenvedélyes barátja az éneklő madaraknak. Három 
kalitka is lógott a szobájában. Ha szünidőre hazautazott Stá
jerországba a szüleihez, magával vitte a madarakat, mert nem 
bízott senkiben, s félt, hogy hátha elfelejtenek enni és inni adni 
az ő kedvenceinek. Úgy állt fel, mint aki azt mondja: ezt nem 
lehet tétlenül tovább nézni, itt muszáj rendet csinálni, s az ő 
paraszti dialektusában mindjárt el is kezdte. Ő egész komo
lyan úgy találta, hogy A-Bé őt személy szerint s az összes je
lenlevőket durván megsértette.

-  Ha A-Bé nélkül nem is volna ma számunkra ez a barakk
- mondta izgatottan, de igazságának biztos tudatában meg
nyomva minden szót -, A-Bé egész magatartása mégis minő
síthetetlen. A barakkot Bécs város szocialista vezetősége nem 
A-Bének, hanem az IOPE alapszabályainak jóváhagyása 
alapján az lOPE-nak adta használatra, vagyis nekünk. S ha 
már felszólalok, akkor ki kell hogy térjek arra is, hogy ez így 
nem megy tovább. Az alapszabályok értelmében -  és Pichler 
magasba emelte s megmarkolta a hüvelykujját -  a barakk 
osztrák diákoknak szolgál otthonul, s másodszor -  s most a 
mutatóujját markolta meg -, az itt lakókat illeti meg a döntés 
joga, hogy kit vesznek fel új lakónak. Én tudok vagy nyolc 
osztrák diákról, elvtársakról, akiknek nincs mit enniük, mert 
drága hónapos szobákra kell költeniük a pénzüket. Személy 
szerint én jóban vagyok az itt lakó, idegenből jött kommunista 
elvtársakkal, de ők is be kell hogy lássák, ez nem igazság. 
Egyszerűen nem igazság! S aztán hol van már ennek a ba
rakknak a diákotthon jellege? S most A-Bé önkényesen be
szállásolt valakit, aki ha osztrák is tán, de megint csak aligha 
diák. S mikor mi ezért kérdőre vonjuk, kijelenti, hogy -  fütyül 
ránk.

Potocki, aki a közgyűlés elején nem értette, miként lehet, 
miért van, hogy az ő elvtársai ilyen bolha nagyságú pr öblé
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máknak, mint amilyen ez az egész barakkprobléma, komo
lyan és bizonyos izgalommal ülnek neki, most kezdte megérte
ni, hogy ez a keserű, ez az elkerülhetetlen: nevetségesen kis 
életparcellákért kell olyan sokat s olyan erővel viaskodniuk, 
mintha országok sorsáról volna szó. Mint ahogy azelőtt egy 
város vagy egy ország népének forradalmáért viaskodhattak. 
A legfurcsább az volt, hogy Max Pichler maga minden jel sze
rint nem értette meg, hogy mért keletkezik az ö felszólalása 
közben akkora izgalom.

-  Mikor mi Magyarországon proletárdiktatúrát csináltunk
-  ugrott fel egyszerre magából kikelve Bonyhádi -, csak miér
tünk harcoltunk-e, vagy az osztrákproletáriátusért is? Mi egy 
percig se gondoltunk úgy az osztrák proletárra, mint idegenre. 
Most idegenek vagyunk?

Messze kerültek a közgyűlés eredeti tárgyától. Most már 
arról volt szó, hogy Ottó Bauernek van-e igaza, aki a magyar 
fehér terrorra mutatva azt mondja az osztrák munkásoknak: 
Látjátok, mit takarítottunk meg nektek azáltal, hogy nem 

követtük a magyar munkásság példáját -  vagy pedig a kom
munistáknak, akik erre azzal felelnek: Ha az osztrák szocia
lista vezérek nem akadályozták volna meg az osztrák munkás
ságot abban, hogy szintén proletárdiktatúrát csináljon, akkor 
ma Magyarország még mindig tanácsköztársaság, de Csehor
szág és Ausztria is biztosan az, hiszen a magyar vörös hadse
reg előtt Prágáig állt nyitva az út.

Potocki már éppoly szenvedéllyel vett részt a vitában, mint 
a többiek valamennyien, s közben Pichler várt, hogy befejez
hesse beszédét, mert - mint mondta -  konkrét indítványokat 
akart tenni. A többiek már szinte el is feledkeztek épp a 
konkrét ügyről, mely Pichlernek még mindig változatlanul 

fontos maradt. Fáradtan és csendben hallgatták az indítványt, 
hogy a törvénytelenül behozott új lakó ellen, amennyiben nem 
hagyja el jószántából a barakkot, vegyék igénybe a törvényes 
eszközöket, mert nem látja be, hogy jogaink védelmére mért 
nem fordulhatnánk a köztársaság rendőrségéhez. Másik indít
ványa pedig az volt, hogy A-Bé helyére új gondnokot válasz- 
szanak. Úgy találom - folytatta félreértve a majdnem közöm-
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bős csendet -, hogy mindkét indítványom oly józan, egyszerű 
és jogos, hogy ebben a kérdésben ellenvélemény nem is lehetsé
ges. Épp ezért mindjárt indítványt teszek az új gondnok sze
mélyére nézve is. Anton Hummert ajánlom, aki pártokon kívül 
áll, aki föllépésénél és garderobe-jánál fogva is legalkalma
sabb reprezentatív célokra is, aki anélkül, hogy gondnok lett 
volna, szenet és ebédjegyeket szerzett a barakk lakóinak, s 
akinek, mint tudják, még messzebbmenő tervei vannak: el 
akarja intézni, hogy a közeli gyerekotthonból ingyen reggelit, 
minden reggel fejenként egy csésze kakaót kapjunk.

A vastag Faber, aki nemcsak mint kommunista, hanem 
mint osztrák külön is dühös volt Pichlerre, Pichler elképedésé
re még az ellen is tiltakozott, hogy egy proletárbarakkban 
egyáltalán szavazásra bocsássák Pichlernek az indítványát. 
Tiltakozni kell -  mondta húsos kezét felemelve -, tiltakozni 
kell legalább olyan mértékben a Pichler nacionalista diákott
hon-koncepciója, mint az A-Bé önkénye ellen, aki egy hamis 
humanizmus jelszavával...

Faber dühös volt Pichlerre, de még ha dühös is volt, a kövér 
arcában mélyen bennülő kék szemei megőrizték kedélyes csil
logásukat. Azok közül a nagy darab, széles emberek közül 
való volt, akiknek nehéz kitalálni az életkorát, s akiktől, bár 
nagyon erőseknek látszanak, senkinek se juthat eszébe félni. 
Mikor a hamis humanizmusig jutott beszédében, a kommunis
ták megtapsolták, de erre A Bé, aki mikor hallotta a lármát, 
nem bírta ki a szobájában, kirontott s most közbekiáltott:

-  Hamis humanizmus? Vitatkoztok egymással, s közben 
mind egy banda vagytok. Azt hiszitek, isteni igazságnak vagy
tok birtokában, valójában pedig rátok illik az assisi szent em
ber szava. Rufftno testvérnek, akit a predestináció ördöge 
Krisztus képében kísértett meg, az assisi szent ember nem filo
zófiai vagy teológiai érvekkel bizonyította a predestináció 
gondolatának hamisságát, hanem azzal, hogy azt mondta: 

Nem lehetett az Krisztus, mert hiszen megkeményítette a te 
szívedet. -  Hát ez az. Nem lehet igazság az, ami megkemé
nyíti a szíveket. A tiétek pedig mindőtöké olyan már, mint 
a . .. mint a cipőtalp. Vitatkoztok, ahelyett, hogy megnézné
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tek, nem kell-e az embernek valami, aki huszonnégy órája la
kik veletek egy födél alatt.

-  A-Bé, te már megnézted? -  hangzott fel most Marica 
hangja.

-  Az az én dolgom -  kiáltott vissza A-Bé, s nyomban a töb
biek felé fordult. -  Különben csináljatok, amit akartok, én le
mondok minden tisztségemről, boldoguljatok, ahogy tudtok. 
Mától kezdve ebben a házban én csak ellenségeket ismerek!

A-Bé ezzel a búcsúszóval s karjának egy széles mozdulatá
val vonult vissza az előbbinél kisebb zajjal a szobájába. Wim- 
berger azonban most már erélyesen követelt némi rendszert a 
közgyűlés tárgyalásaiban, de a közgyűlés így is még soká tar
tott. A Pichler indítványai közül csak az utolsót fogadták el, 
de azt egyhangúan: Hummert választották meg gondnoknak. 
Hummer mellé azonban még egy öttagú lakásbizottságot vá
lasztottak a barakk ügyeinek intézésére. Az új lakó ügyében 
pedig végül is úgy döntöttek, hogy Hummemek és a melléje 
osztott bizottságnak kell megérdeklődnie, hogy miféle ember 
az új lakó, politikailag és általában megfelel-e egy proletár
barakk lakójával szemben támasztható követelményeknek. Ez 
alkalomból Kovács, aki az egész közgyűlés alatt meglehetős 
szót lan volt, közbeszólt:

-  Erre nézve Frau Liza tán máris adhatna felvilágosí
tást ...

Dél óta, hogy az ételhordót beadta, Kovács most nézett elő
ször Frau Lizára. Az a megjegyzésre bólintott, és azt mondta:

-  Hogyne, talán tudnék. De nem tudok mégse, mert nem ér
zem jogosnak, hogy én állítsak ki bizonyítványt valakiről.

Éjfélre járt már, de még hátra volt Ottó Scherer. Minden 
közgyűlés tárgysorozatának esetleges indítványok című 
pontját legfőképp ő töltötte ki, mert nemcsak széngondnok, 
hanem pénztáros is volt, s egyben a barakk karbantartása is
-  például, ha a vízvezeték levezető csatornája eldugult, annak 
megigazítása -  az ő feladata volt.

Ez alkalommal a horribilis villanyszámlát tette szóvá, s fel
hatalmazást kért, hogy a szobákba kopogtatás nélkül nyithas
son be, mert az a gyanúja, hogy a barakkban a tilalom ellenére
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a közös villanyszámla terhére valaki titokban villanyvasalót 
használ.

-  De aki villanyvasalót használ, az be fogja zárni arra az 
időre az ajtaját! -  jegyezte meg már gondnoki minőségében 
Hummer.

-  Ez akkor indiciumként fog szolgálni -  nyugtatta meg rö
viden Scherer, s folytatta előterjesztéseit: -  Figyelmeztetem a 
barakklakókat, hogy ha két héten belül nem tudjuk kifizetni a 
villanyszámlát, a társaság kikapcsolja az áramot, és mindnyá
jan sötétben ülhetünk. A pénz már rég együtt lehetne, ha min
denki eleget tenne a messzemenően szociális szellemben mél
tányosan és csak jövedelme arányában reá kirótt fizetési köte
lezettségeknek. Felhatalmazást kérek, hogy a fekete táblára 
kifüggeszthessem a hátralékosok nevét.

-  És ha mégse fognak fizetni? -  kérdezte Pichler, aki pon
tosan fizetett és el volt keseredve. -  Mindenki azt teszi itt, 
amit akar. Ez a következménye annak, ha az az alapelv, hogy 
úgyse tesznek ki senkit a barakkból.

A hosszúra nyúlt közgyűlés derűsen fejeződött be, mert a 
végén utolsónak felállt Anton Hummer és kijelentette, hogy 
okulva a mai közgyűlés helyenként személyes élű, szenvedé
lyes vitáin, ő mint új gondnok szükségesnek látná, hogy a ba
rakkban egy új szellem, az egyezség és nyugalom szelleme ke
rüljön uralomra. Mennél több a szavazásra jogosult, annál ne
hezebb ez. Kevesebben jobban megértik egymást, minélfogva 
ajánlja, hogy aki nem tesz eleget a rá kirótt fizetési kötelezett
ségeknek, azt szankcióképp fosszák meg a szavazati jogától, 
azonkívül pedig-nem elvi okokból, hanem tisztára a fent em
lített cél érdekében -  helyesnek tartaná, ha az elvtársnők a ba
rakkon belül nem bírnának szavazati joggal, mert akkor épp
úgy, mint ő, pártokon kívül állva, inkább érvényesíthetnék ve
le egyetértésben békítő és ellentéteket elsimító befolyásu
kat ...

Csak két ember volt, aki komolyan kelt ki az indítványok 
ellen. Wimberger, aki tiltakozott egy vagyoncenzusos válasz
tójog reakciós koncepciója ellen, a másik tiltakozó Kathe 
volt, aki kijelentette, hogy semmiképp és egyáltalán nem isme-
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ri el hivatásának se a barakkon belül, se azon kívül az ellenté
tek elsimítását, sőt úgy találja - és sajnálatos, hogy egy prole
tárbarakkban ilyesmit még magyarázni kell úgy találja, 
hogy épp az ellentétek kiélezése az egyetlen produktív maga
tartás.

Hummert leszavazták, amit nem minden további meggyőzé
si kísérlet nélkül s azzal a fenntartással, hogy igyekezni fog a 
barakk atmoszférájának megreformálására más, megfelelő 
módszereket kieszelni, tudomásul vett.

A N D RÁ S ÉS JA N I

András a biciklijéért ment, melyet akkor hagyott ott a házmester
lakásban, mikor a Margit fehér ruháját akarta Tillmannétól re
kordidő alatt hazahozni. Jani mint aki különös kegyet kér, meg
kérdezte, vele mehet-e, s amint az utcára értek, szembefordult az 
öccsével:

-  Emlékszel a Pagátra?
Azelőtt csak Bollerttel szemben történt meg vele, hogy csupa 

túlhevült közlési és kérdezési vágytól nem azt mondta, amit akart. 
Vagy ha azt mondta, akkor olyan ügyetlenül kezdett bele, mint 
most. Aggódva nézett fel az öccsére, ki a pár nap alatt mintha még 
magasabbra nőtt volna. De annak az arcán nem látta az ideges tü
relmetlenségnek azt az árnyékát, ami ilyen esetekben grimaszba 
torzítja egy-egy pillanatra Bollert képét. András csak csudálkozott 
azon, hogyan lehet ilyesmit csak kérdezni is, s mért ezen az elszo
rult torokból jövő hangon, s nagyot nevetett, és mintha a fölidé
zett közös emlék egyszerre kedvesebbé tette volna előtte a rabbit, 
megmarkolta annak sovány karját.

Csak nem gondolod, hogy meghülyültem a Zrínyi utcában!
- mondta, s mert a rabbi hallgatott, ő folytatta, amint továbbin
dultak : -  Csuda egy kutya volt a Pagát -  mondta meggyőződéssel, 
és sóhajtott is, halkabban. A Pagát miatt, aki annak idején valami 
gonosz rákos daganatot kapott, és a gyepmesternek kellett odaad
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ni, s még inkább azért, mert Pagátról eszébe jutott Dalos Olga. 
Azoknak szintén van egy hosszú szőrű, hollófekete újfundlandi 
kutyájuk, még a fehér kereszt is ott a nyakán, éppúgy, mint a Pa- 
gátnak volt. Sóhajtott, mert tiem tudta kispekulálni, miként talál
kozhatna Dalosékkal anélkül, hogy rájuk hozza a rendőrséget. 
Nem kételkedett benne, hogy szemmel tartják. Nézett jobbra-bal- 
ra meg maga mögé. M indenütt sok volt az ember, és ő, András 
már tudta: nem egykönnyen látszik meg valakin, hogy spicli. 
S mind komorabb lett. Ha az nem is látszik meg senkin, hogy spic
li, de annak meg kellene látszani az embereken, hogy. . .  Beleka
rolt a rabbiba, és önkéntelenül szorított egyet a karján. A rabbin 
legalább meglátszik, hogy van ebben a városban egy Zrínyi utca. 
De közben csak fél füllel hallgatta, amint az az utca lármájában s a 
meg-megcsukló izgatott hangján beszélt.

-  Arra akartalak emlékeztetni, hogy mikor a Pagátnak kicsinyei 
születtek, egyszerre kilenc d arab . . .  S nem akarták meghagyni 
őket, azt mondták, legalább ötöt agyon kell ütni.

-  Természetesen, különben tönkremegy a táplálásban a kutya
mama -  jegyezte meg András szakszerűen.

Jani rövid, fojtott kiáltásban tört ki. Ráismert a rövidnadrágos 
Andrásra, aki öt év előtt, mikor körülállták a nyüzsgő vak poron
tyait nyaldosó Pagátot, teketória nélkül vette kézbe és nyomta a 
zománcos kék vödörbe víz alá a pár órás vak kutyakölyköket.

-  Csakugyan én? -  kérdezte András.
Jani alázatos irigyen vetett egy pillantást a nagy darab, erős fiú

ra, aki az ő öccse volt. Elfelejtette! Ami megmaradt az emlékezeté
ben, az az apjuk szava: „Különben tönkremegy a kutyamama”
-  pontosan így mondta az apjuk, aki azonban szintén irtózott 
megtenni azt, aminek szükségességét nemcsak ezekkel a szavak
kal, hanem még azzal a hangsúllyal is, mint ahogy András az 
imént tette, magyarázta. Andrásnak könnyű volt megfeledkezni! 
De Janinak az utolsó napokban, akár könyvvel a kezében, akár a 
zongora előtt ült, emlékeznie kellett, s kínlódva emlékezni arra, 
hogy ő akkor felülről nézett le az öccsére, alacsonyabb rendű lény
nek, közönségesnek tekintette. András -  így képzelte most Jani

hagyta, hogy az öntetszelgő bátyja gondoljon róla, ami jólesik 
neki, s közben s joggal meg is veti őt.

233



Janinak mindenáron beszélnie kellett, nemcsak azért, mert 
szüksége volt rá, hogy megbüntesse magát, hanem mert az öccse 
bocsánatára s a bocsánat következtében a bizalmára nagyobb 
szüksége volt, mint bármi másra. Ez a bizalom, csak ha megkap
hatná, útmutatássá válhatna az ő számára, ebben egészen biztos 
lett különösen azóta, mióta még maga Bollert is eljött Andráshoz 
négyszemközti megbeszélésre. S most hogy itt haladt az utcán vé
kony karjában az öccse nehéz karjával, szeme sarkából rápislo
gott, s mindent megbámult rajta, ami más volt, mint őnála: a szé
les vállát, a lomhán hanyag járását, a gyűröttebb ruháját, a nyer
sebben csengő hangját. De hogy lehet valakit rábeszélni arra, hogy 
ne legyen hozzánk bizalmatlan?

-  Nem vagyok olyan, amilyennek te gondolsz -  szólalt meg Ja
ni. S állta András meglepett tekintetét, ha el is vörösödött. 
S ahogy az öccse végignézett rajta, ő kezdve a szalmakalapjától 
egészen a cipője sarkáig magán mindent kétségesnek, méltatlan
nak, elítélendőnek érzett.

-  Hát milyen vagy? -  mulatott rajta András olyan tele torokból 
nevetve, hogy egy közvetlenül előttük haladó idősebb házaspár 
rezzenve fordult hátra.

András egyszerűen kinevette -  állapította meg Jani, és most, 
hogy megindultak, ő kapaszkodott bele az öccse karjába, mintha 
attól félne, hogy az mindjárt faképnél hagyja. Igazság szerint, úgy 
érezte, ő igenis olyan, mint amilyennek András látja. Igazság sze
rint, nem érdemli meg „a bizalmat”. Igazság szerint azt kellett vol
na m ondania: olyan vagyok, mint te gondolod, de azért mégis. . .

-  Méltóvá kell tenni az embert, azt is, aki nem méltó a bizalom
ra -  szólalt meg végül, miután m ár egy darabig mentek.

-  Ami azt illeti, nem egészen így van -  mondta András a füle tö
vét vakargatva. -  Én például odabent majdnem megjártam -  szólt 
hirtelen elkomorodva, s miután körülnézett az utcán, szembefor
dult a bátyjával. -  Te, rabbikám . . .  Voltaképp miféle ez a Bollert?
-  s furcsán fürkészte a bátyját, mintha a sápadt, kissé ingatag já rá
sú fiúval, aki itt, karjával a karjában megy mellette, csak most köt
ne ismeretséget. S egyszerre Jani izgatottan, hadarva beszélt, mert 
maga a hang, mellyel öccse Bollertről a kérdést feltette, fájt neki,

234



és az elképzelés, hogy András talán éreztetett valami bizalmatlan
ságot Bollert iránt, valósággal rémületbe ejtette.

-  Mérget veszek r á . . .  Tűzbe teszem érte a kezem. . .  Senki mé
lyebben nem szenved a rossz a la tt . . .  -  mondta, miután elbeszélt 
róla mindent, amit tudott. Annál hevesebben beszélt, mert érezte, 
mint hűlnek ki a legforróbb szavai is, mire az öccse füléhez érnek. 
Amikor például a szót a Bollert nagy szenvedéséről kimondta, 
András majdnem csudálkozva nézett rá.

-  Szóval renegát -  összegezte végül is András a Jani Bollertről 
szóló rajongó biográfiáját.

-  Bollert? Hogy Bollert? Renegát? Egyszerűen?
András azt forgatta a fejében, hogy azzal, hogy megmondta 

Bollertnek a rendőrség foglyainak a nevét, nem árult-e el valamit, 
amit nem lett volna szabad.

-  Nem egyszerűen, hát nem egyszerűen, de renegát -  mondta 
csak vállat vonva.

Aki kommunista volt, s ma nem az, az renegát: ez így van. De 
valami így lehet, igaz lehet, s az, aki megállapítja az igazat, ezzel 
mégis igazságtalanná válhat. Ez történik ebben az esetben is, ezt 
érezte Jani olyan kétségtelen biztossággal, mint a karjában az öcs- 
cse karját.

-  Nem ismered, nem szereted, azért beszélsz róla így -  szólt bá
tortalan szemrehányással.

András közömbösen legyintett: -  Meglehet. -  De ekkor valami 
eszébe jutott. S halkabban, mint máskor, újra megszólalt: -  Kü
lönben, nincs igazad. Az apánkat. . .  -  azt akarta mondani „sze
retjük”, s ezért akasztotta el a szóban a szemérme. Kényszeredet
ten, éles rövid nevetéssel ugorta át az állítmányt -  . .  .és mégis, 
ami őt illeti, azt hiszem, velem egy időben, te is most jöttél rá, 
h o g y ...

Ezt a m ondatot se fejezte be. Futólag összeért a tekintetük. És 
Jani bólintott.

A júliusi, lármás, poros pesti utcán azzal az érzéssel ment egy
más mellett a két fiú, mintha egyszerre valami temetés után volná
nak. Érezték, hogy végleg s közös sorsként s most szakadt rájuk az 
egészen sose megszokható szerencsétlenség: az az árvaság, amit 
úgy hívnak, hogy felnőttnek lenni. Nincs többé gyermeki, nincs
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többé az az isteni biztonság. A kétségekben immár egyedül kell 
eligazodniuk.

- T e  azért nem is vitatkoztál már v e le ... -  sóhajtott Jani.
-  Azért? -  András elgondolkozott a kérdésen, aztán megrázta a 

fejét: -  Minek vitatkozni arról, ami biztos? Mert amit a két sze
memmel láttam, az biztos -  és végighúzta lassan nagy tenyerét a 
két szemén, nem mintha ki akart volna törülni belőlük valamit, 
hanem mint ahogy az ember féltőn ráborítja kezét rejtett kincsre.
-  Itt van a szememben, értsd meg, rabbi. Egy gondolatról, köny
vekről lehet vitatkozni, de hogyha láttad, amint valaki lábával a 
széken a fehér cipőjéből odaadó gondossággal pucol ki egy vérfol
tot, m ialatt. . .

Jani lélegzeni is alig mert. Az öccse végre beszélt. Ott álltak már 
a ház előtt, melyben Tillmanné lakása volt, de András most már 
nem tudta abbahagyni. Míg beszélt, nem a bátyját, hanem az em
bereket nézte, akik előttük elhaladtak, s akikről most már az idők 
végéig mindig fel fog benne támadni a kérdés, hogy köztük titok
ban melyik a tényleges, illetve lehetséges pribék.

-  De apa talán nem is tud erről -  ez volt Jani első szava, miután 
az öccse végleg elhallgatott. András közben elfeledkezett az apjuk
ról. El még magáról a rabbiról is. Beszélt, mint ahogy a zsugori a 
pénzét számolja. Amit előszámlált, az volt egyelőre, szegény zsu
gori, minden útravalója, amivel itt állt a világban, abban az egész 
rettenetesen barátságtalan, de rémesen új és érdekes úttalanság- 
ban, ami az élet. De azért felelt a rabbinak.

-  Hogy épp apa nem tudná, hogy mi a Zrínyi utca? Hisz én 
i s . .. te i s . . .  mindenki tudja. S azt is tudja mindenki, hogy most 
M agyarországon...

A rabbi fejezte be a m ondato t:
-  Statárium v an . . .  De az, az lehetetlen! Azt nem m erik! -  kiál

tott fel. De azért most eszébe ju to tt valami, s nem volt tovább ma
radása. S hirtelen kezet nyújtva szólt: -  Most már tudom, ott bent 
lettél tehát kommunista.

-  Hová? Meg se vársz? Látod, rabbi, pedig szeretném, ha te se
gítenél nekem. Kommunista lettem? Azt hiszem én is. De mégse 
tudom, mi az a kom m unizm us...  Te biztosan tudod. Szeretném 
gyorsan megtanulni. Gyere be velem legalábbis a bicikliért -  s
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megfogta a rabbi karját, s húzta magával, mert egyszerre, hogy 
egy pillantást vetett a kapu mögé, kínos érzéssel ismert rá a helyre, 
melyet pontosan így idézett fel maga elé a cellájában, mint ahogy 
most itt viszontlátta. S hogy beljebb mentek, önkéntelenül nyugta
lan pillantást vetett a lépcsőház hűvös hajlata alá, s csak aztán nyi
tott be, maga mögött a rabbival, a házmester pincelakásába.
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Július 21.

A PÁ R T SZÁ JA

Pesttől felfelé, föl egész Horányig a Duna két partján csak úgy 
nyüzsög a nép. Deszkabódék, rongyokkal foltozott sátrak körül 
tanyáznak, félig felöltözötten vagy fürdőnadrágban. Az öregasz- 
szonyok még a fekete kendőt se veszik le a fejükről, a fiatalabbak 
azonban fürdődresszben vagy annak híján alsószoknyában s ing
ben üldögélnek meztelen lábakkal a napon. Üdülő munkáscsalá
dok, de legnagyobbrészt hajléktalan munkanélküliek vertek itt 
rögtönzött fészket maguknak, amíg tart a nyár. Nagy a lárma, sok 
a gyereksírás, és mintha még a vidáman csillogó hatalmas vízből is 
az a petróleumszag szállna föl, mely a tűzhelyeket helyettesítő sár
garéz primusokból ette bele magát a tarkálló tábor tikkasztó 
levegőjébe.

A kis Dalosnak volt egy barátja, aki pikoló volt az egyik nagy 
körúti kávéházban. Ez lopott neki mindennap egy újságot, néha 
csak az előző napit, néha egyet a legfrissebből. S mert a kis Dalos 
tudta, hogy Sulyok Elemér, különösen mostanában, türelmetlenül 
lesi az újságot, mindjárt vitte is hozzá. Sulyok Elemér rövid fekete 
fürdőnadrágban, törökösen keresztbe rakott lábszárakkal, hátát a 
bódénak támasztva, mindjárt bele is merült az olvasásba. Feje fö
lött, a bódé és a szomszéd sátor között kifeszített spárgán a kék in
ge száradt. Bal kéz felől a cipője, a sapkája meg a nadrágja.

Erre a kis dombra hajtotta rá a fejét Dalos Péter óvatosan, ne
hogy a választék a gondosan elválasztott, homlokába hulló barna 
hajában elromoljék. Nem vetkőzött le, s körmét rágva várt rá, 
hogy a barátja végre fölpillantson. Csak az ingét gombolta ki elöl, 
s nézte a saját csontos, de széles mellét.

A napfényben kellemes megelégedéssel fedezte fel a maga mel
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lén a serkedő sárga pelyheket. Sulyok Eleméré keskenyebb, de 
azon sokkal sűrűbb és sötétcbb már a szőrzet, állapította meg kel
letlenül a kis Dalos, aki ez egyszer kivételesen különben is lázado
zott Sulyok ellen. Sulyok alig múlt tizennyolc éves, mindössze há
rom évvel idősebb nála, és mégis úgy bánik vele, mint akivel még 
vitatkozni se lehet.

- Hát itt nem lehetne komótosan elüldögélni hármasban? Ki
nek tűnne az fel? -  szólalt meg Dalos Péter, aki már délelőtt is 
hasztalan vetette fel ezt a kérdést, s most nem tudta már bevárni, 
hogy Sulyok magától tegye le az újságot. Az lenézett rá a szürke 
szemével, tekintete pár pillanatig kifürkészhetetlenül, elgondol
kodva időzött el rajta, hogy aztán gondolatai eredményeképpen 
csak tagadóan rázza meg a fejét. Ez volt minden, s már vette is fel 
újra az öléből az újságot.

-  Mint szénaboglyában a tű, úgy eltűnnénk itt -  morogta durcá
san Dalos Péter.

-  El hát, de csak addig, amíg nem akarsz eltűnni, kis Dalos
-  nyitotta meg száját nyomatékos szóra Sulyok Elemér, és aztán 
furcsa bődülő hangot hallatva úgy ásított, hogy az valami elkese
redett káromkodásként hangzott. Dalos Péter meghunyászkodva 
nézett fel a magasba, míg a Sulyok az újságot összehajtva feltá- 
pászkodott. A kis Dalos sóhajtott. Az ember azt hinné, hogy ha 
már nem itt a Dunaparton, akkor ebben a nagy Budapest város
ban csak könnyű olyan helyre akadni, ahol feltűnés nélkül, bizton
ságban lehet hármasban elbeszélgetni. S még egyszer körüljártatva 
szemét a körülöttük mindenfelől zsibongó sokaságon, minden 
meggyőződés nélkül, ravaszságból azt m ondta:

-  Persze, az más, ha az ember el akar tűnni. Csakugyan, itt még 
szemet szúrhatnánk, mivelhogy itt először látnák a Klamm fiút . . .

-  Sose kell neveket mondani -  jegyezte meg rosszallóan Sulyok 
Elemér, de aztán megenyhülten folytatta: -  Csakhogy rájöttél.

Ezzel visszaült helyére, és a szeplős homlokát ráncba szedve 
már megint magában gondolkodott. A kis Dalos egész közel kú
szott melléje, s mint aki valami rossz portékát akar mindenáron 
egy idegenkedő kuncsaftra rásózni, hízelkedő hangon ajánlotta: 

A Naphegy utcában házuk épül. Ott sok a munkás, mi senki

240



nek se tűnhetnénk fel, s ott egy csapásra azzal a Selmeci elvtárssal 
is találkozhatnánk. . .

Sulyok tagadóan rázta a fejét. A kis Dalos bár nem értette, hogy 
ez az indítványa mért elfogadhatatlan, mindjárt elhallgatott, hogy 
azonnal újabb ajánlaton törje a fejét.

-  Megvan! Legforgalmasabb helyen, egyszerűen az utcán 
adunk randevút, vagy valamelyik parkban, egy pádon. Járunk, 
mint mások, ülünk, mint mások, ahogy akarod. Mások is ülnek, 
mások is járnak és pont.

Nyugtalanul siklott a szeme a mellette guggoló Sulyok Elemér 
borotválatlan, beesett képéről le annak a keze fejére. Sulyok Ele
mér fehér bőre alig bám ult meg a naptól, csak tetőtől talpig tele 
lett apró vöröses szeplőkkel. S hiába volt a Dalos Péter lelkes han
gon előadott terve, a barátja csak homlokát ráncolta s úgy tett, 
mintha a térdén keresztbe fektetett szeplős keze fejéről akarná le
olvasni, hogy mit tegyen. Közben az egyik közelben sátorozó is
merősnek a felesége megzavarta elmélkedésében. A kiolvasott új
ságot kérte.

-  Praktikus asszony -  oktatta ki Dalos Pétert, miután az asz- 
szony elment - , a szopós babáját újságpapírba pólyálja. Azt nem 
kell mosni, tudniillik az újságpapírt.

Sose mulasztotta el, hogy a „kis Dalos”-nak valamit megma
gyarázzon. Annak nem maradt más hátra, mint hogy újabb sóhaj
jal megadja magát. Most már látta, hogy a Sulyok ezúttal megint 
nem hagyja magát senki türelmetlenségétől sürgetni, „érni hagyja” 
a kérdést, s nem engedi magát szokásaiban befolyásolni. Dalos rá
jö tt, hogy Sulyok tán nem is vette még sorra a találkozás megorga- 
nizálásának problémáját, hanem ezúttal is mint minden újságolva
sás után, azért tart pauzát, hogy a gondolatokat, melyeket az olva
sott hírek ébresztettek benne, rendbe szedje a maga és a kis Dalos 
„osztályöntudatának és politikai kultúrájának” továbbfejlesztése 
érdekében.

A kis Dalosnak máskor még a gondolatai is lábujjhegyen jártak, 
ha Sulyok „helyzetjelentésre” készülve hallgatott. Mert Sulyok 
nemcsak az ő tanító nagy barátja, hanem a párt is volt. A párthoz 
hírek jöttek, a párttól utasítás érkezett, a párt lapokat, füzeteket 
küldött szét, a párt helyeselt, a párt óvott, tanácsolt és elítélt, a
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párt örült, szenvedett, segítséget küldött, a párt mindent tudott, a 
párt tudta meg, hogy Klamm Andrást bevitték a Zrínyi utcába, a 
párt rendelte el, hogy Olga virágokat árulva tartsa szemmel a Zrí
nyi utcai komor házat, a párt mindig újabb híreket küldött és hí
rekre várt -  s mindig, a kis Dalos számára, mindig a Sulyok Ele
mér száján és a Sulyok Elemér kezén keresztül. Dalos Péter azon
ban ezúttal még a helyzetjelentésre is hiába várt, s kezdett a leg- 
rosszabbtól tartani, mikor Sulyok felkelt, leszedte a közben meg
száradt ingét és öltözködni kezdett. Ha most fogja magát és el
megy a Sulyok, ki tudja ezúttal is megint egyszer nem napokra tű 
nik-e szem elől, s ő, Dalos Péter, a nénjével, Olgával együtt várhat 
a válaszra borjúnyúzó kiskeddig!

-  Jöhetek veled?
Sulyok beleegyezően bólintott, s a kis Dalos igyekezett nagyo

kat lépve mellette haladni. Növekvő aggodalommal tekintgetett 
fel Sulyokra, aki csak az egykor sárga, félretaposott félcipőjének 
orrát nézte, és időnként a feje búbját vakargatta zöldesszürke sap
káján keresztül, úgyhogy a fejfödője már egész oldalt csúszott, rá 
az aránytalanul kicsi fülére. Dalos Péter rövid, halk, de szapora 
sóhajtásokkal emlékeztette Sulyokot az ő szerény jelenlétére, míg 
az hirtelen elhatározással megállt, lekapta a sapkáját, s kabátja uj
ját végighúzva szeplős, izzadt homlokán, megszólalt :

-  Kis Dalos, nem tudom, mit gondol a párt -  s fáradt, megle
pően szomorú szürke szeme a kis Dalosról úgy nézett körbe szinte 
tapogatózva, mintha nem is a Duna-parton járnának, ahol min
den bárkát ismert, hanem erdőben, ahol utat vesztett. S a hangja 
se volt az az önelégült tanítós hang, hanem mint aki valami bűnét 
vallja meg, gyámoltalanul panaszos. Dalos Péter ijedten leste a 
folytatást. Félreértés csak annyiban volt köztük, hogy Sulyok nem 
a Klamm fiúval való konspiratív találkozásra, hanem a mai újság
hírekre értette, hogy nem tudja, mit kell gondolnia róluk.

-  Értsd a szót, kis D alos: mondjuk, hogy Budapesten minden 
rendőrnek, minden csendőrnek, minden detektívnek te paran
csolsz. Azt mondod, hé, ezer darab ide, ötezer darab oda, ezer ide, 
ötezer oda. Puskával, gépfegyverrel, páncélautóval, gyalog, lóhá
ton, ahogy akarod. Egy szavadra. Csak telefonon bemondod, és 
kész. És most, m ondjuk: beállít hozzád hat szál ember, egy tiszt és
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öt baka, zsebükben egy írással, és erre te, mintha te is csak egy ba
ka lennél és nem belügyminiszter -  tudod, mint nálunk az a Zsit- 
vay - , haptákba vágod magad, és ahelyett, hogy kidobnád őket, a 
tisztet az öt bakájával, hagyod, hogy ők dobjanak ki. Kis Dalos, 
mért nem figyelsz?

Az mint az iskolásgyerek rezzent össze a hirtelen szigorú 
hangra.

-  Figyelek é n . . .  nagyon is -  hadarta. -  Csak nem értek egy 
szót se.

-  Az nem volna baj, de az baj, hogy én se -  nyögött Sulyok, s 
aztán, mintha mégis a kis Dalos értetlensége háborítaná fel, hara
gosan kiáltott rá: -  Hát hogy mondjam, hogy megértsed?

S parabola helyett Sulyok magát a hírt mondta el Severingről, a 
porosz szociáldemokrata belügyminiszterről meg Braunról, a po
rosz szociáldemokrata miniszterelnökről, akik tegnap von Papén 
birodalmi kormánybiztos parancsára úgy adták ki kezükből a ha
talmat, mintha csak egy üres gyufaskatulyát ejtenének le. Most az
tán még jobban csodálkozott a kis Dalos. Azon ámult el, hogy mi 
lehet ezen érthetetlen a Sulyok számára.

-  A párt mindig is mondta, hogy a szociáldemokraták. . .  -  S a 
kis Dalos hozzáfogott a bűnlista felsorolásához, úgy, ahogy azt 
épp Sulyoktól tanulta, hozzátéve azt is, hogy úgy van M agyaror
szágon is, most is, mikor a szociáldemokraták lapja elhallgatja a 
letartóztatásokat. Senki több rosszat nem tett a pártnak, s ha most 
a németek ilyen gyáván, csúfosan fejezik be, ezzel csak a párt iga
zát bizonyítják, a pártnak agitálnak: ez volt a kis Dalos vélemé
nye. De nem lehetett végig kifejtenie, mert Sulyok egyetlen csüg
gedt erőszakos legyintéssel elvágta a szavát, s miután egy előttük 
heverő üres konzervdobozba elkeseredetten belerúgott, fejére téve 
sapkáját lassan folytatta útját. Szociálfasiszták, hétpróbás árulók, 
minden rosszért felelősek -  arra, hogy ez mind igaz, mérget vett 
volna Sulyok most még inkább, mint valaha. De épp az volt, ami 
miatt nem tudott eligazodni, ami miatt nem értette, hogy mért 
nem örül, mért nem képes örülni ennek a dicstelen bukásuknak?

Ahogy közeledtek a város belseje felé, és szembejött velük egy 
hajókirándulásról hazatérő úri társaság -  fehér ruhás hölgyek és 
hangos katonatisztek - ,  miért tűnt neki úgy, mintha azoknak a
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szokottnál is gondtalanabb volna a nevetése, s mintha a katona
tisztek a szokottnál is hetykébben mennének el meg-megcsörrenő 
kardjukkal mellette, a rongyos mellett? Ahogy a szemetes utcák 
fogytak mögöttük, mért érezte a lehúzott rolós, szép kapus házak 
aljában a szokottnál kirúgottabbnak, becsapottnak -  mért érezte 
úgy magát, mintha őt érte volna valami szégyenletes vereség? 
Csak azért-e, mert a dühös nacionalista újság örömujjongással 
hirdette, hogy ez „a vörösök vége” ? A párt titkon terjesztett kis 
nyomtatványaiból Sulyok megtanulta az ellenség újságjait a párt 
szemével nézni. De nem tudta, hogy ezt a hírt hogy kell a párt sze
mével olvasni. Ha legalább nem fogták volna el Kardos Pált, azzal 
megbeszélhetné a kérdést, hogy csakugyan csapás-e, amit talán 
helytelenül, de mégis csapásnak érez.

-  Ebben a mi helyzetünkben ez épp kapóra jön, ez jó  agitációs 
érv a mi szocdemjeink ellen -  szólalt meg a kis Dalos Péter suttog
va, mert m ár nagyon népes volt körülöttük az utca.

Egy úr mögött mentek el, aki a frissen megjelent délutáni újság
gal a kezében a járda szélén állt meg. Sulyok az úr válla mögül be- 
lepislantott. „Statárium Berlinben. Meglepő a teljes nyugalom”
-  olvasta „Az Est” első oldalán a nagybetűs címet, s ha az újságol
vasó úr nem is fordult volna idegesen hátra, erre Sulyok magától is 
továbboldalgott volna.

-  Ne felejtsd el, kis Dalos -  szólalt meg Sulyok, ahogy tovább
mentek - , ne felejtsd el, hogy a legutolsó német választáson a párt 
tizenegy új mandátumot nyert, és a szociáldemokratákkal együtt 
sok millióval több szavazatot kapott, mint Magyarország összes 
lakossága. Az összes, érted, a csecsszopó gyerekeket is beleértve.

-  Hogy felejteném én azt e l! -  kurjantott szinte sértődötten a kis 
Dalos, aki nem tudta, hogy ezzel a Sulyokot a mondanivalója kö
zepén némította meg. így lett biztatássá az, ami egyáltalán nem 
annak volt szánva. „Meglepő a teljes nyugalom Berlinben” -  ez 
állt a reggeli újságban is. És ez volt az, amit Sulyok is olyan megle
pőnek talált, hogy nem akart a fejébe menni. De jobb is, ha nem 
beszél erről a kis Dalosnak. „A párt szigorúan elítél minden defe- 
tizmust” -  ju to tt eszébe a Kardos Pál szava, ami az ő számára épp
úgy a párt szavát jelentette, mint a kis Dalos számára az övé.

-  Kis Dalos, tudod-e, hogy hol lakik a Klamm?
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A kis Dalos fellélegzett. Végre! És ebben a pillanatban támadt 
egy ötlete, melyet elutasithatatlanul kitűnőnek vélt.

-  Felmehetnénk hozzá mindjárt. És tudod mit? Azt mondanám 
neki, fizessen be minket egy moziba, ott aztán mintha véletlenül 
kerülnénk egymás mellé s a sötétben. . .

-  Kis Dalos, ott aztán te meg nem tudnál másra figyelni, mint a 
darabra -  szólt szárazon Sulyok. -  Ehelyett csak okosabb, ha 
egyenesen felmegyünk a lakására. Ha akárki kérdez, azt mondjuk, 
hogy Klamm képviselőt keressük. Hiszen esztergályos volnék s 
kérdezhetem, hogy nem tudna-e munkát adni az új háza körül.

A kis Dalosnak nyitva maradt a szája a bámulattól. Ha a Su
lyok soká gondolkodik is, de legalább alaposan. Nem kell annak 
senki segítsége, a legokosabbra az magától jön rá. A párt jól kita
nította. Büszke volt a barátjára, és hogy odaértek a házhoz, mely
ben Klammék laktak, megbökte könyökével és ravaszul hunyorí
tott. Sulyok azonban komoly maradt. S hogy ott álltak az ajtó 
előtt, melyen ki volt téve a névjegy: Klamm M árton országgyűlési 
képviselő -  Sulyok épp csak a nadrágszíján rántott egyet, mielőtt 
megnyomta a csengőt.

Klamm M ártont, noha hajnalban jö tt csak haza, ma már reggel 
hétkor feltelefonálták, s ő még csak annyi időt se vett magának, 
hogy legalább egyedül megreggelizzék, s a két fiú az ágyban hallot
ta, mikor úgy sietett el, hogy azt mondta M argitnak:

-  Nézz te utána a háznak! Én nem érek rá, még ha az egész ösz- 
szedől, akkor se. Ott ette volna meg a fene az egészet!

Amint a reggeli posta meghozta az újságokat, megtudták 
Klamm M árton szokatlan izgatottságának az okát. S mert Margit 
mindjárt ebéd után elment, hogy utánanézzen az új ház körüli 
munkának, a két fiú egyedül volt otthon. Mindebben Sulyoknak 
semmi érdeme se volt, de a kis Dalos szinte ijedten nézett fel Su
lyokra, mint valami mágusra, amint meghallották Andrástól, aki 
ajtót nyitott nekik, hogy rajta kívül senki sincs otthon, csak a 
bátyja, a Jani.

-  S tegnap óta ő is kommunista akar lenni -  nyugtatta meg őket 
ez irányban is András.

Jani elvörösödött, hogy a Sulyok szürke szemével találkozott a 
tekintete. Az volt az érzése, hogy mentegetőznie kellene vagy leg
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alábbis magyarázkodnia. Azért, mert rajta annyival jobb ruha 
meg cipő volt, mint a látogatókon. Sulyok szigorú arcot vágott, és 
fején hagyta a sapkáját, noha jól tudta, hogy ilyen házakban le 
szokás venni. A rabbi fölött elnézve Andráshoz fordult:

-  Olga mondta, hogy fontos beszélnivalód van velünk -  szólt 
barátságtalan tárgyilagossággal, miközben helyet foglalt a széken, 
melyet Jani tolt oda neki; majd felfedezve az asztalon egy csomag 
cigarettát, alig leplezhető mohósággal vett ki egyet és rágyújtott. 
S hogy ebben Andrással együtt a kis Dalos is követte a Sulyok pél
dáját, ez valami módon felbátorította Janit, s az öccse helyett ő 
felelt :

-  Rettenetes fontos beszélnivaló, különösen most, mióta Berlin
ben . . .  -  és ideges mozdulattal m utatott az asztalra, melyen ott fe
küdtek a délutáni újságok. -  Ezek a berlini események visszahat
hatnak az elfogottak sorsára. Rettenetesen visszahathatnak.

A kicsit reszkető hangú, hol piruló, hol sápadó úrifiú szavára 
Sulyok felpattant. Ebben a pillanatban jö tt rá, hogy mi volt az a 
félelem, ami mint valami nehéz súly feküdt az agyán attól a perctől 
fogva, hogy olvasta az újságot. Rettenetesen visszahathat, ez ki
mondta, ez, ez a . . .

-  Nem gondolja? -  kérdezte most már sürgetően Jani, mint aki 
a biztos döntést akarja meghallani egy igazi proletár és kommu
nista szájából. Úgy nézett rá Jani, mint aki ítéletre vár. Sulyok iga
zított egyet a kék inge gallérján, zsebre tette a kezét, és egyszer vé
gigjárta a szobát. Aztán visszajött a székre, felvette a kék üvegha
mutartóból az előbb összenyomott cigarettáját, újra meggyújtotta, 
és azt m ondta:

-  Vigyázat! A párt szigorúan elítéli a defetistákat!

A K IK Ö Z Ö S ÍT E T T

Teréz neheztelt; nem erre vagy arra, hanem általában. Annak, 
hogy Hanzi munkát talált s hozzá még állandót, nemcsak Bollert, 
hanem az egy Hanzit kivéve, senki se örült annyira, mint amennyi
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re ilyen nagy szerencsének örülni dukál. A nagy ebédnél, melyet 
Kendééknél Hanzi spendírozott, míg az asztalhoz nem ültek, min
den jó  volt: Kende G ábor nyelvét csettintve emelgette a tűzhelyen 
a lábos födelét, és bajuszát pödörgetve szívta be a fölszálló jó illa
tokat. De mikor evésre került a sor, Kende G ábor egyszerre csak 
színt váltott. Fehér lett, mint a tányérja széle, melyben ott gőzöl- 
gött a piros borjúpörkölt. Az első falat után letette a villáját, s meg 
nem nyitotta többet a száját egyetlen szóra, s ami még rosszabb, 
egyetlen falatra, sőt még csak kortynyi borra sem.

-  A nagy szerencse beteggé teszi a balsorshoz szokott embernek 
a vérét -  mondta Kendéné, akinek az esze és a szava a Teréz lánya 
előtt még mindig becsben állt. De az okos asszony se tudta felvidí
tani az asztal körül vidulás szándékában egyesült s minden látható 
igyekezet ellenére mind komorabbá váló családot. Annál kevésbé, 
mert magától Kendénétől se telt ki több, mint ahelyett hogy leg
alább ő jókedvű lett volna, mentséget keresett, engesztelő magya
rázatot adott a rosszkedvre, mely a nagy költség: a vörös bor meg 
az asztalon gőzölgő, jól sikerült, aranysárga nokedlis borjúpörkölt 
dacára egyszerre csak beállított, és erősebb volt az ünnepelt sze
rencsénél.

Hanzi zsörtölődött, panaszkodott is emiatt. Átölelte a mellette 
ülő Kende Gábort, és annak arcát paskolva, megpróbálta rábeszé
léssel : -  Apácska, mulatni kell, magyar ember mulatós em ber. . .

Kende Gábor egy ideig nem is mukkant, csak a tányérján hűlő, 
bőrösödő pörköltet nézte, de mikor Hanzi még mindig nem vette 
le a hízelkedő kezét, rá akart ütni. A nagy erővel nekilendülő te
nyér azonban a Hanzi ham ar elrántott keze helyett magának Ken
de Gábornak képén csattant el. S hogy ezen az önmagában véve 
igazán nevetséges baleseten se tám adt senkinek se kedve a nevetés
re, véglegessé és letagadhatatlanná tette a jó ebéd fölött elhatalma
sodott rontó varázst.

A paprikás létől maszatos ábrázatukkal még a kis Lonka és Sári 
is ijedten csak az apjukat nézték, s ettől fogva maga Kendéné is 
szótlanná vált, morcossá, akár a tulajdon leánya, Teréz.

Hanzi szerencsére rosszul bírta a bort, nem kellett hát vele tö
rődni, de még ő is alighanem észrevett valamit, mert támolyogva 
állt meg az anyósa előtt, s nem győzte csodálkozva hangoztatni,
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hogy anyácska hasonlít a Rézilihez. Általában attól kezdve, hogy 
fejébe szállt a bor, Hanzi tartotta szóval a társaságot, s ha Teréz 
nem is igen figyelt arra, amit az így mámorosán összevissza be
szélt, azt látta, hogy Hanzi büszke volt a szerencséjére, s ha más 
nem, hát ő, Hanzi igazán úgy örült vele, mint ahogy az ilyen nagy 
szerencsével örülni kell.

Ebéd után Hanzinak munkába kellett menni, s szerencsére nem 
lett baj amiatt, hogy borgőzös fejjel indult el Kendééktől.

Minden jól ment, rendben volt, s mégis mikor elalvás előtt Han
zi duzzogva azt mondta neki, hogy: -  Rézili, te nem is örülsz!
-  Teréz rájött, hogy csakugyan úgy van, ahogy Hanzi mondja.

-  Mit tesz az ember olyankor, ha örül? -  kérdezte Hanzit, hogy 
ott feküdtek egymás mellett a szalmazsákon, melybe Teréz a ren
geteg rábízott pénzt rejtette el.

-  Milyen buta vagy, Rézili! -  szólt Hanzi, s jóakaratúan nevette 
ki az asszonyt. -  Az ember nevet, hogyha örül és -  tette hozzá han
gos nevetéssel, mikor erre a felesége elgondolkodó mély sóhajtását 
hallotta -  és nem sóhajt.

Aztán meghúzta a Teréz rövidre nyírt haját, ami Hanzinál min
dig kivételes jókedvnek és gyöngédségnek volt a jele. Teréz, mint 
most is, ilyenkor mindig mérgesen szisszent, amin aztán Hanzi úgy 
mulatott, hogy a szoba másik felében, a lepedő mögött a szállás
adó banya felriadt álmából.

Ezúttal azonban Hanzi ezzel búcsút is vett az ébrenléttől; fel
húzta a térdét, és egy perc múlva már aludt is. De Teréz, ha most 
halkabban is, újból sóhajtott. Nem találta kielégítőnek a Hanzi 
magyarázatát. Ha az ember örül, akkor nevet, ebben Hanzinak 
igaza van; ámde ha az ember egész nap örül, akkor mégse tud 
egész nap nevetni. Mit tesz az ember olyankor, ha örül? Vagy 
Hanzinak nincs igaza, vagy pedig az egyáltalán nem fordul elő, 
hogy az ember egy álló napon keresztül örülhessen. Megint egy
szer úgy volt Teréz, hogy a különös szerkezet a fejében -  szinte 
hallotta -  csikorog és nyög, de igazán megindulni nem tudott: ez 
az. amit Hanzi úgy szokott kifejezni, hogy azt mondja neki: Rézi
li, buta vagy. És a zavar, a tehetetlenségnek ez az érzése a sötétben 
még nyomasztóbb lett, mint máskor. Ha az ember buta, az csak 
azért rossz, mert sose lehet benne biztos, hogy azt teszi-e, amit
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kell. Hogy a pénzt a szalmazsákba rejtette, arról nem kell senki 
okosabbat megkérdezni, az biztosan jó, mert a pénzt a blúza alól 
az ember elveszitheti, de a szalmazsák az nem jár az utcán. Más
képp áll azonban m ár a hiba kérdése -  úgy látszott Teréznek -, ha 
arra gondolt, hogy Bollerttől semmit se tudott meg Anna felől. Ez 
bizonyára azért nem sikerült, mert az a szerkezet, mely másoknál 
a megfelelő helyes ötleteket termi, őnála sose akar rendesen mű
ködni. Most is ahelyett, hogy utánanézett volna, nem érte-e baj 
Annát, vagy nincs-e Annának valamiben szüksége rá, már máso
dik napja csak szorong és vár.

-  Ez is biztos a butaságtól jön -  szólt magában magát megróva.
Ebből az általános neheztelésből született meg az az elhatározá

sa, hogy ma kimegy a Naphegy utcába. Ez annál könnyebben ke
resztülvihető volt, mert Hanzi reggel magával vitte az ebédet a vil
lamosműhelybe, Teréz tehát amint elvégezte a bejárónői munkáját 
Bollertnél, tehetett a napjával, amit akart.

így történt, hogy ma olyan gyorsan végzett a takarítással, hogy 
mikorra kiért a Naphegy utcai ház elé, ott még tartott az ebédszü
net. A nyitott ablakon keresztül a földszinten mindjárt megpillan
totta Annát. Teréz tekintete találkozott Annáéval, de abból, hogy 
Anna úgy tett, mintha meg se ismerné, Teréz arra következtetett, 
hogy nem akar vele mindenki szeme láttára beszélni. Nem ment 
hát be, hanem lassan tovább sétált az ablak alatt, és várt kint az 
utcán. Sokáig és hiába. Akkor még egyszer elment a ház előtt, 
mert azt gondolta, hátha tévedett az előbb, és Anna mégse látta 
meg őt. Ekkor vége volt már benn az ebédszünetnek, s Anna egész 
egyedül volt a földszinti szobában. Anna talán három vagy négy 
lépésnyire volt tőle, de Teréz hiába állt meg az ablak alatt. Anna 
ránézett, de nem mozdult a helyéből, csak a fejét fordította el. Te
réz habozva állt egy kicsit, aztán lassan kullogott tovább. Mikor 
túl volt a házon, magyarázatért nézett jobbra, nézett balra. M in
denütt leeresztett függönyök, az utcán meg rajta kívül senki. Fel
ment a dombos utcán, fel a végén zöldellő kis rétre, s hátát egy fia
tal fának támasztva, melynek ritkás lombjai nem védték meg a 
nap elől, letelepedett az elszikkadt gyepre. Arccal az új háznak, 
hogy mindjárt meglássa Annát, ha az majd kijön hozzá. De szok
nyáját eligazítva alig helyezkedett el s nézett le a csendes, napban
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alvó, néptelen szűk utcán, egyszerre olyan lett az arca, mint aki 
figyelmét erősen megfeszítve fülel. Holott nem volt semmi neszhez 
hasonló se közel, se távol. A saját gomolygó, hihetetlennek látszó 
és mégis mind megfoghatóbb formában kibontakozó felismerése 
volt az, ami miatt felütötte a fejét. Anna nem mások miatt tett 
úgy, mintha nem ismerné, hanem csakugyan nem akar többé tudni 
róla -  ez volt az, ami már az ablak alatt átsuhant a tudatán, káprá- 
zatként, de a káprázat, most, hogy itt ült és hiába nézett az utca ki
halt csendjébe, ténnyé, bizonyossággá lett, mint a föld, melyre 
rákönyökölt.

Anna -  mozgott Teréz szája, és felrémlett előtte az a kis zsidó, 
akit egy napon, 1919 őszén ott látott az utca közepén, arccal a föl
dön, kiforgatott zsebekkel, mellette a batyuja. Az utcabeli ismerős 
házaló volt. Kicsi, hegyes, vörös szakálla volt, s a háta közepéből 
kinyúlt a bajonett, mellyel hátulról szúrták le. Reggel volt, az em
berek siettek munkába. A csődület ham ar eloszlott, s ott maradt 
az út közepén, orrával a földön a rongyszedő. Ilyen elhagyottnak 
érezte most Teréz magát.

-  Anna -  mozgott a szája, s lassan, értetlenül csóválta a fejét. 
Anna -  és megdermedt testbe szúrt késként meredt meg mozdítha- 
tatlanul s bénította meg tudatát az a halálosan megmagyarázha
tatlan, amit ez a név jelentett.

Csak ült, és tovább is üres szemekkel bámult az új ház felé, 
melyből -  most már tudta -  nem fog hozzá kijönni Anna. Miért ül 
itt még? S mintha erre a kérdésre talált volna feleletet, úgy kapott 
a szoknyája után s vette elő a reggeli zsemléjét. Sose értette meg, 
hogy mért hozat a különös szobaúr minden reggel két zsemlét a 
reggelijéhez, mikor a másodikból kivétel nélkül épp hogy csak le
csíp egy darabot. Teréz ezt a meghagyott második zsemlét mindig 
zsebre dugta, s hazaútban szokta elfogyasztani. Ma azonban úgy 
sietett ki Annához, hogy útközben a zsebébe dugott zsemléről is 
elfeledkezett. Most lassan emelte szájához, s csak mikor belehara
pott, vette észre, hogy éhes.

Aztán még soká m aradt ott. Mozdulatlanul, mintha a háta oda
nőtt volna a sovány fa törzséhez, melynek gyér lombjaira a forró 
kék égről irgalmatlan nap tüzelt. M ikor az embernek földbe tették 
a halottját, vége mindennek, de hogy egészen vége, azt csak akkor
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tudja meg igazán, mikor megfordul és egyedül kell hazafelé indul
nia a temetőből. Semmi értelme se volt annak, hogy még mindig 
itt ült, de felkelni és így elm enni. . .  Nem azt érezte, hogy igazság
talanság esik rajta, hanem hogy valami megfoghatatlan és kegyet
len. A halállal se lehet vitatkozni. Tegnap még boldog-boldogta- 
lant boldogíthattál, osztogattad ajándékaidat, a röpiratokat, cso
dás volt, mint egy séta a szivárvány hídján, ma vége, mindennek 
vége, tévedés volt, kiderült, hogy semmire se vagy jó, az élhetetlen 
Teréz vagy: effélék jártak a fejében, s nem fordította el tekintetét a 
Naphegy utcai háztól akkor sem, mikor jobb felől, ahol a réten kis 
ösvényt tapostak ki, sietős lépteket hallott. Mikor ez a gyalogjáró 
homlokát törölgetve befordult a Naphegy utcába, Teréz gyorsan 
söpörte le a zsemlemorzsákat a szoknyájáról, mert hátulról ráis
mert a szobaúrra: Bollertre. Bollert oldalán az a fiú haladt, aki 
azon a szép napon olyan izgatottan újságolta Teréz szobaurának, 
hogy az utcán röplapokat osztogattak.

Bollert megállt, mikor az új ház kapuján napernyővel a kezében 
a menyasszonya lépett ki. A menyasszony is meglepettnek látszott, 
és kissé vontatottan indultak el egymás mellett. Majd mind a hár
man eltűntek a házban. Bollert és a menyasszonya, a fiú nélkül, 
hamarosan megint megjelentek az utcán, s jöttek együtt visszafelé, 
most már szembe Terézzel. Teréz, anélkül, hogy okát tudta volna 
adni, nem akarta, hogy meglássák. Szégyellte volna valahogy. Rég 
volt az, mikor nem törődve azzal, mit gondolnak róla, ugyanitt a 
Naphegy utcában a Klamm család kérdésére, hogy mit csinál itt, 
támadásra készen felelte: „Járok”.

Most gyorsan felkelt, és úgy sietett el, mintha oka lett volna rá, 
hogy menekülni akarjon.

A GYÁVASÁGOT SE ADJÁK IN G Y E N

Selmeci Pali semmit se kérdezett, és azóta az este óta Anna se eről
tette a szót. Vagy hallgattak nagyokat, vagy pedig mintegy utolsó 
csöppig kihasználva az öreg Domonkos jóvoltából meg-megújuló

251



beszélgetési lehetőségeket, lelkes bőbeszédűséggel tárgyalták meg 
vele és egymás közt egy új ecset vásárlásának kérdését, valamint a 
kosztot meg az időjárást. A nagyon sok szó vagy nagyon nagy 
hallgatás közben néha megakadt egymásban a tekintetük, ilyen
kor mintha egymásra mosolyogtak volna, de szinte ijedten.

Ha Selmeci Pali nem is kérdezett semmit, eleget tudott meg ab
ból az egy beszélgetésből, ami elől elfutott tegnapelőtt. De aki el
menekül, az még meg nem menekül -  tudta ezt ő akkor is, mikor 
fél óra múlva visszakullogva ott találta kis tűzön készen a vacsorá
ját, de Annát sehol.

Ha csak arról volna még szó, hogy ő, Selmeci Pali, soha többé 
nem viszi vásárra egyszer már megcserzett bőrét, nem, még ha kis- 
balták esnek is az égből, akkor se! Ha csak arról volna még szó! 
Őutána küldözhetnek röplapokat, ő megmondta, Anna meg is ér
tette: söpörtem eleget, söpörjön most más i s . ..

Amit nem vett bele a számításba, s ami keresztülhúzta minden 
szép tervét -  úgy keresztülhúzta, hogy még az a minden hájjal 
megkent Krivanek bankár se tudhatna itt okos tanáccsal szolgál
ni : az épp az, hogy ez a „más is”, aki most söpör, söpörni akar, az 
épp A nna! Krivanek bankár, hivalkodva bőséges tapasztalataival, 
arról prófétáit neki, hogy a fiatalasszony így, a fiatalasszony úgy
-  csak épp azt nem sejtette az élettapasztalt Krivanek, hogy van 
még valami, amit ő még nem tapasztalt, s hogy nem így s nem úgy, 
hanem egészen, de egészen másképp lesz minden. Még az öreg D o
monkos is, aki mindig óvta a kommunistáktól, mivelhogy azok 
csak börtöntöltelékké lesznek -  ez az öreg Domonkos is majd
hogynem helyeslően hümmög, legalábbis tiltakozó szó nélkül néz
te és nézi, hogy a lánya otthon este kommunista röplapokat hajto
gat és csen bele másnap a munkások elemózsiás tarisznyájába a 
Naphegy utcában. S a legeslegfurcsább az volt, hogy az ő vetése, 
az övé, Selmeci Pali vetése az, ami itt ilyen cudar szépen szárba 
szökkent, s most a boldogsága vérit szívja, s szörnyű kárral a 
bölcsnek szándékolt, alig visszanyert komfortos, szabad életét fe
nyegeti. Odaállhat-e ő, hogy megpróbálja rábeszéléssel kiszabadí
tani Annát a párt csápjaiból? Anna azt felelné neki, amit ismeret
ségük elején ő mondott Annának, mikor ő bizonygatta Annának, 
hogy van olyan portéka, amit az embernek akarnia kell s minden
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áron -  annyival többet érő mindennél, hogy nem számít, milyen 
árat kell érte fizetni.

Velem ugyan kibabráltak! -  gondolta elkeseredetten Selmeci 
Pali, s csinálhatott, amit akart, egyre ott zümmögött a fejében ez a 
három szó. Ha már azt hitte, hogy no most már vidámabb dolgok
ra is gondolhat -  például arra, hogy miként tudott az ezermester 
Krivanek pusztán számokból orcapirítóan disznó rajzokat szer
keszteni - ,  egyszerre csak felbukkant valaki, egész ismeretlen vagy 
ismerős személy Anna mellett, hogy halkan valami hírt adjon át 
vagy üzenetet vigyen tőle. Hol rövid szoknyás gyereklány, hol meg 
valami munkásember. Legtöbbször be se jöttek, csak épp az ablak 
alatt elhaladtukban váltottak pár szót Annával. Az meg nyilván 
csak azért járt ki még mindig velük együtt a Naphegy utcai házba, 
ahol munkája már alig volt, mert itt azok a bizonyos cimborák na
gyobb biztonságban kereshették föl.

Selmeci Pali nem esett a feje lágyára. Egyáltalán, ami azt illeti, 
neki megvolt a maga nyugodt jó  véleménye magáról. Noha szoba
festő volt, ami pedig rokon szakma, a rajzolást nem tudta eltanul
ni Krivanektől, ezt nem tagadta maga előtt. Ellenben, számba vé
ve, hogy milyen kevés időt töltött iskolában, határozottan jó  eszű 
személynek tartotta magát. Ezt maga Krivanek állapította meg, 
mikor Selmeci Pali unalmában rájött arra, hogy a nóták nemcsak 
azzal a szöveggel énekelhetők, amelyikkel szokták őket, hanem 
hogy egy nótára többfélét is lehet énekelni. És míg Krivanek a ha
tosokat és kilenceseket úgy forgatta fel egymás mellé rakva, hogy 
újabb és újabb csiklandóan izgató ábrák kerekedtek belőlük, Sel
meci Pali a szótagokat az ujján számolva, a Krivanektől tanult 
dallamokhoz saját használatra új szövegeket szerkesztett, melyek 
még Krivaneknek is tetszettek.

Amíg élek, semmi baj sincsen,
Ha meghalok, törje fejét Isten.
Az égbe hagy, ha ez lesz akaratja,
Pokolba dug, ha rossz lesz hangulatja. 
így vagy úgy, csak az tat sajnálom,
Nem csókoltam eleget a párom.
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Ha azt hitte, hogy Anna odahallgat, ezt énekelte hangosan, és 
szerette volna megmondani Annának, hogy ő maga szerkesztette 
ezt a nótát. Szeretett volna mulatságos eseteket mesélni neki, 
amikkel annak idején Krivanek őt is mindig felvidította. Egyálta
lán szeretett volna sokat mesélni és nagy, kísérteteket elűző neve
téseket fakasztani. És akkurát az ellenkezőjét tette annak, amire 
vágyott. Figyelt, fülelt, lesben állt és hallgatott. Mint valami gyen
ge, de nem szűnő lángnyelv égette a kíváncsiság, de úgy, hogy be
tegje lett, s mint a beteg, akárhányszor ment is a vízcsaphoz, csak 
száraz maradt a torka meg a nyelve.

Azon az estén, hogy Anna fel akarta födni a kártyáit, ő dühöng
ve szaladt el, de tudta, azért csak egy szót kellene szólnia, és Anna 
kapva kapna rajta. Csakhogy azt is tudta, hogy ennek az egy kér
dő szónak a kimondásával azt vallaná be, hogy megadja magát. 
S megint összecsapnának a feje fölött a zavaros hullámok, és agyő 
a drága jó biztonságnak, a „kom fortnak” . . .  Csak egy kérdő szó, 
és ezzel azt vallaná be, hogy már nem is tud Krivanekkel együtt 
bölcsen és gyáván fütyülni a világra. Igen, gyáván -  vigye el az ör
dög, úgy találta, hogy a kitartás az ő eltökélt gyávasága mellett 
nem könnyű, árat kell még ezért is fizetni, és sokkal nagyobb erő
feszítéssel jár, mint képzelte. Hát még ez is nehéz! -  csudálkozott 
fogcsikorgató szomorúsággal.

Ha meg is állta, hogy a kérdő szót ne mondja ki, a ki nem mon
dott kérdések békétlenül keresték a választ, s mást se csinált, mint 
nyugtalanul találgatott. Mégis furcsa volt a számára: a letartózta
tások, amiket a röpcédulából tudott meg, ez a lótás-futás körülöt
te, az izgalom a levegőben, s ő háttal mindennek, mindenkinek, 
Annának is, aki néha valósággal fel-felnyögött, s akire csak rá kel
lett nézni. . .  Háttal mindennek és mindenkinek; de közben és épp 
ezért lopva és leselkedve Selmeci Pali számon tartott mindent. Ha
ragudott érte, hogy az ő jelenléte nem akadály, sőt mintha egyálta
lán nem számítana, de ugyanakkor jól is esett neki, hogy Anna 
nem felejtette el, hogy mégis ez a Selmeci Pali volt az, akinek ösz- 
szeszorított fogai közül a miskolci rendőrségen jajszó nem egy sza
kadt ki, de árva egy olyan szó se, mely áruló lett volna.

-  Beszélhetsz nyugodtan -  mondta Anna az első mai látogatójá
nak, a rövid szoknyás kislánynak. Ez arról hozott hírt, hogy a párt
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megtudta, ki árulta el a villamoskalauzt, akit Selmeci Pali is ismert
-  és hogy megmondta és olyan gyorsan tűnt is el, akárcsak az egy 
pillanatra az ablakpárkányra ereszkedő s máris villámgyorsan to
vatűnt fecske - ,  Selmeci Pali konokul meg se fordult, festett to
vább. De nemcsak hogy egy szó se ment el a füle mellett, hanem 
még Anna rövid, alig hallható sikolyát is számon tartotta. S nem is 
kellett hátrafordulnia: hallotta a lélegzetét, s anélkül, hogy ráné
zett volna, látta és tudta ebben a percben Anna arcának minden 
vonását. Ám mikor délután megjelent a ház fiatalabb gazdája, 
Bollert, s az is Annát kereste, Selmeci Pali mégis meglepetve for
dult meg a létráján, arccal feléjük. Hízelgett neki, hogy az ő felesé
ge nem afféle teddide-teddoda nőszemély, hanem valaki, akire tit
kokat bíznak, akinek híreket hoznak, s akitől üzeneteket várnak. 
Sajnálta, hogy Krivanek nem láthatja, hogy áll kezében az újság
gal a pápaszemes úr az ő felesége előtt, izgatottan és kezében a ka
lapjával, szinte alázatosan nézve föl az ő feleségére.

-  Ahogy kívánta, ahogy m egígértem ...  a bécsi újság, ki van 
nyomtatva, igen, Sallai, Fürst, Karikás, a nevek i s . . .  Látja: nagy 
betűkkel.

Le kellett fordítania, s Anna kívánságára szóról szóra, a német 
újságból a hírt. Olyan halkan tette, hogy Selmeci Pali nem hallhat
ta, de értett azért eleget: mert így, mint most, csak egyszer látta a 
feleségét. Akkor, mikor a börtönből szabadulva betoppant -  ak
kor változott el így az arca s állt egyenes derékkal, az örömtől 
szinte ijedten. S mikor Bollert végre zsebre tette az újságot, Anna 
jobb karja megmozdult, emelkedett, hogy a keze aztán tétovázva 
álljon meg Bollert arcának magasságában. És mielőtt még hozzá
ért volna, visszaereszkedett a karja, s az ember az újsággal csak 
állt lángba borult arccal.

-  Csak ha meg van elégedve -  szólalt meg aztán rekedtes neve
téssel, és csak pár pillanatnyi határozatlan várakozás után köszönt 
el, s ment vissza menyasszonyához és a menyasszonya öccséhez, 
akik egész idő alatt a szoba másik sarkában az ajtónál álltak rája 
várva.

Selmeci Pali felcsillanó szemmel, lelkes rokonszenvvel nézett az 
újságos úr után, hálás volt neki a jó  hírért, amit Annának -  és a re
ményért, amit ezzel neki magának hozott. Mert egyszerre hinni
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kezdte, hogy most tán rendbe is jö tt minden, a veszedelmek elosz
lottak, vége lesz a lidércnyomásnak, és nem lesz rá ok, hogy Anna 
hallgatása elhallgatást és az meg, hogy ha ő beszél másról beszélést 
jelentsen. Kívülről oszlatták el a kívülről jött b a j t . ..  Megzavarta 
azonban, hogy nem maradt egyedül Annával, hanem itt maradt 
harmadiknak a sápadt úrifiú, a menyasszony öccse. Mert az itt 
maradt. Leült a szoba sarkába, rá egy üres ládára, és akárhány
szor fordult meg Selmeci Pali, összetalálkozott a tekintete az úrifiú 
sötét, tapadó fényes szemével. Hajcsárnak hagyták-e itt, felügyel
ni? A fiú azonban nem úgy festett. Elunva a ládán való gubbasz- 
tást, fel-alá kezdett járni. Válla közé húzott fejjel, hátul összekul
csolt kezekkel, se jobbra se balra nem nézve. Ahogy azt újonjött 
foglyoknál, akik még nem szokták meg a zárkát, látja az ember.

Anna megint az ablaknál állt. Még mindig hírekre vár? Az úri
fiú, ez a nyugtalan szellem, végül is eltávozott. Selmeci Pali akkor 
lejött a létráról, s a fiú után becsukódó ajtóra pillantva kérdezte 
meg Annát:

-  Ez is tőled akar valamit? -  s a kérdése oly ingerülten hangzott, 
hogy őt magát is meglepte. Anna megfordult, de mielőtt válaszolt 
volna, Selmeci Pali megpillantotta az utcán, most a ház előtt 
ugyanazt a Klamm fiút. A szabad utcán is úgy járt fel-alá, mint itt 
benn, csak gyorsabban.

A kérdésre Anna a fejét rázta. Neki se tetszett, hogy valaki épp 
most nem tágít a háztól. A fiú észrevette őket és hirtelen elhatáro
zással egyenesen feléjük jö tt az ablakhoz.

-  Beszélni szeretnék.
-  Velem? -  kérdezte Selmeci Pali elcsudálkozva, mert a fiú sze

me őrá tapadt. És most még kevésbé találta rokonszenvesnek szű
kölő hangjával és hosszú fehér kezével, mellyel a homlokába hulló 
haját simította el.

-  Hát rajta -  szólt inkább idegenkedőn, mint kíváncsian - , 
tessék.

A fiú ajka körül valami furcsa vigyor rajzolódott ki, ami Selme
ci Palit csak még jobban bosszantotta. Nem értette, honnan ez a 
vékony ajkak körül rezgő grimasz és ugyanakkor a rátapadó sze
mekben valami szemérmetlen panaszkodás, félelem - ördög tudja, 
micsoda! Türelmetlenül ismételte: -  Hát mit akar? és bár világ
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életében kerülte a verekedős embereket, ez esetben veszekedős 
kedvvel neki magának szinte viszketett a tenyere, mert a fiú szeme 
nagyra nyílt, homlokán kéken duzzadtak ki az erek, és ferdült 
szájjal szólt:

-  Ha megengedi, mégis majd csak később.
És sután a szalmakalapja után nyúlt, megemelte, és miután las

san, tétovázva megfordult, valósággal nekiiramodva ment el. 
Olyan váratlanul, olyan zavartan, hogy egyszerre néztek össze An
na és Selmeci Pali. Anna elfakadt nevetve. És Selmeci Pali abban a 
pillanatban minden kellemetlen érzésétől felszabadítva, együtt ne
vetett vele. Ez egyszer megint összetalálkoztak ketten, de ez alig 
tartott tovább, mint amíg a nevetésük el nem hangzott. Utána, 
hogy Selmeci Pali visszatért a munkájához, Anna továbbra is ott 
maradt az ablak mellett, úgy, mintha kőbe faragták volna, s most 
már minden időkre ott volna a helye. Még rosszabb, még kibeszél- 
hetetlenebb némaság lett az úr köztük.

Mikor este munka után az öreg Domonkos és Selmeci Pali, mö
göttük meg Anna, kiléptek a kapun, s csak egy percre álltak meg 
kint, hogy a szintén hazafelé készülő többi munkással még egy-egy 
szót vagy kézszorítást váltsanak búcsúzóul, a sarok felől felbuk
kant a délutáni nyurga fiú, és imbolygó járással feléjük, vagyis utá
nuk sietett, mert ők már meg is indultak otthonuk felé.

-  Most kérem egy szóra -  szólt a Klamm fiú Selmeci Palihoz, 
aki a szélen haladt. És magával híva a hátra-hátratekintő Selmeci 
Palit, hosszú léptekkel sietett előre.

-  Selmeci. . .  nem tudom, hogy mondjam, hisz még nem szerez
tem meg a jogot hozzá, hogy elvtársnak szólítsam. . .  de nincs 
hőbb vágyam, m in t. . .  látja kérem, hiába gondoltam ki előre, 
hogy mit fogok mondani, túlságosan zavarban, túlságosan izga
tott vagyok -  kezdte Jani elcsukló hangon, miközben ő is hátra
hátranézett, hogy meggyőződjön róla, elég nagy-e a távolság köz
tük és az utánuk jövő öregember meg a bekötött fejű magas fiatal- 
asszony között.

-  Elvtárs? Honnan tudja, hogy kiféle-miféle vagyok?
-  Bollert M ihálytól. . .  ő pedig a maga feleségétől. . .  De közbe 

kell szúrnom, Bollert Mihály nem tudja, senki se tudja, hogy én 
most magához fordultam. Én már akkor, mikor láttam, mint kez
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di énekszó mellett táncoltatni a létráját, megértettem, hogy az tün
tetés az apám ellen. . .  s most végleg beláttam, hogy a szociálde
m okraták . . .  pontosan azt gondolom, amit ön.

Selmeci Pali megállt, megnézte magának a sápadt fiatalembert, 
aztán a lyukas nadrágzsebébe süllyesztve a két kezét, sercentve, 
hegyesen messze maga elé köpött.

-  Én megértem, hogy maga, a proletár joggal bizalmatlan ilyen 
magamfajtával szemben -  folytatta Jani - ,  nemcsak az apám 
miatt, hanem . . .  Én szép könyveket olvastam a társadalomról, 
míg maga fegyházban szenvedett az eszméért. . .  De ennek ellené
r e . . .  fogadjon bizalmába. Jelöljön ki nekem valami feladatot, 
bármily nehéz, bármily kockázatos. . .  szolgálni akarok, cseleked
ni. A z . ..  az eszme győzelméért.

Selmeci Pali nagyot lélegzett, és meggyorsította lépteit. Most 
őrajta volt a sor, hogy mint eddig Jani, a cipője orrára és nem a 
hozzá beszélő szemébe nézzen.

-  Tegyen próbára -  ismételte Jani, aki a Selmeci Pali elkomoro- 
dásán kétségbeesett - ,  higgye el, elméletileg már a helyes úton va
gyok. Az áruló szociáldemokraták. . .

Selmeci Pali türelmetlenül vont vállat, Jani tehát másképp foly
tatta :

-  A kommunisták, csak ők következetesek, mert ők, csak ők 
vallják, hogy bármily eszközzel. . .  -  és úgy beszélt, mint aki leckét 
mond fel és a professzor képéről akarja leolvasni, hogy helyesen 
beszél-e. De Selmeci Pali makacsul csak a földet nézte, és mindin
kább gyorsította a lépteit. -  Én belátom, hogy csakis így, csakis az 
eszközökben nem válogatva lehet eredményesen felvenni a harcot 
az eszközeiben nem válogatós kapitalista fasiszta társadalommal 
szem ben...  Belátom -  Jani mélyet lélegzett, mielőtt a következő 
kis szócskát kimondta - , d e . . .

-  Mi az, hogy „de” ? -  szólalt meg fejét felütve Selmeci Pali.
-  D e . . .  Maga mondja meg, a maga ítéletét akarom hallani, 

igazi proletárét, maga, aki igazi kommunista proletár, maga dönt
sön -  tört ki el-elfulladva Janiból a kérdés. -  Ha magának azt 
mondják, hogy ötödmagával lesből kell egy árulót megtámad
n i. . .  ötödmagával hátulról egy ellen. . .

Nem mondta tovább, várta a választ.
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-  Ilyenkor jól ki kell választani a helyet meg az alkalm at. . . ,  
mert például a sztrájktörők épségére titokban mindig vigyáznak a 
zsaruk -  szólt némi torokreszelés után a tapasztalt ember leckézte
tő hangján Selmeci Pali.

A Klamm fiú előhúzta a zsebkendőjét, és az izzadságot törülget- 
te a homlokáról. -  Maga biztosan minden feladatot vállalna
-  hangzott fel a szava, miután egy ideig szótlanul járt Selmeci Pali 
oldalán - ,  és gondolkodás nélkül. . .  Ez az, amit meg kell tanul
n i. . .  ez a legnehezebb. . .  -  és felemelte kezét, mely mintegy nagy 
súly alatt mindjárt lehullt.

Selmeci Pali hirtelen felháborodással bosszúsan mérte végig a 
keskeny vállú, hadonászva beszélő, sovány úrifiút.

-  Ez a legnehezebb? Semmi se k ö n n y ű .. .  csak a halál van 
ingyen!

Ezzel elváltak. Selmeci Palira hiába néztek kérdően a felesége 
meg az öreg Domonkos, kis idő múlva szólalt csak meg morogva, 
és csak annyit m ondott: -  Semmi. Nem akarnak békin hagyni. 
Hogy mért épp engemet nem, csak azt szeretném tudn i!

E R K Ö L C S I K IH A L L G A T Á S

-  Én azért nem látom magát m ert,. . .  szeretem. Valaki azt m ond
ta magára, hogy renegát. Mondja meg maga, Bollert, hogy igaz-e. 
Mondja meg, maga, hogy miféle.

Jani már tegnap, miután elkísérte Andrást a bicikliért, ezzel a 
kérdéssel sietett egyenesen Bollerthez. De Bollertet nem találta 
otthon. Akkor pillanatra még meg is örült ennek. De ma, miután 
ma Sulyok révén magával a párttal került összeköttetésbe, ma meg 
kellett tudnia, hogy most, mikor jobban szüksége lett volna Bol- 
lertre, mint valaha, szabad-e, lehet-e még Bollertre tovább is úgy 
építenie, mint eddig. S amint Sulyok és a kis Dalos elmentek, Jani 
elszántan odaindult. „Én azért nem látom m agát” -  és a tegnap 
megszövegezett és el nem mondott egyenes kérdést odaútban gé
piesen ismételgette fejben, mint valami leckét. S amint szemben
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állt Bollerttel -  akit megint majdnem elmulasztott, mert Bollert épp 
menni akart a Naphegy utcába megmutatni Annának a bécsi új
ságban megjelent tudósítást Jani azonnal előállt a különös 
kérdéssel.

Kétszer is el kellett mondania, mielőtt Bollert felfogta, hogy tu
lajdonképp mit akar. De mikor Bollert megértette, akkor pillana
tokig semmit se tudott felelni, mert fuldoklott a nevetéstől. Nem 
mintha a rabbit nevette volna ki. Egyáltalán nem. És nem is hirte
len kerekedett jókedvből nevetett, nem, minden inkább, de jóked
ve semmi esetre se támadt. Az ember képes rá, hogy nevessen saját 
magán, de Sohase támad attól jókedve, ha mint Bollert a hozzá in
tézett kérdés világánál, egyszerre nevetségesnek találja saját m a
gát. Renegát! Hát ez a Kolumbusz tojása! Hogy a valaki a rabbi 
öccse volt, András, azt könnyű volt kitalálnia, mert ilyen buzgó 
kegyetlenséggel csak az ifjúság és a neofiták találnak megoldást a 
rejtélyre, megoldást és egyben elskatulyázást. A nagy és mindig 
egyszerű igazság, az igen: igen és nem: nem, készen kínálkozik, ha 
nem az emberből, akiben minden komplikált, hanem az ifjúság 
szemével, mely legalábbis ha másokról van szó, sose szentimentá
lis, az embert kívülről, csakis a tények világegyetemében fellelhető 
nyomai után osztályozza. Ez nemcsak a neofiták s nemcsak az if
júság, hanem, minden idők leegyszerűsítő ítélkezési módja. Még 
az Új-Testamentum is, csak igenről és nemről, mindössze két lehe
tőségről tud: azokról, akiket a Jozafát völgyében az Atya a maga 
balján, s azokról, akiket a maga jobbján fog felsorakoztatni: csak 
a vagy-vagyot ismeri el: az igent és a nemet. S ami közben van? 
Ami maga az ember?

De az Isten és az ifjúság még valamiben megegyeznek: nincs ér
zékük a humor iránt. Mint ahogy azt a rabbi példája mutatta, akit 
a Bollert hahotája megbénított. A hosszúkás arca, melyen az elmé
lyedt könyvolvasó arckifejezése ott m aradt akkor is, ha nem is volt 
könyv a kezében, a Bollert nevetésének meglepő tüneményével 
szemben egyszerre olyan tanácstalan butaságot fejezett ki, hogy 
Bollert nevetése hirtelen megszakadt. Azért is, mert megsajnálta 
Janit, de főleg azért, mert a tanácstalan butaságnak ez a látványa
-  egy olyan butaságé, mely nem csodálkozást, hanem a megértésre 
képtelenséget fizikai fájdalomérzéshez hasonló intenzitással fejezi
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ki -  Bollert számára az lett, mint Newtonnak volt az a bizonyos 
véletlenül ölébe eső alma.

Ha valaki az elmúlt életét irodalmi anyagnak választja, akkor az 
embereket, akik az életébe belejátszottak, aszerint alakítja és ala
kítja át, hogy láthatóvá tegye bennük azt, amit ő a korszakban és a 
karakterekben, melyekről ír, lényegesnek vél. Egy emberből ket
tőt, háromból meg egyet formál, s ha egyszer már megvannak, ak
kor az alakok a maguk viszonyainak és jellemüknek törvényei sze
rint önállóan kuszálják sorsuk fonalát. Az író már nem irányítja, 
nem vezeti, hanem csak követi őket. S Bollert néha nyugtalanul 
kérdezte már magát: vajon hova, merre? Mert hiszen sok-sok éve 
annak, hogy ő elhagyta a bécsi emigráns barakkot, s most az ő 
egykori lakótársainak regényfigurákká válva kellett megfelelniük 
a kérdésre: hogy folytatódott, hogy fog folytatódni az életük? 
S eddig mindennek ellenére Bollert meglehetős gyorsan haladt elő
re az írásban. Baj csak azzal a Rudolf Haasszal volt, akinek az a 
szerep jutott, hogy az írónak szolgáltassa azt a bizonyos beszédes 
költői álarcot, melynek a meztelen néma arcnál igazabban kellene 
kifejezni mindazt, ami az íróban vágy és kétség és fájdalom és vita, 
azt, ami az ő élete, ami ő.

A közgyűlés után való nap Rudolf Haas nem kel fel az ágyból: 
ennyit tudott Bollert. Nem kelhet föl, mert az éjszakai csatango- 
lás, a pádon töltött órák beteggé tették, láza van. Ezáltal a barakk 
feladatot kap: mindenki Rudolf Haast fogja ápolni. Minden más 
„világnézeti” civódás háttérbe szorul, a barakk cselekszik. De 
amint a beteg lábadozóvá lesz, újra fölmerül a pártprobléma: a 
kommunistákhoz vagy a szociáldemokratákhoz tartozik-e a rejté
lyes Rudolf Haas? Egyáltalán kicsoda, micsoda az új, az utcán fel
szedett új lakó?

Minden újjal való találkozásnál az ember a meglévő gondolat
rendszerén keresztül nézi azt is, ami meghaladja a meglévő gondo
latrendszer kereteit. Hogyan lehetne megakadályozni -  kérdezte 
magát Bollert -, hogy az olvasó leegyszerűsítő szemléletének áldo
zatul ne essen az a figura, amelyiknek épp a kész formulák kereteit 
kellene széjjelfeszítenie?

A rabbi hirtelen ostobára vált képe, úgy látszott, ajándékba 
hozta neki a megoldást. Egy olyan világban, ahol egy ember kivé
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telével mindenki hályoggal a szemén születne, csak úgy lehetne 
meggyőzni az embereket a világosság létezéséről, hogy az, aki lát, 
nem a fényt, ami lehetetlen volna, hanem a vakságukat érzékeltet
né velük. És Bollert beszélgetésbe kezdett a rabbival -  voltaképpen 
nem is Bollert, csak Bollerten keresztül Rudolf Haas, s a rabbi 
anélkül, hogy sejtette volna, csak helyettese lett a barakkbeli jóin
dulatú és nagyképű, a szép és buta bécsi fiúnak, Anton Hummer- 
nek. Bollert az íróasztalánál, hátát megvetve, két kezével a szék 
karfáját szorítva, különös csípős izgalmi állapotban beszélt, és 
hallgatta a saját és a hozzá szóló rabbi hangját: az érezhetné ma
gát így, aki józan világos nappal éjszakai álmának alakjait látja 
testi valóságukban belépni, amint azon a ponton folytatják az ál
mot, ahol az az éjszaka megszakadt. Csodálatosan könnyen, ma
gától adódóan történt ez a szerepbeállás és szerepbeállítás: a köz
gyűlésen Anton Hummert választották gondnokká, s természetes, 
hogy a „hivatalos” formaságokat a lábadozó Rudolf Haasszal a 
tapintatos Hummer intézi el. Bollert maga úgy érezte, hogy szin
tén betegség után van: a tegnapelőtti telefonbeszélgetés és a ma 
már megérkezett bécsi újság egészen felszabadította a már-már 
kibírhatatlannak érzett nyomás alól, mely az utolsó napokban fe
küdt rá még a levegőre is, melyet beszívott.

-  Dehogy, legkevésbé se zavar -  kezdte Bollert, és udvariasan 
hellyel kínálta a rabbit. (Igaz -  jutott eszébe Rudolf Haas szobá
jában még nincs szék.)

A rabbi értetlenül nézte Bollertet, akinek a hangja, hogy helyet 
kínált, még idegenszerűbb volt, mint az előbbi hosszas nevetése. 
Ez így is van rendben -  vélte Bollert - ,  Anton Hummert természe
tesen feszélyezi kényes missziója, és segítségére kell sietni.

-  Értsük meg egymást: mikor engem befogadtak a barakkba
-  kezdte Bollert-Rudolf Haas - ,  ki kellett töltenem a rendőrségi 
bejelentőt: nevem, születtem ekkor és ekkor. . .  mindez simán 
ment, de ott volt a kérdés: foglalkozása -  ezt a rovatot egy kérdő
jellel töltöttem ki. A rendőrőrszobán a kérdőjelemet piros ceruzá
val aláhúzták, és az én kérdőjelemet egy másik, de az enyémnél 
sokkal nagyobb, haragos piros kérdőjellel toldva meg, visszaküld
ték a bejelentőlapot. Mit írjak be? Végül is odaírtam: Archivar für 
Fragmente.
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-  Miféle töredékekről, micsoda archívumokról van szó? Nem 
értem -  szólalt meg Jan i- Anton Hummert.

-  így lesznek vele a központi bejelentőhivatalban is, nem is szól
va az őrszobáról -  mondtam én, és a barakk gondnoka, Anton 
Hummer örömét fejezte ki afölött, hogy tréfálni lát. Betegség után 
voltam.

Jani feszengett, Bollert azonban nagyon meg volt elégedve a re
gény folytatásával, hogy a rabbi némi szünet után, Hummer to
vábbi kérdését diktálta neki:

-  Nekem tudnom kell, hogy ön kicsoda. S azt gondoltam, a leg
egyszerűbb mód, hogy egyenesen, őszintén és közvetlenül önhöz 
fordulok.

-  Ez érdekes.. .  és nagyon kedves. Jö jjö n ...  gyere közelebb, 
így mellém (az ágyra, gondolta Bollert, mert hisz Haas szobájában 
még nincs szék), úgy, tessék, csak kérdezzen. . .

A rabbi elgyötörtén mozgolódott a széken, melyet Bollert szo
rosan a magáé mellé húzott.

-  Röviden, egyenesen és egyszerűen Bollert Mihály szájából 
szeretném hallani, hogy kicsoda Bollert Mihály, kihez, kikhez érzi 
magát legközelebb.

-  Nem sejtheted, mekkora szolgálatot teszel nekem, mikor ilyen 
komoly morális kihallgatásnak vetsz alá. Külső valóságokkal való 
összeütközések nélkül nincs, ami az embert a saját valóságának 
nyomára vezesse. Legjobb tudásom szerint, amennyire lehet rövi
den és mindenképp őszintén és egyenesen fogok minden kérdésed
re válaszolni. A te dolgod csak, hogy szintén őszintén és egyenesen 
vallass.

-  Tudja, mennyire tisztelem, tudnia kell, és higgye e l . ..
Bollert szenvedélyes türelmetlenséggel vágott a szavába: -

A vallatást! Kezdődjék a vallatás, a kérdéseket kérem !
-  Kihez, kikhez érzi magát legközelebb? -  ismételte Jani megza

varodva, mert Bollertnek nem volt szokása gúnyolódni, s most 
mégis mintha mulatni akarna rajta. Vagy mégse?-  kérdezte magá
ban, mikor a megismételt kérdésre Bollert mindinkább elkomo
lyodott.

-  Pontosan az igazat akarom mondani -  szólt az annak az em
bernek arckifejezésével, ki a saját szívdobogását figyeli, és oly
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hosszan elgondolkodott, mintha egyedül volna. -  Ha azt kérdez
ném magamtól, kiktől érzem magam legtávolabb -  mondta aztán 

, fejtörés nélkül tódulna számra a felelet. De arra a kérdésre, kik
hez legközelebb, nem könnyen találok magamban választ. M in
dent megfontolva be kell vallanom, hogy ami a közelséget illeti, ez 
irányban érzésem, sajnos, változó. Mindent megfontolva, úgy ta
lálom, hogy bármily sajnálatos, ez nem is lehet másképp. Hogyan 
érezhetnék magamhoz állandóan ugyanolyan közel bárkit, bárki
ket is a folytonos mozgásnak ebben a világában, mely a miénk?

Jani megrökönyödve kérdezte: -  Ez azt jelentené, hogy mindig 
újra hűtlennek kell lenni -  ez nem lehet. . .  ez szörnyű volna. Vagy
-  tette hozzá szinte reménykedve -  rosszul értettem?

-  Ó, nem ! -  felelte Bollert lelkesen. -  Kitűnően megértettél, 
annyira, hogy jobban fejezted ki az én gondolatomat, mint én ma
gam. Mindig újra hűtlennek kell lenni, mondtad nagyszerűen. 
Még csak azt tenném hozzá: mindig újra hűtlennek kell lenni, és 
állandóan késznek kell lenni a hűtlenségre -  ez a feltétele, ára a 
magadhoz való következetes hűségnek. Vagy mondjuk így: aki 
következetesen hű marad valamely eszméhez, nem maradhat hű 
az eszme gyakorlati megtestesítőihez. Azért nem, mert az eszme 
nem függ semmitől, módosíthatatlan, a gyakorlatban, a dolgok vi
lágában pedig minden mástól függ, mástól módosul. Minden gya
korlat -  áru lás. . .  Úgy értem, minden megvalósulás elkerülhetet
lenül elárulása az eszmének, melynek testet akart adni.

Bollert pár pillanat óta állt már, és beszéd közben mozdulatlan 
szemekkel úgy meredt Jani homlokára, mintha onnan olvasná le 
saját szavait. Jani már másodszor tett kísérletet, hogy ő is feláll- 
jon, Bollert azonban mindig újra vállára tette a kezét, és szinte 
visszanyomta helyére.

-  Engedelmeddel -  folytatta bizonyos erőszakossággal - ,  kér
deztél, tehát beszélek. Mind tisztábban találom meg a feleletet m a
gamban. Van megvalósulás, mely nem lealjasítása, hanem kifeje
zése az eszmének -  de nem a történelem, nem a társadalmi cselek
vés, nem a politika, hanem egyes-egyedül a művészet világában. 
Tudod, kihez, kikhez érzem magam változatlanul közel? Azok
hoz, akik nélkül nem tudom magamat el se képzelni, s akik nélkül 
én biztosai! nem az volnék, aki vagyok. S tudod, kik ezek? H alot
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tak. Csupa halott. Bennem élőbb élők, mint te, aki itt előttem ülsz. 
Másképp, máson sírnék és máson nevetnék, ha ők nem, ha nem ők 
élnének bennem. Szívük vére a véremben, mint az apám vére, hol
ott ők csak könyv, mint Don Quijote regénye, mítosz, mint Krisz
tus vagy -  ami tárgyi valóságukat illeti -  csak meghatározott szá
mú levegőrezgések egymásutánja, mint a kilencedik szimfónia. . .  
A hozzájuk való hűségben élek és halok.

Bollert visszaült helyére, oda Jani mellé, s lehajtott fejjel hallga
tott.

-  Szeretném, kérném, Bollert, hogy konkrétebben feleljen a kér
désemre, kivételesen nekem ma konkrét válaszra volna szükségem
-  szólalt meg Jani bátortalanul. Egész idő alatt nem tudta elfelejte
ni, hogy Sulyoktól András és ő holnap estére milyen megbízást ka
pott. Hisz erről kellett volna Bollerttel beszélnie, csak erről, de 
annyira, mint még soha eddig!

Bollert azonban Jani szavára újra ráeszmélt az ő közben elfelej
tett regényére. Konkrétebben? -  ismételte most újra önkéntelenül 
az ő Rudolf Haasának idegenszerű hangján. -  Konkrétebben? De 
hát kérdezz konkrétebben -  és szemüvege mögül oly szokatlan gú
nyos várakozással csillogott a szeme, hogy Janit megint zavarba 
hozta. Janinak azonban szüksége lett volna, mint még soha eddig, 
hogy végre beszéljen Bollerttel, s ezért, hogy túltegye magát bi
zonytalanságán, szemét lehunyva most már egyenesen kirontott az 
ő kérdésével:

-  Van-e valami, amiért minden árat hajlandó volna megfizetni
-  minden árat erkölcsi értelemben is?

-  Tehát nem válogatva az eszközökben? -  egyszerűsítette Bol
lert a kérdést, és úgy tűnt neki, hogy mint a mesében, míg a sze
gény túlterhelt hős alszik, áldott kezek végzik el helyette a rárótt 
munkát, úgy Jani is, míg ő itt ül mellette, minden szavával helyette 
viszi előre az ő regényét.

-  Erre a kérdésre konkréten és azonnal felelhetek: nem tudom. 
Sőt merem állítani: ennél többet erre a kérdésre senki sem vála
szolhat, mert senki se tudhatja biztonsággal előre, hogy adott 
esetben. . .

- Ez igaz, igaz! -  sóhajtott fel mélyen Jani, mielőtt Bollert még 
befejezte volna, amit mondani akart.
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-  Örülök, hogy egyetértünk. Kérdezz, vallass, mindenre felelek.
-  Nem is sejti, hányszor, hányszor volt már, hogy ezer mindent 

szerettem volna kérdezni magától, Bollert -  szólt Jani sóhajtva.
-  Magam se értem, hogyan, most semmi se ju t eszembe. . .  Vagyis
-  tette hozzá nyíltszívű panasszal - ,  az az érzésem, bármit is kér
deznék, maga valahogy kisiklik a kezemből, nem tudom, miért.

A rabbi ezzel már ment is volna, ha Bollert nem fogja vállon. 
S hogy a fiú erre a szomorú, okos szemeivel ránézett, Bollert egy
szerre visszatalált a magának kiosztott szerepből a valóságba.

-  Hidd el, én is csak most, általad jöttem rá, milyen keveset le
het megtudni egy emberről, ha vallatni, ha kérdeznünk kell, hogy 
megtudjuk kicsoda -  mondta, és más volt a hangja, még az arca is, 
mint az imént. -  Nem is tudod, mennyire hálás vagyok neked.

Nem akarta hagyni, hogy így menjen el. Azért hívta magával ki 
a Naphegy utcába. Tudta, semmivel oly könnyen nem vigasztal
hatja meg, mint az^al, hogy barátként beszél hozzá. Elmondta hát 
neki, kit keres a Naphegy utcában és milyen hírrel. Jól is esett 
megmondania, válaszként a vádra: renegát, hogy ő dobta ki a vi
lágba a letartóztatások hírét.

-  De mondd csak -  ju to tt eszébe egyszerre, hogy a fiúra pillan
tott - ,  egész idő alatt rólam beszéltünk, nincs valami a begyedben, 
nem akartál velem még valamiről beszélni?

De Jani akkor már elhatározta, hogy az ő kérdésével nem entel- 
lektüelhez, hanem igazi vérbeli proletárhoz fordul, Selmeci Pali
hoz.

IN T E R JÚ

- Szabad? Vagy talán zavarom? Örülök neki, hogy már jól 
van. Ami azt illeti, alapos hűlés volt. Most már megmondha
tom, Wimberger valamennyiünket megijesztett. Persze, még 
nem kész orvos, de határozottan félt, hogy nem tüdőgyulla- 
dás-e. Jobban tenné, ha ma még a szobát őrizné. Kint nagy a 
hideg. Ez a barnaszén rossz szagú, de mit tegyünk, ha ilyet
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kaptunk? Látom, a szék-kérdést úgy oldotta meg egyelőre, 
hogy az asztalt az ágyhoz húzta. Ez azonban csak ideiglenes 
megoldás lehet. Most, hogy felkelt már, ez a probléma szintén 
aktuálissá vált. Ha megkéri Anniét, biztosan átenged magá
nak egy széket. Én is szólhatnék neki, de ezt talán úgy fogná 
fel, hogy gondnoki minőségben teszem, és erre aztán jogi ál
láspontra helyezkedne.

-  De nekem nem hiányzik a szék. Ő már magától is felaján
lotta nekem... mások i s . .. Én azonban oly keveset fogok itt
hon tartózkodni, nem érdemes annyira berendezkedni... Nem 
is akarok.

- Fel kell világosítanom. Azt hiszem, valami félreértés kö
vetkeztében, ön még mindig attól tart, hogy a barakkba való 
felvétele csak ideiglenes... A sok hosszú nap alatt, amit ágy
ban töltött, láthatta, hogy már senki sincs ön ellen, ső t... Ezt 
igazán tapasztalhatta. Most, hogy felgyógyult, csak bizo
nyos. .. hogy úgy mondjam, csak formaságokról van szó. Elő
ször a rendőrséggel, aztán a barakkal szemben. Az annak ide
jén kitöltött rendőrségi bejelentő lapot ugyanis visszakaptuk: 
Rudolf Haas, született ekkor és ekkor, nemzetisége: osztrák, 
mindezt rendbenlévőnek találták, de a foglalkozásra vonatko
zó feleletét - azt, hogy ön kérdőjelet tett a rovatba -, ezt nem 
fogadják el. Ezt tehát helyesbíteni kell... Itt van nálam a be
jelentő lap.

-  Szabad? Csakugyan piros ceruzával aláhúzták az én sze
rény kis kérdőjelemet, és egy sokkal nagyobbat tettek utána. 
És hozzá még micsoda haragos, puffadt kérdőjelet! Mi a véle
ménye, mit írjak ide?

-  Épp ez az, ami a barakkal szemben kötelező formaságok
kal is quasi összefügg... Úgy értem, meggyőződhetett róla, 
hogy ellentétek ellenére itt nem úgy élnek egymás mellett a la
kók, mint egy hotelben, hanem úgyszólván kollektív alapon, 
mondhatnám Kropotkin Kölcsönös segítség című művének 
szellemében, tehát érthető, hogy mindenkiről, aki velük la
kik . . .

-  Hopp, megvan! Nézze, már be is írtam a feleletet a foglal
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kozási rovatba. Ezzel most már, meglátja, a központi bejelen- 
töhivatal is meg lesz elégedve!

-  Archivar fúr Fragmente -  pardon, miféle töredékekről, 
micsoda archívumról van szó? Nem értem.

- Valószínűleg így lesznek vele a központi bejelentőhivatal- 
bán is, nem is beszélve a rendőrőrszobáról Ha azonban azt hi
szi, hogy mégse érik be ezzel a foglalkozással... tudja mit, 
húzza ezt át, és írjon be valami mást.

-  Szót se érdemel, ezt majd elintézem. Örülök, hogy tréfál
ni látom... de ettől függetlenül komolyan is kell beszélnem. 
Mint tudja, a legutóbbi közgyűlésen megbízást kaptam, hogy 
informálódjam.. .

-  Tudom, tudom...
- Páran, akik szintén bécsiek vagyunk, érdeklődni próbál

tunk, de Bécs mégis nagy város... s én azt gondoltam, a leg
egyszerűbb mód, hogy egyenesen, őszintén és közvetlenül ön
höz fordulok.

-  Ez érdekes. . .  és nagyon kedves. Foglaljon helyet. Itt 
mellettem az ágyon, s úgy, tessék, csak kérdezzen egyenesen, 
őszintén és közvetlenül hogy az ön szavait citáljam.

-  Megjegyzem, kérem, még egyszer, hogy tisztára forma
ságról van szó, másrészt pedig épp ellenkezőleg...

- De hiszen ne mentegetőddzék már, itt vagyok, rendelke
zésére, még ha csak puszta kíváncsiságról volna is szó. De vi
szont, kedves Hummer -  mert ugye, így hívják -, legalábbis 
azt, hogy mi az, amire kíváncsi, önnek kell megmondania. 
Kérdeznie kell.

- Nagyon, igazán nagyon kedves, olyannyira, hogy szinte 
zavarba hoz. Hát szóval... -  ostoba misszió az ilyen! -  mi 
csak annyit tudunk önről, hogy milyen kellemetlen helyzetben 
talált önre A-Bé, mielőtt behozta ide a barakkba, s ismétlem, 
minthogy ez a barakk úgyszólván egy erkölcsi egység, leg
alábbis az én ideálom szerint annak kellene lennie, meg fogja 
érteni, szeretnénk tudni, hogy kicsoda ön.

- De szívesen. Rudolf Haas.
-  Igen... de azonkívül Úgy értem, közelebbit...
- Szívesen, de miért nem kérdez? Rajta, csak bátran. Segít
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sek? Anyagi viszonyaim? No látja, nevet -  szóval erről nyil
vánvalóan felesleges minden szóbeli felvilágosítás. Személy le
írásra sincs szükség, hisz pláne ön még félig meztelenül is lá
tott már, mikor borogatást rakott a mellemre.

- Szót se érdemel. Úgy értem... hogy például mit csinált 
eddig? Úgy értem, ezelőtt?

-  Semmit. Vagy hogy őszinteségét és bizalmát hasonlóval 
viszonozzam... mit csináltam eddig? Mint ahogy a bejelentő 
lapra írtam. Töredékeket.

-Gondoltam mindjárt. Szóval irodalommal foglalkozott?
-  Dehogy! Nem irodalmi töredékekről beszélek, hiszen 

azoknak még lehetne értékük is! Hisz akkor nem mondhat
nám, hogy semmit sem csináltam! Mást értek jelen esetben tö
redéken. Ha például most ide köveket hordanék, mondjuk, 
harminc napon keresztül hordanám a köveket, hogy ide egy la
kóházat építsek, s a harmincegyedik napon elutaznék, mond
juk, Baltimore-ba, és soha többet feléje se néznék a köveknek, 
melyeket életem harminc napján keresztül azért hordtam ide, 
hogy itt házat építsek. . .  Ezt értem töredéken. A folytatás 
nélkül maradt elkezdéseket, s a folytatásokat, melyeknek 
semmi közük a kezdésekhez. Most már bizonyára ért engem.

-  Hogyne, természetesen. Egyszerű. Átvitt értelemben al
kalmazza a fogalmat. De ennek ellenére... ha lehetne, hogy 
kicsit, úgy értem, valamivel konkrétebben.

-  Még konkrétebben? De hát parancsoljon, kérdezzen. 
Még konkrétebben? Tizenöt éves voltam, mikor először sze
rettem bele egy lányba, aki a Schönburgstrasse 24. szám 
alatt. . .

-  Hová gondol? Erre igazán senki se kötelezheti önt.
-  De nagyon szívesen, ha kívánja. El akartam mesélni első 

szerelmem történetét, mert az ilyesmi tán némileg megvilágít
ja egy ember jellemét, s amennyiben jól értem, ön kedves 
Hummer, érthető módon épp a jellemre nézve óhajt bizonyos 
garanciákat. Szóval első szerelmem. . .

-  Nem, igazán zavarba hoz, s különben is furcsa, önnél nem 
lehet tudni, hogy tréfál-e, vagy. . .  vagy talán rossz néven veszi 
a sok kérdést?
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- Rossz néven? S a sok kérdést? Ugyan kérem, hiszen alig 
hallok kérdést. Ha rám néz, láthatja, hogy egyáltalán nem tré
fálok. Ez nem is volna részemről helyénvaló.

-  De hát akkor hogy tételezhet fe l olyan fokú indiszkréciót, 
mintha ilyen intim dolgokat kellene elmondania. . .  ilyesmiről 
szó se lehet, ez csak természetes.

-  Kezdem nem érteni. Anyagi viszonyaimról felesleges be
számolni, lelki élményeimről való beszámolómat pedig tapin
tatosan mellőzni akarja. Hát akkor mi a csuda az, amit tudni 
akar?

-  Most már látom, hogy megbántódott. Ezt igazán sajná
lom. Ez nem volt szándékomban. Röviden, egyenesen és egy
szerűen felvilágosítást szerettem volna...

- Egyenesen és egyszerűen! Hát akkor miért nem kérdez? 
Újból biztosítom, egyáltalán nem vagyok megbántva, talán 
csak kissé türelmetlen voltam, de ez is elmúlt. Parancsoljon, 
kérdezzen.

-  Például...
- Ne például, konkréten, egyenesen azt, amit tudni óhajt.
-  Mondjuk, politikai meggyőződése?
-  Eziránt megnyugtathatom.
- Amennyiben?
-  Amennyiben nincs. Bocsásson meg, de hogy őszintén felel

jek az őszinte és egyenes kérdésre: nincs. Nincs politikai meg
győződésem. Legalábbis azt hiszem. Éspedig azért gondolom, 
hogy nincs, mert úgy képzelem, ha volna politikai meggyőző
désem, annak feltétlenül politikai cselekedetekben kellene 
megnyilatkoznia.

-  Ön tehát apolitikus?
-  Nem mondhatnám. Úgy képzelem tudniillik, hogy apoliti

kus embert nem érdekel a politika, én pedig, noha már majd 
egy éve lesz, pontosan emlékszem arra a januári napra, mikor 
azt olvastam, hogy a Párizsban székelő Legfelsőbb Tanács 
megszünteti a gazdasági blokádot Oroszországgal szemben. 
Úgy képzelem, hogy apolitikus embernek nincsenek ilyen dá
tumokról valóságos személyes emlékei... Hanem azt hiszem, 
kedves Hummer, hogy most valami okból csakugyan megha
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ragudott rám. Sajnálnám, ha erre okot szolgáltattam volna, s 
különösen önnel szemben, aki egész idő alatt elhalmozott 
figyelmességével. Talán nem beszéltem elég világosan ?

-  Nem megharagvásról van szó... hanem... nem politikus 
és nem apolitikus... valahogy nem értjük meg egymást. Ön 
nem felel a kérdéseimre kellő határozottsággal.

-  Ha így van, akkor épp azért van így, mert skrupulózusan 
igyekszem éppoly őszintén és egyenesen felelni, mint ahogy ön 
kérdez.

-  Belátom, biztosan rosszul kérdezek. Higgye el, voltaképp 
kellemetlen misszió ez az enyém. . .  Az ember nem is gondol
ná! Szóval... Melyik párttal szimpatizál? Mert épp az előb
biből arra következtetek...

- Állandóan egyik párttal se, mert hisz ehhez politikai meg
győződés kellene. Szóval nem volnék egész őszinte, ha állandó 
szimpátiákról beszélnék, mert gyakran van úgy, hogy dühös 
vagyok arra a pártra, melynek bensőmben tegnap még tapsol
tam. Bocsásson meg... de*meg kell mondanom, hogy így van. 
Én is szeretném, ha másképp volna.

-  Jó, jó, megkísérlem konkrétebben. Mint viszonylik a pro
letariátushoz?

-  A háború alatt értetlenül álltam vele szemben. Nem értet
tem meg, hogy mért nem lázad fe l a parancs ellen, mellyel más 
proletárok mészárlására küldték. A háború után viszont úgy 
véltem, hogy értem, mert ugyanis azt hittem, hogy most aztán 
éppúgy, mint az oroszok, a proletárok másutt is forradalmat 
fognak csinálni. Most azonban azt kell hinnem, hogy eme fel
tevésemben tévedtem. Ez legalább nem individuális tévedésem, 
nemrég ebben mások is hittek.

-  A világforradalomban? Igen, ez az, ez feltétlenül igaz. 
Most azonban... mit is akartam még kérdezni? Például for
radalom esetén ön személy szerint hogy viselkedne?

-  Ez véletlenül azok közül a kérdések közül való, melyekre 
nehéz feleletet adni. Az ember azt hiheti magáról, hogy gyáva, 
és mégis, ilyen esetben magának is meglepetésszerűen; a bari
kádokon ébredhetne magára, de az ellenkező eset is lehetsé
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ges, hogy azt hiszi magáról, bátor, és -  adott esetben elbújna a 
szobája sarkába. Ez fogas kérdés, nem ?

- A z  biztos, fogas... ebben igaza van.
- Örülök, hogy egyetértünk. Lám, egész jól megértettük 

egymást. Parancsol még valamit?
-  Nem, hamarjában nem jut semmi se eszembe...
- Pedig pár adatot közölhetnék még. Ha szükségesnek lát

ja, csak mondja meg kertelés nélkül, egész őszintén.
-  Legfeljebb ha megengedi, még egy kérdést.
- Hogyne! Remélem, nincs feszélyezve, ezt csakugyan nem 

bocsátanám meg magamnak. Parancsoljon.
-  Ha foglalkozása nincs is, de valamiből csak. . .  egyszerű

en miből élt az utolsó időkben?
-  Úgy látszik, kedves Hummer, hogy most már tréfál. Na

na, csak vallja be . .. Vagy pedig egyenesen zavarba akar hoz
ni. Mert bármilyen ártatlanul hangzik is ez a kérdés, ezzel ma 
nemcsak ennek a barakknak, hanem Bécsnek, sőt Ausztriá
nak lakosai nagyobb részét zavarba lehetne hozni. Nem em
lékszik rá, hogy Renner kancellár Prágába ment, hogy a cse- 
hektől az eddigi szénküldeményeknél nagyobb mennyiségeket 
sírjon ki, mert a heti szénadag családonként három kilogram
mot tesz ki, és a vasút, a gyárak, minden áll, mert nincs szén. 
Es a jó osztrák államférfiú azzal jött vissza Prágából, hogy a 
német és cseh bányászsztrájk következtében a csehek nem 
többet, hanem még az eddiginél is kevesebb szenet küldhetnek 
majd csak. Én miből élek ? Hát hogy él, hogy élt, miből élt, mi
ből él Ausztria? Kedves Hummer, önnek határozottan van ér
zéke a humor iránt! Hát miből élünk? Nem rejtély az, hogy 
egyáltalán élünk?

-  Határozottan van abban valami, amit ön mond.
-  Mi? Megy már? Szóval vége az interjúnak? Viszontlátás

ra, igazán örültem.
-  Viszontlátásra, Haas elvtárs!
-  Viszontlátásra, Hummer elvtárs!
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Július 22.

A M A G Y A R  K IR Á L Y I Á L L A M R E N D Ő R S É G  
B U D A P E S T I F Ő K A P IT Á N Y S Á G A

a mai napon hivatalos jelentésben hozta az ország tudomására, 
hogy a rendőrség politikai osztálya e hónap 15-én kommunista 
összeesküvést leplezett le. Az összeesküvők arra készültek, hogy 
augusztus 1-én felforgassák a gyárakat, lerombolják a gépeket, ki
rabolják az élelmiszer- és ruhaüzleteket, s kenyeret és ruhát ossza
nak szét a munkanélküliek között. Szovjet pénzen akarták az or
szágot felforgatni és a hatalmat a proletariátus kezére juttatni. 
A hetek óta legnagyobb titokban folyó izgalmas nyomozásról és 
annak még a budapesti rendőrség politikai osztályának nagyszerű 
haditettei közül is kiváló, ragyogó eredményeiről a rendőrség saj
tóosztálya a következő részleteket hozta a napisajtó és a rádió-hír- 
szolgálat útján a nagy közönség tudomására.

A rendőrség politikai osztálya már régebben bizalmas közlést 
kapott arról, hogy egyik budapesti magánlakásban gyanús össze
jöveteleket tartanak.

Egy detektív villanyszerelőnek adva ki magát beférkőzött a 
figyelés alatt álló lakásba, ott szemlét tartott, s jelentette felettesei
nek, hogy a helyszínen író- és másológépeket és gyanús dossziékat 
fedezett fel. Július 15-én a reggeli órákban néhány detektív szállta 
meg a már nem kérdéses lakást. A lakásadónőre ráparancsoltak, 
hogy minden érkező vendéget feltűnés nélkül bocsásson be a la
kásba. Az ügyesen felállított csapda kitűnően működött. Egymás 
után kerültek kézre a szovjet kormány közvetlen kiküldöttei, a 
legveszedelmesebb kommunista vezérek és egész tisztikaruk. Első
nek a lakásba, ahol közben a házkutatás az író- és másológépeken 
kívül különböző izgató nyomtatványok tömegének és titkos írá
sok és hamis passzusok laboratóriumának felfedezésére vezetett, 
az összeesküvés legfőbb szervezője és irányítója, Sallai-Hollánder
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Imre érkezett. Ez a vakmerő forradalmár már a világháború ide
jén munkát adott a hatóságnak, mert mint fiatal diák a háború 
utolsó évében antimilitarista szervezkedésben vett részt. Börtönbe 
is került, ahonnan a háborút követő Károlyi-forradalom szabadí
totta ki. M ikor pár héttel azután az orosz hadifogságból hazaérke
zett Kun Béla megkezdte a kommunista agitációt, Sallai-Hollán- 
der Imre az elsők közt vett részt a felforgató munkában. 1919 feb
ruárjában Kun Béla társaságával együtt ő is börtönbe került, hogy 
aztán a proletárdiktatúra kitörése után a később akasztófára ke
rült Korvin-Klein Ottónak legyen a teljhatalmú helyettese a m a
gyar kommün politikai rendőrségének vezetésében. A kommün 
bukása után Sallai-Hollánder Bécsbe szökött, ahol magyar és né
met nyelvű kommunista lapokat szerkesztett. 1923-ban Szovjet- 
Oroszországba ment, ott a Marxról és Engelsről elnevezett könyv
tárban kapott alkalmazást. Csakhamar vezető szerephez ju to tt 
azonban Szovjet-Oroszországban is, főleg a volgai német szovjet- 
köztársaságban. A Kommunisták Magyarországi Pártja a Köz
ponti Bizottságba választotta, a párt vezető titkára lett, s mint 
most kiderült, jelenleg harmadszor tartózkodott hosszabb ideig il
legálisan Magyarország területén. Ezúttal azonban, úgy látszik, 
maga is érezte, hogy ég a talpa alatt a föld, mert Moszkvából az ő 
helyére, Sallai-Hollánder leváltására e hó 12-én érkezett meg a 
rendőrségnek egy másik ismerőse: Karikás Frigyes, aki második
nak érkezett a lakásba, ahol a rendőrség embereinek a csapdája 
várta. Foglalkozására nézve Karikás Frigyes szerszámlakatos 
volt, de attól a naptól kezdve, hogy szintén orosz fogságból haza
térve, tagja lett a Magyar Kommunista Pártnak, kizárólag a társa
dalmi rend felforgatására irányuló aknamunkával foglalkozott. 
A magyar kommün alatt a vörös hadsereg politikai megbízottja, s 
mint ilyen, gyilkossággal is vádolható. A kommün bukása után 
Ausztriába szökik, onnan 1921 végén Moszkvába. Ott elvégezte 
a gazdasági akadémiát, közben állandóan részt vett a kommunista 
akciókban, míg ez évben önként felajánlotta, hogy elmegy Magyar- 
országra a földalatti munka hathatósabb támogatására.

Nem késtek a további összeesküvők se. Harmadiknak Fürst 
Sándor érkezett meg a tervezett összejövetelre. Ez a fiatalember 
már többször volt a rendőrség kezében. Először 1929 tavaszán.
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Akkor illegális kommunista propaganda miatt egyévi és négyhó
napi fogházbüntetésre ítélte a bíróság. Fogházbüntetése kitöltése 
után az egykori gyári tisztviselő Bécsbe szökött, mert ügyének fő
tárgyalásán oly kihívóan viselkedett -  „A burzsoázia osztálybíró
sága előtt nem védekezem” -  felelte a tárgyalást vezető elnök egyik 
hozzá intézett kérdésére -, hogy újabb börtönbüntetéssel fenyege
tő eljárás volt folyamatban ellene. Úgy látszik, mégse volt m ara
dása a külföldön, s titkon hazatért, hogy folytassa romboló tevé
kenységét. Fürst a kommunista párttitkárságnak tagjaként az or
szág minden részében, a nagyobb üzemekben a kommunista pro
pagandát irányította.

A rendőrség a késő esti órákig m aradt a kommunisták találka
helyén, s fogadta a meglepett vendégeket, kiket, miután besötéte
dett, egyenként, minden feltűnés nélkül szállítottak be a Zrínyi ut
cai főkapitányság épületébe. Ott azonnal megkezdődtek a kihall
gatások, melyek az elfogottak nagy számára való tekintettel még 
mindig tartanak. A rendőrség reméli, hogy a főbb bűnösök valla
tását a közeli napokban sikerül befejeznie, s átszállíttathatja őket 
az ügyészségre, melynek a törvény értelmében igen rövidesen meg 
kell hoznia a döntést, hogy kik tartoznak a vádlottak közül a bia
torbágyi merénylet óta változatlanul érvényben levő rögtönítélő 
bíróság hatáskörébe.

A rendőrségen az a vélemény, hogy a földalatti vörös vezérkar
nak még több tagja bujkál Budapesten, de szám szerint harminc- 
hárman -  köztük Sallaiék lakásadónője - ,  a legfőbb irányítók már 
a rendőrség őrizetében vannak. így Kilián György kispesti születé
sű 23 éves szerszámlakatos, aki a külszín megóvása céljából egy 
nagy gyári üzemben volt alkalmazásban, de előzőleg 1930 júliusá
tól 1931 szeptemberéig Moszkvában a Lenin-iskola növendéke 
volt, továbbá Freud Antal 22 éves magánhivatalnok, Schwartz 
Janka 33 éves magánhivatalnoknő, Kardos Pál 26 éves villamos
kocsi-vezető, Blau Éva magánhivatalnoknő, Fischer Ferenc 27 
éves asztalos, Horváth Jenő 22 éves esztergályos, Löwinger 
György 22 éves szerelő és Berger Lipót 23 éves női fodrász. Ez 
utóbbi öt személy úgy került a rendőrség kezére, hogy útleveleiket 
ott találták a Sallaiék titkos pártirodájában. További letartóztatá
sok várhatók.
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Július 23.

T A LP ÉS SA R O K

Sági Gyurka egyébként is hajlott arra, hogy bizonyos önérzettel 
tekintsen a világba: azért, mert öntudatos ifjú proletár volt, azon
kívül azért, mert első hallásra el tudott fütyülni minden nótát, és 
hozzá még művészi trillákkal gazdagítva, s továbbá, mert bár csak 
tizennegyedik évében járt, az anyja halála, tehát évek óta olyan tö
kéletes barátságban élt az apjával, mint amilyen csak egykorú em
berek, bajtársak, egymást kiegészítő férfiak közt található, ha 
azok kölcsönösen tiszteletben tartják egymás hajlamait, képessé
geit és szokásait. De bármennyire is eleven volt benne az önmeg
becsülés, mint olyan emberben, aki pótolhatatlanul tölti be helyét, 
mégis meglepetésként érte, mikor az ő kis személye az apai susz
terműhely keretein túl, magában a világ sorsát kovácsoló pártban 
egyik napról a másikra számottevő személyiséggé lett.

Mint az életben majdnem mindig, Sági Gyurka esetében is a vé
letlen volt az, aminek ezt a rangemelést köszönhette, az a véletlen, 
hogy az apai suszterműhely székhelye Angyalföldön volt, és hogy 
Mayer Hanzi két nap előtt épp ebbe az apai suszterműhelybe tért 
be. Ez utóbbit nem lehet ugyan kizárólag a véletlen számlájára ír
ni. A Sági-féle műhely az egész környéken ritka jó hírnévvel dicse
kedhetett. Olyan cipőket is, melyeknek élettartama véglegesen 
meghosszabbíthatatlannak látszott, a Gyurka apja, Sági György 
egy-egy leleményesen elhelyezett újabb folttal, varrással mindig új
ra meg tudott menteni a szemetesgödör tömegsírjától.

Míg azonban az angyalföldi kuncsaftok a kis műhely két mun
kásától, Gyurkától és az apjától általában nemigen kívántak más 
természetű beavatkozást, emez új kuncsaft, Mayer Hanzi azzal 
hozta ide fekete félcipőjét, hogy annak lyukas talpára ne foltot,
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hanem a helyébe új talpat tegyenek. Az új kuncsaft tán még rend- 
kívülibbnek érezte a rendelést, mint a mester, akinek adta, s azzal 
az ürüggyel, hogy az esemény hátterét meg kell világítania, eldicse
kedett a szerencséjével. És minthogy, természetesen, egész talpra 
való bőr nem volt a műhelyben raktáron, Mayer Hanzi a zsebébe 
nyúlt, és bizalmát a cipészcég iránt úgy hangoztatva, mintha ezzel 
is dicsekedne, letette a szerszámokkal teli kis műhelyasztal sarká
ba „a nyersanyag beszerzéséhez” szükséges összeget. Csak azt kö
tötte ki, hogy vasárnapra, mert akkor templomba akar menni, ké
szen legyen a cipő.

Ezt akarta kikötni. Sági György azonban nem volt azok közül 
az iparosok közül való, akik könnyelműen mindent megígérnek. 
A műhelyasztalnál szemben vele ott ült a háromlábú széken, túl 
hosszú kék kötényében és hallgatagon, mint ő, az inasa, bizalma
sa, üzlettársa, a fia, Gyurka. Sági György tehát feltolta pápasze
mét, s kérdő pillantást vetett a fiára. Az megfordult a széken, szi
gorúanjáratta körül tekintetét a homályos kis műhely fala mellett 
sorakozó, kezelésre váró, nyomorék cipőkön. Gondolkodott. Hol
nap délutánra rendelte be fontos megbeszélésre Sulyok Elemér, a 
talpbőrt tehát ő ez alkalommal fogja csak megvenni. Az apja an
nak jeléül, hogy most már fia illetékes a döntésre, visszaigazította 
a pápaszemét, s Gyurka az apjától eltanult lassú kézmozdulat kí
séretében felelt a kuncsaftnak: -  Vasárnapra bajosan -  s megma
gyarázta, hogy a nyersanyagért csak másnap délután mehet be a 
városba.

-  De holnap csak péntek -  szólt rábeszélően a kuncsaft.
-  Épp ez az. Tudniillik közben van a szombat.
Mayer Hanzi hirtelen tám adt gyanúval nézett körül. A csupasz, 

füstös falakon egyetlen pici kis szentkép se volt. Angyalföldön 
azonban általában nemigen díszítik a lak áso k a t.. .  -  Szombat? 
Hát talán csak nem . . .  -  elnevette magát, de mert nem volt mégse 
egész biztos gyanúja alaptalanságában, önálló iparos korából 
megmaradt óvatosságból zsidó helyett finomabb szót használva, 
azt kérdezte -  izraeliták maguk?

Sági György a nevetésre nem nevetéssel válaszolt. Féltékenyen 
őrizte a méltóságát, és általában úgy tartotta, hogy a nevetés an
nak ártalmára volna. Szerette éreztetni, hogy ő nem olyan, mint a
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többi ember, s meg is voltak az ő saját elvei, és megvolt a maga kü
lön egyéni kalendáriuma. A szombati nap már felesége életében se 
számított munkanapnak. Sági György minden áldott szombaton a 
saját múló, s mióta özvegyember, a halott felesége örök lelki nyu
galmáért már szombaton délután kocsmába megy. Hétfőtől szom
batig nincs nála józanabb és dolgosabb ember, de a szombat az 
szombat, és a vasárnap az a szombat kialvásának napja. Sági 
György büszkeségének úgyszólván alaptőkéje volt az, hogy a hét 
öt napján keresztül egyetlen csöpp szesz még a nyelve hegyét se 
érinti s hogy ő ki tudja várni, s kivárja a szombatot. A környéken 
ezt tudták. Új kuncsaftnak kellett ahhoz lenni, hogy egy ilyen szi
gorú következetességgel keresztülvitt életelv oly nehezen menjen 
valakinek a fejébe, mint Mayer Hanzinak.

-  Én szabályosan élek -  szólt végül is kurtán Sági György, s 
görbe hátát egy pillanatra majdnem ünnepélyesen egyenesítette ki. 
És mintegy bizonyítékául annak, amit a hét öt napjáról mondott, 
gyorsan simítva végig a tenyerét kerek, kopasz fején, a faszögeket 
a sárga fogai és egy éppen kezelés alatt álló női cipőt a két térde 
közé szorítva, szaporán, egyenletes ütemben verte be abba a lelógó 
bajusza alól kiszedett faszögeket. Ezzel a tárgyalás további vezeté
sét ismét, ezúttal véglegesen, Gyurka fiára bízta. Úgy beszélt és 
úgy hallgatott, ha elhallgatott, hogy el kellett ismerni a tekintélyét, 
s Mayer Hanzi önkéntelenül növekvő tisztelettel nézte a titokzatos 
önálló iparost. De ez nem gátolta meg abban, hogy a sorsukkal 
elégedett emberek önbizalmával ne keresse Sági György barátsá
gát. A kopasz suszter fel se pillantva kalapált, Mayer Hanzi pedig 
zavartalan bátorsággal tovább beszélt hozzá. Megvallotta, hogy 
alig ismeri azokat a környékbeli helyiségeket, ahol a jobb emberek 
szoktak összejönni, holott ő csak jobb emberek, önálló iparosok 
között érzi jól magát. Ha Sági Györgynek is úgy tetszik, ő úgy is 
mint hajdani iparos, úgy is mint új kuncsaft, szívesen térne be Sági 
György „vendéglőjébe” szintén szombaton, munkából jövet.

A suszter letette az árt az ölébe, s kalapácsot tartó keze pihenőt 
tartott, hogy a műhely csendjében a fénytelen szürke szemével fia 
arcáról olvassa le, nincs-e semmi, ami ellene szólna az új kuncsaft 
ajánlatának, mert a legegyszerűbb kérdések elé állítva se merte rá
bízni magát a saját eszére. Ami őt illeti, neki semmi szüksége tár
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saságra. Hétköznap itt a Gyurka fia, szombaton pedig nem kellett 
neki más, mint a pénz, amit hétköznap a keresetből Gyurka fia 
gondosan tett félre az elkövetkezendő szombati célra.

Minthogy Gyurka arcán jelét se találta a saját habozásának, be
lement Mayer Hanzi ajánlatába. Üzleti szempontból se árthat
-  vélte Sági György -  szorosabbra fűzni a kapcsolatot egy ilyen, 
Angyalföldön nem mindennapos jó kuncsafttal. S valóban, ahogy 
megállapodtak a kocsmában, az mindjárt be is bizonyította a vele 
való kapcsolat ápolásának hasznosságát, amennyiben kiegészítet
te a rendelést:

-  Ha már benne vagyunk -  vetette oda elmenés előtt könnyedén 
-, meg is lehetne mindjárt sarkalni a cipőt, nemdebár?

Ez történt csütörtökön. Másnap délután, hogy Sági Gyurka be
szerezvén a talpbőrt, a titkos megbeszélésre a megjelölt erzsébet
városi tejcsarnokba sietett, úgy képzelte, hogy Sulyok Elemér me
gint a bel- és világpolitikai helyzetről fog előadást tartani, és az ő 
dolga, mint mindig, csak az lesz, hogy Dalos Péter meg Olga társa
ságában figyelmesen hallgassa. Sulyok Elemér azonban ezúttal 
nem a szokott módon hármukkal, hanem kizárólag vele, Sági 
Gyurkával akart fontosat megbeszélni. Megbízást akart adni, s 
azért éppen Sági Gyurkának, mert angyalföldi lévén, feltételezhe
tő róla, hogy alapos ismerője az ottani terepnek. Az a bejelentés, 
hogy őt a párt megbízásra méltatja, már magában is izgalomba 
hozta Gyurkát. De Sulyok folytatta azzal, hogy Sági Gyurkának 
feltűnés nélkül meg kell tudnia, ki kell kémlelnie egy szintén An
gyalföldön lakó rendőrkém szokásait, hogy annakutána a pártnak 
módjában legyen Sági Gyurka jelentése alapján egy büntető akció 
pontos tervét sürgősen kidolgozni. A rendőrkém neve hallatára 
Sági Gyurka, aki eddig csak a körmét rágta, olyan hevesen kapta 
el kezét a szájától, hogy feldöntötte a pohár jégbe hűtött tejét a 
viaszosvászonnal leterített asztalon.

-  Még jó, hogy nem tört el -  jegyezte meg nem annyira vigasz
taló hangon, mint inkább dorgáló célzattal Sulyok. Sági Gyurka 
azonban most még sajnálni se tudta a tejet.

-  Mayer Hanzi? Spicli? Biztos, hogy spicli?-  suttogta, és fekete 
cigányszeme kerekre nyílva mozdulatlanná dermedt. M ióta be
avatták a titkos forradalmi mozgalomba, semmiről se volt több
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szó, mint arról, hogy miképpen kell óvakodni a spicliktől, s hogy 
minden óvatossága ellenére milyen agyafúrt leleménnyel fészkelik 
be magukat a spiclik mindenhová, kezdve a sejteken a legmaga
sabb központi szervekbe is. S mint babonás fantáziákban az éjféli 
rémek s a vérivó szörnyetegek, az ő számára „a spicli” épp azáltal 
öltött iszonyatban minden legendát felülmúló alakot, hogy maga 
még sose látott szemtől szembe valakit, aki spicli lett volna.

-  Spicli? Biztos? -  majdhogy ezt nem m ondta: De hiszen egy
általán nem látszik rajta. Ahhoz azonban túlságosan tisztelte Su
lyokot, hogy minden ostoba gondolatát elébe merje terjeszteni. 
Sulyok ellenben még azt is sokallta, hogy kérdezni merte: biz- 
tos-e? Ha a párt állít valamit, akkor senkinek sincs joga felvetni a 
kérdést: biztos? Barátságtalan lett tehát a hangja, hogy őt bizonyí
tani kényszerítették. Nem mintha keresnie kellett volna az érveket. 
Évek óta nem vettek fel új embert a villamostársaság műhelyeibe, 
s ez esetben maga a társaság mindent megtett, hogy a többi mun
kásnak ne lehessen kétsége sem afelől, milyen szolgálat fejében ju 
tott Mayer Hanzi a munkahely jutalmához.

-  Tudod, mi az: prémium?
Sági Gyurka, csakhogy hamarabb hallja a folytatást, hazudott.

-  Hogyne kérlek, p rém ium ...
-  A társaság számára -  folytatta tehát Sulyok Elemér -  Mayer 

Hanzi jelenléte a műhelyben élő plakát, mutogatása a prémium
nak, mely további denunciálásokra buzdít, de azonkívül kihívás 
is. A műhelybeliek közül önmagát jelenti fel nemcsak az, aki M a
yer Hanzinak esetleg a szemébe köp, hanem még az is, aki látha
tóan kitér az ú tjából. . .  A párt azt is tudja, hogy ki az, akinek a 
följelentéséért Mayer Hanzit fölvették a műhelybe. Egy áldozata 
tehát már van -  mondta Sulyok, és Sági Gyurka tudta, hogy a 
konspiratív fegyelem tiltja megkérdezni, ki az áldozat. De eszébe 
jutott, hogy hátha az áldozatok maga Sallai vagy Fürst, akikről 
tegnap a hivatalos rendőrségi közleményből mindenki megtudta, 
hogy már kilencedik napja rejtegetik őket a Zrínyi utcában a ren
dőrségen. -  Egy áldozata már van -  ismételte meg Sulyok -, s ha a 
kihívásra mi nem sietünk, de hamar a felelettel, az egy csak az első 
lesz, s hosszú sor jöhet még utána. S különösen most, mikor még 
érvényben a statárium.
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Sági Gyurka nyitott szájjal hallgatta, s mikor Sulyok nem szólt 
többet, végül is nem tudott feltóduló érzelmeinek és gondolatai
nak megfelelőbb kifejezést találni, mint hogy felállt, jobb kezével 
nagyot csapott a télen-nyáron hordott, egyetlen kinőtt, barna bár
sonynadrágján keresztül a saját alfelére, s hátravetett fejjel éleset 
füttyentett. A tejcsarnokban rajtuk kívül nem volt vendég, s mire a 
füttyszóra, mint az előbb a pohár feldöntésének zajára, nyugtala
nul bújt elő a kék függöny mögül a fehér kötényes testes asszony
ság, akkorra már észretérítette Sági Gyurkát Sulyok megrovó 
tekintete.

-  Most aztán rajtam a sor -  suttogta illedelmesen ülve a helyén 
- , most már mindent értek. Meg is sarkalhatják, mondta. Van ne
ki miből, ó !

Most Sulyokon volt a sor hallgatni. Sági Gyurka szinte testileg 
érezte, mint nő minden szónál nagyobbra és nagyobbra a megle
pett Sulyok figyelmes szemében. Hogy maga Sulyok így, a legki
sebb helyreigazító megjegyzés nélkül, csak csügg az ő szaván, 
kezdte érdemének érezni, hogy ilyen fontos felvilágosításokkal 
szolgálhat. S így történt, hogy ezúttal nem Sulyok, hanem Sági 
Gyurka dolgozta ki a büntető expedíció tervét. Ha szünetet tar
tott, Sulyok Elemér várta a folytatást, és a folytatásra is, ha szólt, 
ez csak annyi volt: Jó, úgy lesz, jó, ahogy m o n d o d ...  Helyes, ez 
helyes.

Sági Gyurka még ma, szombaton is tenyerében érezte azt a teg
napi megtisztelő férfias kézszorítást, mellyel Sulyok Elemér vált el 
tőle. Egyetlen félelme csak az volt, hogy a szavakban fukar Sági 
György komoly, sőt búskomor szeme ne vegyen észre rajta vala
mit. Az apjának sose beszélt a mozgalomról, melybe őt befogad
ták, de senkinek se hitte volna el, hogy az apja semmit se sejt. 
Ő szentül hitte, hogy az apja többet lát, mint bárki más föltételez
né, s hogy az apja csak azért nem kérdez tőle semmit a mozgalom
ról, mert tudja és természetesen tiszteletben tartja a konspiráció 
szabályait.

Sági Gyurka éppúgy, mint a múlt héten, éppúgy, mint minden 
szombaton, a műhely mögötti kis kamrájukban ma is kikészítette 
a kettőjük közös ágyára az apja tiszta ingét. Rá a gyárilag min
den időkre feszes csokorba kötött, a számtalan szombati viseléstől
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kirojtosodott zöld nyakkendőt. Az ing mellé a jó ruhát, miután 
előbb, mint a szekrényből kitett kalapot is, kikefélte. Le az ágy lá
bához a kifényesített eúgos cipőt rakta ki. Sági György nem sokat 
adott efféle divatbeli külsőségekre. Épp ezért érezte Gyurka köte
lességének, hogy az apja szombat délutáni megjelenésére ő fordít
son gondot. Ma még a szokottnál is nagyobb odaadással végezte 
ezeket az előkészületi munkákat. Egyébként minden úgy volt, 
mint más szombaton. Szerény ebédjük után Sági György, mint 
más szombatokon, lepihent, s mikor felébredt, a szombati mos
dáshoz fia vizet hozott neki a zománca vesztett kék lavórban. Nem 
sokkal azután fején kalappal, tetőtől talpig a szombati díszben 
megjelent a műhelyben Sági György. Mint akinek egy számára 
kedves helytől kell megválnia, így pápaszem nélkül különösen bá
natos pillantású szemét tétován járatta körül a műhelyben.

-  Ha éjféltájban -  szólt szokás szerint indulás előtt - , vagy pon
tosabban, ha esetleg egykor még nem volnék itthon . . .  -  itt a szo
kásos halk sóhaj következett, s a hang a férfiú hangja volt, aki ma
gát alávetni készül egy sorsszerűén elháríthatatlan szertartásnak.

-  Akkor majd hazahozlak -  bólintott együttérzően Gyurka. 
A műhelyajtóból apja után nézett, aki ünneplő ruhájában valóság
gal púposnak látszott, amint lassan lépegetett az utcán, hogy a sa
rokhoz érve hátrapillantson. M intha meg akarna győződni róla, 
hogy a fia ezúttal is szokás szerint utánanéz. Ez esetben azonban 
Sági Gyurka még akkor is a műhelyajtóban maradt, mikor már az 
apja befordult a sarkon.

Sági Gyurka a büntető expedíció tagjainak érkezését leste, hol
ott tudta, hogy még nem jönnek.

A leáldozó nap rézsútos sugarainak sárga fényében a házak, 
melyek falai sebhelyesek voltak a lehullott vakolattól, a tört vagy 
piszkos ablaküvegek meg a kikönyökölő kócos asszonyok, akik a 
magasból kiáltoztak át egymásnak vagy az utca porában játszó 
gyerekeiknek, az utcasarkon a szemétdombnak használt üres te
lek, ahonnan különösen ezekben a meleg napokban a legkisebb 
szélre végig az utcán a rothadás szaga terjedt. -  Sági Gyurkának 
úgy tűnt, hogy mindezt most látja először. Életében először volt itt 
egyedül egy külön titokkal, felelősséggel. Falak, ablakok, asszo
nyok, gyerekek csak úgy tettek, mintha nem is törődnének vele, de
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őt nézték, rá leselkedtek, őt ellenőrizték. Bent a műhelyben hatot 
ütött a kakukkos óra. Egy óra múlva itt lesznek -  gondolta Sági 
Gyurka. -  Hátha nem jönnek -  ju to tt eszébe, és az olyan volt, 
mint egy titkos, be nem vallható remény. Megborzongott.

C IK K E T  K E L L  ÍR N I

Klamm M árton ma otthon ebédelt. Utána elvonult a maga szobá
jába. Senki se zavarja, rengeteg a dolga, mondta. Szobájában, míg 
meg nem állapítja napi teendői rendjét, végighevert („egy pillanat
ra”) a díványon. Az ő díványán. Ez azok közül a század eleji sze
szélyes berendezési tárgyak közül való volt, melyek rejtélyes kö
vetkezetességgel úgy hatottak, mintha mesterük minden gondja 
arra irányult volna, hogy minél nagyobb legyen az ellentét a bútor 
rendeltetése és alakja között. Rövid és keskeny volt, s még keske
nyebb lett a hozzá tartozó vastagon kidomborodó támlája által. 
Aki erre a díványra feküdt, annak fel kellett húzni a térdét, és fél 
vállával együtt az egyik karja a levegőben lógott. Ha valaki a dí
ványra telepedett, magas támlájának barna fatornyokkal díszített 
tetején, a faragott kerítés mögött remegni kezdtek és megzördül
tek a különböző fürdőhelyekről hozott gyöngyházkagylók, tréfás 
söröskancsók és kacér rokokó táncosnők. Klamm M árton tehát 
óvatosan nyújtózott ki, amennyire kinyújtózni lehetséges volt. Ha 
elfoglaltsága néhanapján megengedte az ebéd utáni leheveredést, 
előszeretettel épp ezt a -  gyerekei egyhangú véleménye szerint
-  mindenre inkább, mint fekvésre alkalmas helyet választotta ki 
magának. Ez már nem puritanizmus, ez perverzitás -  évődtek vele 
e miatt a választása miatt a fiatalok. Mint valami nagyon régi em
lékre, úgy gondolt most vissza az időre, mikor ebben a lakásban 
hangos és barátságos nevetések csendültek.

Amint leheveredett, elővette zsebnaptárát. A mai, július hu- 
szonharmadiki oldal feketéllett az előjegyzésektől. Ülés a fővárosi 
közigazgatási bizottságban, értekezlet az Általános Fogyasztási 
Szövetkezet propagandája ügyében, a Nőmunkásnak cikk a német
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köztársaság munkásvédelmi törvényeiről (a tegnapelőtti Papen-fé- 
le államcsíny után új témát kell találni, ennek megbeszélésére leg
alábbis telefonálnia kell a Nőmunkás szerkesztőjének), s mind
ezen felül még a Belügyminisztériumba is fel kell mennie. Az jó be
nyomást tesz majd Erzsébetvárosban, ha az elvtársak olvasni fog
ják, hogy Klamm M árton képviselő személyesen járt fenn a Bel
ügyminisztériumban, hogy tiltakozzék a főkapitányságnak az er
zsébetvárosi pártszervezet gyűlését betiltó végzése ellen. (A mi
niszter titkára, fiatal báró, általában azt mondják róla, hogy kiáll- 
hatatlan, nyegle, de úgy látszik, őt, Klamm M ártont rokonszen
vesnek találja, mert mindig hellyel, sőt kedvesen szivarral is meg
kínálja, és bélyeggyűjteménye újabb szerzeményeiről beszél neki. 
Alapjában véve kedves ember, gondolta Klamm M árton, de vala
miképpen ez is egy okkal több volt arra, hogy ma semmi kedve se 
legyen felmenni a Belügyminisztériumba. A fiatal báró át fogja 
venni a fellebbezést, és mosolyogva nyomban másról fog beszélni, 
mosolyogva, mert hiszen Klamm éppúgy tudja előre, mint ő, hogy 
a belügyminiszter nem fogja a főkapitányság gyűlést betiltó végzé
sét megváltoztatni.)

Nemcsak a gyerekei előtt mondta, hogy rengeteg a dolga. Nem
csak kifogás volt, mely arra kellett neki, hogy mielőbb véget vet
hessen az ebédnek, amit a család lesütött szemekkel, némán fo
gyasztott. Azonkívül, ami a noteszében állt, négy óra tájban még 
feljönnek hozzá színésznők is. Sorba látogatják a nevesebb képvi
selőket, hogy a fizetésleszállítások ellen szószólóik legyenek. Leg
alább fél órájába fog kerülni ez is. Négyig azonban meg kell írnia a 
Nőmunkás számára a cikket (miről?) és régóta sürgős leveleket. 
Ezt föltétlenül -  mondta magában, és nem mozdult. Kezében a 
zsebnaptárral, fejét csavarva a dívány támláját díszítő kis fator
nyokat nézte. Most fedezte föl, hogy a bal szélsőnek a csúcsa 
hiányzott.

-  Bárcsak egyszer valaki óvatlanul vetné meg a hátát, s csere
pekre törne az egész bazár -  így szokott Margit nagytakarítások 
alkalmával a támla tetején felsorakozó emléktárgyakra tréfás át
kot mondani.

Igaza volt Margitnak, ha gúnyolódott a bazáron és a díványon: 
Klamm M árton most érezte, hogy csakugyan ragaszkodik ehhez
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az ócska bútordarabhoz. Ez ésszerűtlen, mert egy közönséges szal
mazsák is kényelmesebb. De ő most egész tudatosan ugyanazzal a 
szemmel nézte ezt a célszerűtlen „díványkarikatúrát”, mint két év
tized előtt, mikor életében először vevőként lépett be egy bútorüz
letbe, s épp az volt a vonzó, a diadalmas, a luxus, hogy célszerűt
len holmira, egy díványra, mely nem dívány, adhatott ki pénzt. 
Hogyan értsék meg az ő gyerekei ennek az elmúlt stílusnak titkát, 
mikor ők már nem hemperegtek csupasz szalmazsákon? Az ő 
gyerekei. . .

Klamm M árton melléből nyögésszerű sóhaj szakadt föl, mint
egy alattomban, orvul lepve meg őt magát. Eh, az egyetlen orvos
ság ilyenkor a munka -  szólt biztatón magához, és fekve maradt 
üres, nyitott szemekkel. S egyszerre lebírhatatlan súlynak érezte 
szemén az ebéd utáni bágyadtságot, s abban az álmot megelőző ál
lapotban, melyben a gondolatok szétfolynak és a dolgok körvona
lai egymásba lankadnak, az ócska dívány letört fatomya és a vé
konyra kopott, sötétbarna plüsshuzata már nem külső tárgyként 
jelentkezett eszméletében, hanem ővele, a testével folyt össze az 
azonosulásig, és mint előbb a díványt, most kívülállóként látta ezt 
a másik Klamm M ártont, mintegy csodálkozva hajolva maga fölé. 
S mint egy nem heves fájdalmakkal járó, csak épp tartósan mo
lesztáló betegséghez az ember évek során hozzászokik, míg egy
szer csak minden ok nélkül rettenetesen ráu n : Klamm M árton a 
kínos félálomból arra eszmélt, hogy unja a saját személyét, életét, 
a napokat és hónapokat és a tennivalókat, melyek előtte állnak. 
S egyszerre eszébe nyilallt, hogy nemcsak a Nőmunkás számára 
kell cikket írnia egy még megtudakolandó témáról, hanem a Nép
szavába is, éspedig azokról a szerencsétlen fantasztákról, akiknek 
nevét a tegnapi hivatalos rendőri jelentés dobta bele a köztudatba.

-  Lehetségesnek tartod, hogy egyiket-másikat közülük statáriá- 
lis bíróság elé állítják? -  kérdezte tőle tegnap a lánya, akinek pedig 
nem volt szokása, hogy tőle politikai véleményeket kérjen, s aki
nek azonkívül láthatóan sok a személyes baja-gondja amiatt a bo
garas vőlegénye miatt.

Ő igaztalanul gorombán förmedt rá a lányára, amit mindjárt 
meg is bánt.
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-  A mészárosnál, a fűszeresnél, a villamoson erről beszélgetnek
-  hozta fel a maga mentségére Margit.

A fiúk, szerencsére, nem voltak otthon, tehát semmi ok se volt 
arra, hogy Klamm M árton visszanyert higgadtságával ki ne fejt
hesse a maga ésszerű meggondolásokon alapuló véleményét. 
A statáriális bíróság emlegetését a rendőrfőkapitányság jelentésé
vel kapcsolatban mumusnak tartotta. Több mint tíz évvel a fehér- 
terror utolsó halálos ítéletei után a kormánynak nem érdeke, hogy 
politikai bűnösök kivégzésével újítsa fel a virulens polgárháború 
és az ellenforradalmi megtorlások szerencsésen eloszlott légkörét. 
Azonkívül bármilyen nagy feneket kerít is az ügynek a rendőrség, 
ugyanennek a rendőrségnek a jelentéséből kitűnik, hogy eltekintve 
némelyiküknek a forradalom alatti szerepétől, amióta tizenhárom 
hosszú év múlt el, most mást nem tettek, mint szorgalmasan röpcé- 
dulákat írogattak és terjesztettek. Ezekben is főleg a szociálde
m okrata pártot támadták, legtöbbikben őt, Klamm M ártont név 
szerint is mint árulót. Emiatt statáriális bíróság elé már azért se 
fogják őket állítani, mert az csak halálos ítéletet vagy felmentést 
mondhat ki. S minthogy ostoba röpcédulák miatt kivégezni senkit 
se lehet, viszont a kormány természetesen mégse akarja, hogy 
kommunista agitátorok szabadon grasszáljanak, óvakodni fog at
tól, hogy az ügyet statáriális bíróság elé utaltassa. Ha mégis meg
tenné, akkor csak azért, hogy megfélemlítse ezeket a bolond fiata
lokat -  a statáriális bíróság aztán kimondaná a maga illetéktelen- 
ségét, és a végén rendes bíróság elé kerülnek majd, hogy ott szokás 
szerint jó néhány évet sózzanak a nyakukba.

M argitot tökéletesen kielégítette az apja világos okfejtése, s m a
gát Klamm M ártont is, noha volt valami, amiről nem beszélt, de 
amire valahogy mégis gondolt: az elfogottak között az egy Sallai 
Imre esete a többinél komplikáltabb, amennyiben ez a forradalom 
idején legközelebbi munkatársa, helyettese volt a bolsevikiek poli
tikai rendőrfőnökének. Még ha nem is volna érvényben a statá
rium azáltal, hogy hazaszökött, oroszlán torkába dugta a fejét.

De ez a kellemetlen kérdőjel inkább csak felbukkant. A forrada
lom már olyan messze volt, és -  ellentétben ezekkel a fiatalembe
rekkel, akik Moszkvában és halott forradalmárok könyveiből for
málják a hazai erőviszonyokról a nézeteiket -  Klamm annyira el
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temetett múltnak tudta a forradalmat, hogy az esztelen kihívás, 
Sallai hazatérése, Sallai az elfogottak között -  Klamm véleménye 
szerint -  a kormány számára inkább csak egy meglehetős kényes 
szituációt idézett elő. Végletes eszközökkel való védekezésre vele 
szemben sincs szüksége a polgári rendnek. . .  s békés országban 
vagyunk, és nem az erdőben.

De ez tegnap volt. Ma reggel azonban az újságokban oldalas 
közlemények. „Halál vár az elfogott kommunista vezetőkre.” 
Nem egy újság vagy kettő, hanem valamennyi reggeli lap így ír. Az 
egy Népszava kivételével, amelyben Klamm írta meg, hogy az 
esetleges statáriális tárgyalásról elterjedt hírek valódiságát kétel
kedéssel kell fogadni, s mindenesetre tiltakozni kell az ellen, hogy 
politikai vádlottakkal szemben bárki is ilyen eljárás alkalmazását 
propagálja. Ezzel ellentétben azonban valamennyi többi reggeli 
lap halálról, halálbüntetésekről hallucinál. Nem azért, mert össze
beszéltek, hanem mert nyilvánvalóan erre kaptak utasítást. S a li
berális ellenzéki lapok, melyeket a jobboldaliak zsidó lapoknak 
neveznek, mintha csak be akarnák bizonyítani, hogy ők is épp
olyan jó keresztények, mint a jobboldaliak: nemzetközi viszony
latban is óriási sikert jelentő nyomozásról írnak, leszámolásról. 
S a mindig visszatérő refrén: akasztófa.

Klamm M ártonnak cikket kellene írni. A szerkesztői értekezle
ten ma délelőtt abban állapodtak meg, hogy Klamm M árton írjon 
cikket erről az ügyről. Klamm hiába tért vissza gondolataiban a 
föld alatti mozgalom vezetőit megbélyegző és ugyanúgy lekicsiny
lő szóhoz: fantaszták. Hiába állapította meg magában azt is, hogy 
neki személy szerint semmi köze ahhoz, hogy mi történik majd ve
lük. Tudták, mit kockáztatnak, s ha nekik érdemes v o lt . . .
-  mondta magában. Egy-egy pillanatra sikerült is az egész ügyre 
csak bosszúsággal gondolnia. A munkásság képviselőjének lenni 
amúgy se irigylésre méltó ebben az ellenforradalmi országban. 
A kommunisták pedig mindent elkövetnek, hogy visszás helyzetek 
elé állítsák a munkásság legális képviselőit. Statárium idején ide
jönnek az országba, fenyegető forradalmi frázisaikkal alibit szol
gáltatnak a rendszernek, igazolják, hogy a statáriumra az uralko
dó rend védelmében szükség van. Minden esetben hamar rendőr
kézre kerülnek, hogy így kényszerítsék a legális munkáspárt képvi
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selőit, azokat, akikre kígyót-békát rákiáltanak, szót emelni az ő 
érdekükben. Egy-egy percre sikerült Klamm M ártonnak csak azo
kat az okvetetlenkedőket látni bennük, akik még magában a csa
ládjában is megmérgezték a lelkek jó, megszokott örömökben bő
velkedő békéjét.

Egyszerre azonban, akárcsak egy hirtelen támadt fogfájás, éle
sen nyilallott a szemébe valamelyik reggeli újság vastag betűs cí
mének emléke: „Kötél vár a vörös rablógyilkosokra”. Erre okos
kodás, gondolat, minden akart neheztelés eltűnt, a világ mintegy 
láthatatlan szivattyú nyomása alatt kiürült, s az űrben nem m a
radt más, mint egy világosan kirajzolódó, szemet megbabonázó, 
magasba felszökő akasztófa váza. Nem akart ránézni. És hogy el
fordította tekintetét a látomástól, szinte ijedten látta, hogy a kezé
ben még mindig ott tartja az ő kis zsebnaptárát.

Megnyugtató lett volna, ha azt hihette volna, hogy tisztára vala
mi idegösszeomlásról van szó. Egyszerűen arról, hogy pihennie 
kellene. Hogy legfőbb ideje volna, hogy már kint legyen a Nap
hegy utcai házban. Fel is támadt benne -  épp ma reggel -  a gondo
lat, hogy beteget kellene jelentenie és két hétre -  a megírandó cikk 
elől és a következő két hét elől -  szabadságra menni. De nem a 
Naphegy utcába. Az ország határain túlra, messzire, külföldre. Ez 
azonban azok közül a gondolatok közül való volt, melyek amíg 
félhomályban vannak, kísértik az embert, de a világosságban, 
amint szembenézünk velük, végük van. Klamm M ártonnak be 
kellett vallania maga előtt, hogy szökhetnékje van, ami magában 
elég volt ahhoz, hogy még az erőszaknak is ellenszegült volna, 
csakhogy végig a posztján maradhasson.

Mindenekelőtt túl kell lennie azon a bizonyos cikken. De ah
hoz, hogy úgy írhassa meg, ahogy kell, meg kell magát szabadíta
nia attól az állapottól, melynek ma reggel óta foglya. Ha sikerül 
egy-egy nekiiramodással a bűvös körből kilépnie, a többi, renge
teg más, fontos ügyével foglalkoznia, mindig újra visszarántják, 
mint a pórázáról elfeledkezett kutyát. Csak őt, vagy másokat is? 
Neki úgy tűnt, mintha délelőtt a szerkesztőségben éppúgy, mint itt 
a családjában, az emberek kerülnék egymás tekintetét. M intha 
csak attól félnének, hogy a szembogarakból a saját maguk elől el
rejtett gondolatuk tükörképe nézhetne vissza rájuk: az akasztófa.
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Megint egyszer megpróbálta részletesen, alaposan átgondolni, 
hogy mi mindenre kell figyelnie a cikk megírásánál. Minden szót 
óvatosan kell mérlegelni, nehogy ürügyet szolgáltasson a szociál
demokrata párt szervezetei és sajtója ellen való újabb hajszára, 
ami különösen a legutóbbi német politikai fejlemények óta vesze
delmessé, sőt végzetessé válhatna. Ez az első szempont. A legtöbb, 
amit meg szabad tenni, hivatkozni arra, hogy a szociáldemokrácia 
elvi ellensége a halálbüntetésnek, s tiltakozni az ellen, hogy bármi
féle politikai bűnössel szemben alkalmazzák. A tiltakozás határo
zott legyen, hogy a nyugtalankodó munkások -  ez a második fel
tétlenül figyelembe veendő szempont -  a természetszerűen az üldö
zöttek felé forduló rokonszenvük kifejezését találják meg benne. 
Ez azonban még nem elég. A munkások ösztönszerű együttérzését 
a kommunisták a maguk propagandacéljaira igyekeznek majd ki
használni. Tiltakozni kell tehát a statárium ellen, de anélkül, hogy 
ez a fantaszták felmagasztalása legyen. Az egyes pesti üzemekben 
lábra kapó veszedelmes rokonszenvet szükséges közvetve, néhány 
tárgyilagos, hűvös szóval ellensúlyozni. Például valahogy így: 
„Moszkva parancsára jöttek, s a magyar kormányról nem akarjuk 
feltételezni, hogy politikai rövidlátással mártírokká akarjon avat
ni fiatal embereket, kik nem annyira forradalmárok, mint idegen 
érdekek vak eszközei vagy fantaszták. . . ”

Ez nagyon fontos. Ma reggel már tüntetés volt a MÁV gépgyár 
előtt az elfogott kommunisták mellett. Természetesen a rendőrség 
mindjárt ott termett, újabb letartóztatások. . .  Szerencsére eddig 
ez az egyetlen ilyen természetű demonstráció. Ha azonban folyta
tódik és több helyen is megismétlődik, a kormány számára presz
tízskérdéssé válhat, hogy ne engedjen az alulról jövő nyomásnak. 
M aguknak az elfogottaknak érdeke tehát, hogy a Népszava lehűt
se olvasói túlzott szimpátiáit a letartóztatott fiatalemberek iránt. 
Vagy pedig így is, úgy is meg van már pecsételve a Sallai sorsa, és 
a k k o r .. .  vesztett ügyért minek a bajt újabb bajokkal tetézni.

Mindenesetre hideg fejjel, nagyon jól, diplomatikus tapintattal 
kell megírni a cikket -  állapította meg eggyel többször Klamm 
M árton. Azelőtt, máskor, éppilyen kényes feladatokat előszeretet
tel, bizonyos élvezettel oldott meg. Most azonban a gondolat, 
hogy felkeljen és hozzáfogjon a cikk megírásához, egy minden tag
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já t elnehezítő ernyedtséget váltott ki benne. Kezdett aggódni maga 
miatt. Mi történt vele, aki eddig sohase ismerte a fáradtságot, leg
feljebb csak a már elvégzett kötelességek után?

Kopogtattak az ajtaján. Felugrott, s mint ahogy szokta, mikor 
munka közben a szobáját méregeti, összekulcsolta hátul a két ke
zét, s az olyan ember hangján, akit fontos teendői közben zavar
nak meg, szemrehányóan kiáltotta, hogy szabad.

-  Hölgyek keresnek. Azt mondják, várod őket.
Lesütött szemekkel állt Jani az ajtóban. Lesütött szemekkel, 

mint az ebédnél is. Klamm M árton hirtelen támadt haraggal sze
rette volna képen vágni. Hogy ne legyen ilyen sápadt s hogy felves
se a szemét, h o g y ...

-  Eh, egész elfelejtettem -  mondta kelletlenül pillantva az órájá
ra. -  Még csak ezek hiányoztak nekem! Hol van Margit?

-  A strandra ment, a Hahn lányokkal.
-  S az öcséd?
Jani úgy tett, mintha nem hallotta volna a kérdést. Klamm fel

vette a kabátját, és sietett a szalonba. Most már tu d ta : akárcsak 
egy szerelmes kamasz, aki jóval idő előtt már ott topog a randevú 
helyén, attól kezdve, hogy visszavonult szobájába, erre a délutáni 
négy órára várt. Mert a színésznők, akik négyen voltak, Megyery 
Ilával jöttek fel, Megyery Ila közvetítette telefonon az összejöve
telt. Csak erre várt, de nem mintha öreg fejjel csakugyan szerelmes 
kamasszá vedlett volna. Megyery Ila látogatása azt jelentette neki, 
hogy végre olyan embert fog látni, akinek a szemében nem lesz ott 
az a kérdőjel, melybe tegnapról mára mindenkinél és mindenütt 
valami értelmetlen, szorongó bűntudattal ütközött bele. És 
Klamm M árton felderülő arccal látta, hogy várakozásában nem 
csalódott: gondtalanul mosolygó kék szemekkel, rövid ujjú köny- 
nyű fekete selyemruhában, mely a fehér gallérkájával szinte ünne
pélyessé tette a szőke szépséget, az egyszeriben valószerűtlenné, 
agyrémmé változtatott át mindent, ami az előbb nyomasztó volt. 
Ez maga volt az életnek ama sugaras másik fele, elcsúfító sebek, 
görcsös fájdalmak nyoma nélkül.

A művésznők négy különböző fővárosi színházból jöttek. 
Klamm, aki nem volt színházjáró, főleg fényképeikről ismerte 
őket. A szép lábszárairól és a gazdag bankár barátjáról híres drá
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mai színésznőt, a másodikat, aki népszínművekben szokott szere
pelni, a harmadikat, a fitos orrú, cseresznyeszájú szubrettet és a 
negyediket, aki modern vígjátékokban a szerelmi bonyodalmakat 
kiváltó szép hölgyet szokta játszani. Alig foglaltak helyet a kis asz
tal körül, hangos lett tőlük a szoba. Egymás szájából kapták ki a 
szót, s Klamm úgy hallgatta őket, mint nyári zivatar után a hirte
len csillogóvá vált levegőt betöltő madárcsiripelést. Az állami szín
házaknál mindenkinek felmondták a szerződését, s az új szerződé
sek szerint harminc és negyven százalékkal akarják csökkenteni a 
tagok fizetését. A magánszínházak követték a példát. Ez volt a ve
leje annak, amit rengeteg szóval mondtak. Mindegyikük a szá
mokról beszélt, melyek a tudomására jutottak.

-  Most mint ahogy a háborúban makszimálták az árakat -  szólt 
cseresznyeszáját csücsörítve a fitos orrú - ,  azt mondják, hogy egy 
fellépésért senkinek többet, mint száz pengőt nem fize tnek ...

-  Fedák Sári azelőtt egy felléptéért hatszáz pengőt k ap o tt. . .
-  Titkos Ilona három százat...
-  Gál Franciska kétszázat. . .
Klamm M árton megértő figyelemmel fordult hol az egyik, hol a 

másik hölgy felé, akiket csak a sztárokat ért sérelem látszott érde
kelni. A hölgyek szót se vesztegettek arra, ami talán még most is 
érdekelte volna K lam m ot: a színészek többségének sorsára, akiket 
a már amúgy is sovány betevő falatjuktól fosztottak meg a fizetés- 
csökkentések.

Klamm M árton megszámolhatatlan sok kongresszuson szerezte 
meg a gyakorlatot, hogy rendkívül komoly arccal, olyan arckifeje
zéssel, mely megfeszített figyelemről tanúskodik, bocsássa el füle 
mellett az érdektelen felszólalók hosszú fejtegetéseit. Ezúttal azon
ban, ha a szavakra már rég nem is figyelt, a felháborodás, a szen
vedély akcentusai, a hölgyek mondanivalójának zenei része való
ban lekötötték érdeklődését. A tekintetével őszintén biztatta őket; 
ne hagyják abba, folytassák. S közben azt gondolta, hogy az a ke
vés ember, aki ebben az országban arra van átkozva, hogy mester
sége a politika legyen, milyen könnyen esik áldozatul a saját hamis 
perspektívájának. Száz és ezer különböző érdekcsoport van ma 
Budapesten, s mind a saját ügyével akkora hévvel foglalkozik, 
hogy egyáltalán eszébe se ju t azzal a normális emberek életét nem

292



érintő, kivételes, határesetet képező kérdéssel foglalkozni, amit 
annak a bizonyos néhány fantasztának a sorsa jelent. De egyszerre 
kellemetlenül meglepetve a két szemöldöke erősen összehúzódott, 
és a homlokán barátságtalan mély ránc keletkezett. Az egyik 
hölgy ajkáról mintha a statárium szó röppent volna el.

-  Tessék? -  szólalt meg Klamm Márton.
A fitos orrú szubrett volt. Ajkát biggyesztve ismételte meg a 

szót. -  Higgye el, képviselő úr, mi átlátunk a sz itán ...  Ezt az 
egész nagy lármát a statárium miatt fentről azért csinálják, hogy 
eltereljék a figyelmet a merényletről, amit ellenünk agyaltak ki. 
Manőver az egész, és direkt átlátszó.

A drámai színésznő, aki szép lábszárairól és a gazdag bankár 
barátjáról volt híres, sietett kihasználni az élénk meglepetést, ami
vel Klamm a szubrett megállapítására reagált.

-  Akasztófa rémképét rajzolják a horizontra, mindenki csak 
odanéz, nagy a szenzáció, s közben háborítatlanul foszthatnak ki 
bennünket.. .  Ki fog most a művészettel törődni? Legalábbis gya
nús, több mint gyanús ez az egyidejűség. . .

Klamm azóta, hogy a hölgyekkel a szalonban a kis asztal körül 
helyet foglalt, éppoly kevéssé felejtette el Megyery Ilát, aki megint 
mellette ült a kis kereveten, mint ahogy nem tudta elfelejteni a Jani 
fia jelenlétét se. Megyery Ila ugyan egész idő alatt nem szólt, s bár 
Klamm rá se nézett, érezte, hogy a szép asszony meg van elégedve 
mind a hölgyekkel, mind azzal, hogy ő mennyi megértéssel hall
gatja őket.

Jani szintén hallgatott, de nyugtalanítóbban. M ár az is különös 
volt, hogy szokása ellenére nem tűnt el nyomban a számára túl vi
lágias vendégek elől. M aradt, de -  legalábbis Klamm úgy érezte
-  mint valami szemérmetlen ellenőr, szemtelen és tolakodó szem
rehányással. Ha a művésznőket saját ügyük kevésbé foglalta volna 
el, megütköztek volna a sötét tekintetű, nyurga fiún, aki háttal az 
ablaknak támaszkodva, tőlük távol, egyedül, összeszorított ajkkal 
állt. Klammot bosszantotta, de amint a társalgás megindult, kár
örömmel élvezte, hogy a rabbi alapos leckét kap. Még jobb lecke 
lett volna a fiúnak, ha a statárium szó egyáltalán el se hangzik, 
gondolta Klamm M árton, s minthogy a rabbi éreztetni akarta ve
le, hogy ezekben a napokban minden szavát számon tartja,
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Klamm saját rokonszenvét túlozva, mély, csengő hangján így 
szólt:

-  Hölgyeim, a magam részéről megígérhetem, hogy a szocialista 
sajtó az adott szituáció ellenére is foglalkozni fog az önök ügyével. 
Minden körülmények között, fe ltétlenül...  az önök és a színészek 
összessége szempontjából. Ez meglesz, ism étlem ...  -  és az órájára 
pillantva megállapította, hogy most már csakugyan legfőbb ideje 
volna munkához fogni, éspedig kezdve a cikkel. De épp hogy egy 
mozdulattal értésére akarta adni a művésznőknek, hogy most már 
elég a jóból, mehetnek, megszólalt Megyery Ila. Platina karkötőjét 
forgatva, oldalt hajtott fejjel, kissé duzzogón ejtve a szavakat, be
szélt. S ami a legkülönösebb volt, mosolygó, ibolyakék szemével 
éppen Janit választotta ki, elfogulatlanul fordult feléje, mintha ter
mészetesnek tartaná, hogy az némán az ablak mellett választott 
helyet magának.

-  Lehet, hogy kinevetnek azért, amit mondok, d e . . .  Azzal kez
dődik, hogy ma egész nap bosszankodtam. De komolyan. Kezdő
dött az első férjemmel. A Duna-parton találkoztam vele. Alig pár 
percig beszélgettünk, azt kérdezi: mit gondolsz, lesz akasztás? 
S különböző hangnemben, de ma egész nap minden ismerősöm 
pár szó után erről kezd beszélni. Van egy makacs udvarlóm, iga
zán mulatságos fiú, ma még az is ezzel a csúf kérdéssel kezdett szó
rakoztatni. Jaj, úgy utálom a politikát, ki se mondhatom, mennyi
re! Ugye megbocsát az őszinteségért, képviselő úr? -  kérdezte, s 
először fordult szembe Klamm M ártonnal. Eddig a szemben ülő 
hölgyek fején keresztül, makacsul kizárólag Janihoz beszélt, noha 
az érzéktelenül komor maradt. S hogy Megyery Ila most égszín
kék szemeivel ránevetett Klamm M ártonra, az nem tagadhatta 
meg tőle egy elnéző mosoly alamizsnáját, hacsak nem akarta mo- 
dortalanságban a fiát utánozni.

A rabbi merev tekintetével, a görcsösen összeszorított, vékony 
ajkak alatt észrevehetően remegő állával valami minden pillanat
ban bekövetkezhető kitöréssel fenyegetett. Klamm M árton szük
ségesnek érezte a saját mosolyát a fia szemében néhány tiltakozó 
szóval enyhíteni. De mielőtt bármit is m ondhatott volna, az elké
nyeztetett gyerekek duzzogó hangján, s mintha világoskék szeme

294



vak volna az emberrel szemben, akihez beszél, Megyery Ila megint 
a rabbihoz fordulva kijelentette:

-  Különben nem bánom, még ha ki is nevetnek, én az egész sta
táriumkérdést nemcsak utálatosnak, hanem unalmasnak tartom.

-  Unalmasnak? -  horkant fel Klamm Márton.
Megyery Ila könnyű fehér kezét Klamm M árton karjára tette, s 

mint aki biztos abban, hogy végül is megértésre talál, bizalmas el
fogulatlansággal ismételte:

-  Igen, unalmas. Egyáltalán nem találom olyan szörnyűnek, ha 
embereket akasztófára húznak. Semmivel se szörnyűbb, mint ha 
valaki gyomorrákban hal meg. Ha mindenkinek akasztófán kelle
ne befejezni az életét, természetesnek vennénk. Mint ahogy most 
belenyugszunk abba, hogy mindenkinek meg kell öregednie, aki 
él.

-  Nem, így nem szabad beszélni -  hangzott, s alig lehetett ráis
merni a cseresznyeszájú, fitos orrú szubrett hangjára. -  Minden 
halál embertelen volna, ha volnának emberek, akik örökké élnek, 
így csak szörnyű, de emberi a halál.

Jani szokásból, önkéntelenül az apjára nézett. A többieket nem 
lepte meg annyira a fitos orrú, mint őt a súlyos, szinte -  Jani úgy 
találta -  arcához sem illő szavakkal. De Klamm nem a fia, nem a 
szubrett, hanem Megyery Ila felé fordította a fejét.

-  Van szenvedés, melyet megszüntetni nem lehet -  folytatta a 
fitos orrú, akinek az arca így kipirulva, éppúgy, mint a hangja, 
nyersebb, nőietlenebb lett. -  A kiküszöbölhetetlen szenvedések ál
talánosak, közösek, ez bennük az em beri. . .  ez . . .  ez az orvossá
guk. Az, hogy kiküszöbölhetetlenek és az, hogy közösek. De a ki
vétel akárkinek előre megfontolt szándékkal hurokba kötött köte
let tenni a nyakára. . .  -  és a hennás körmű két kövérkés kis kezé
vel a szeméhez kapott.

Egy pillanattal később, mintha sikerült volna kitörölnie valamit 
a szeméből, már megint majdnem a régi volt. És táskájából elő
szedve púderosdobozát, fürkésző pillantást vetett a tükörképére, s 
a kis ujja hegyével dörzsölte el a rúzst a kis cseresznyeszája szögle
tében.

Megyery Ila nem vitatkozott. Égszínkék szeméből egy pillanat
ra se tűnt el a mosoly. Ideges, fiús válla alig láthatóan megrándult,
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ez volt minden. És épp ez volt az, ami miatt Klamm már nem tud
ta többé levenni róla a szemét. Most nem a fiatalsága s nem a szép
sége nyűgözte le. Nem is azzal a vággyal tapadt rá a szeme, mint a 
múltkor. M ikor Megyery Ila beszélni kezdett, Klamm fölényesen 
mulatott magában azon, hogy milyen felháborodást vált ki az ő 
egzaltált rabbijában. De azután őrajta magán hatalmasodott el va
lami, ami közeljárt az iszonyhoz. Egy iszonyhoz, mely megbűvöl
te. Itt volt valaki, aki egész létével még csak nem is szenvedélyes, 
hanem egyszerűen gondtalan tagadása volt mindannak, ami 
Klamm M ártonnak akárhogy is az életet tette ki. Egy fintorral in
tézte el az ő egész eddigi elvek, kötelességek jegyében folyt és fo
lyó, rövidnek már nem is mondható életét. Egy fintorral: „unal
mas és utálatos”.

Rágalmazni, támadni, kifogásolni lehet őt, ezt tudta Klamm 
M árton, csak ez volt az, amit eddig tudott. De sose, eddig még so
ha eszébe se jutott, hogy lehetséges egy vállvonással semmibe ven
ni azt, ami neki a múltat, ami neki a jövőt, ami neki a lelkiismere
tet, a jelen keserű s életét megkeserítő lelkiismeretét jelenti. Ha ti
zenöt év előtt vagy egyszerűen talán csak máskor útjába akad va
laki ilyen -  mint ahogy alighanem ez meg is esett - ,  ő vállvonó kö
zönyre vállvonó közönnyel felel, elnéz fölötte, gondolatban rá
mondja, hogy: üres ember, romlott személy, szalontyúk, hárem
hölgy, és ezzel azt vissza is taszította volna az érdektelen dolgok 
tágas Nihiljébe. Most azonban iszonyodva, ellenállhatatlan kíván
csisággal foglyul esve, tapadó szemekkel hajolt e fölé a Nihil fölé. 
A Nihil fölé, mely eddig mindig olyan messze volt, s amely most 
közelebb jött mindennél, és melynek a hangja -  „unalmas és utála
tos” -  majdnem úgy csengett a fülében, mintha szintén igazság 
volna, igazság, amely megfellebbezhetetlen. Ez a bölcsesség is egy 
életmódból, egy egész életből született, úgy nőtt a saját fáján, saját 
gyökerein, saját talajából, mint almafán az alma. Ez is van, ez az 
ismeretlen, ahol semmi abból a méregből, ami az ő élete öreg tör
zsében felhalmozódott, nem terem. Ez az a túlsó part, ahol ő az ő 
életében, mely egyszerre hosszúnak tűnt, még egy percet se élt. Ez 
az a túlsó part, ahonnan mindent másként lát az ember.

Csevegve, csicseregve emelkedtek fel helyükről a hölgyek. Jani 
már nem volt a szobában. Klamm észre se vette, mikor ment ki.
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A művésznők köszönték a szíves fogadtatást és az ügyük iránt ta
núsított megértést, sietniök kell, mondták, mert estig még egy de
m okrata és egy kisgazda képviselő látogatása van a programjuk
ban. Alighogy eltávoztak -  Klamm, mint aki hirtelen nem tud tá
jékozódni, még a szalon küszöbén állt Megyery Ila kipirulva az
zal jö tt vissza, hogy ittfelejtette a karperecét. Klamm kezével a ki
lincsen, széles vállával valósággal elállta útját a nyitott előszobaaj
tóban.

-  Hozom mindjárt -  s egy pillanat alatt visszajött. Akkorra 
azonban Megyery Ila már bent volt az előszobában. Klamm M ár
ton nehezen lélegzett. Nézte, amint a nő, mintha lent nem is várná
nak rá, sietség nélkül, elgondolkodva kapcsolja ékszerét finom 
csuklójára. Klammnak úgy tűnt, hogy nagyon lassan múlnak a 
pillanatok. Ő tudott a világban mozogni, s ennek ellenére már ak
kor, mikor az ajtóban Megyery Ila jelent meg, zavar, szinte valami 
ijedtségféle rohanta meg. S Megyery Ila most nemcsak bejött az 
előszobába, az ajtót is becsukta maga mögött. Egyszerre együvé 
zárta vele Klamm M ártont ez a négy fal. Tanúk nélkül, egyedül 
állt szemben vele, akivel eddig csak mások jelenlétében volt 
együtt. Hiányzott a semlegesítő közeg, amit a mások szava, szeme, 
teste szolgáltatott. Klamm tudta, hogy ha semmi más se történik, 
csak a tekintete összetalálkozik az asszonyéval, ennek most jelen
tősége volna. És Megyery Ila most már nemcsak egy asszony, 
nemcsak egy szép nő, hanem az életnek ama másik fele, az a túlsó 
part is volt. Klamm görcsösen csak a platina karkötőre szegezte a 
szemét. Mért nem megy m ár? Mért nem megy már? -  kérdezte 
magát.

-  Örülnék, ha egy este feljönne hozzám egy teára. Holnap? Hol
napután? -  s fejét Klamm füléhez hajtva, tréfásan súgva tette hoz
zá: -  Különböző elveink fenntartása mellett, jó?

-  Ha időm megengedi -  mondta válaszképp nagyon gyorsan 
Klamm, és anélkül, hogy számot adott volna magának a saját 
gesztusa udvariatlanságáról, sürgősen ajtót nyitott.

-  Számítok rá -  hallotta a nő csengő, nyugodt hangját. Úgy m a
radt, szédülő fejjel, egyedül az előszobában. Csak akkor tette be az 
ajtót, mikor a lépcsőházban Megyery Ila magas sarkú cipőjének
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kopogása elhangzott. De akkor egyszerre nem bírta ki az egyedül
létet. Lassú léptekkel, leszegett fejjel indult a fiához.

A sötétedő udvari szobában, „az ő díványán” találta. Ült össze- 
görbedve, arcát a két kezébe temetve. Ahogy a fiú feje előrehajolt, 
a két felhúzott, hegyes válla közt meghajló meztelen nyakszirtje 
valami minden mást feledtető gyöngédséget váltott ki Klamm 
M ártonból. A rabbi nem mozdult, talán meg se hallotta, hogy 
odajött s ott állt a fejénél az apja. De akkor se mozdult, mikor 
Klamm lassan melléje ereszkedett, és karjával úgy támaszkodott a 
vállára, hogy a keze hozzásimult a nyakszirtjéhez.

-  Intranzigens vagy, gyermekien intranzigens, édes, okos fiam
-  szólt Klamm halkan. -  Én is az voltam. S m a . .. m a . ..  Talán 
irigyellek. Hidd el, a könnyebbik részt választod. Ahelyett, hogy 
megérteni akarnál, megvetsz engem. Valid csak be, megvetsz, 
ugye, megvetsz? -  Nehéz, meleg keze szinte félénken fogta át a fia 
tarkóját, és a hangja kérlelő lett. -  Mondj valamit, beszélj. . .

A fiú felütötte a fejét: -  Hány óra?
Klamm meglepetten felelt: -  Hat felé jár.
A fiú az apja keze után kapott, de nyomban elengedte, és a dí

vány sarkába húzódott. Onnan élesen, mint egy sikoly hasított a 
csendbe a szava:

-  Hat óra. Most vesztettem el a jogom, hogy bárkit is megves
sek.

Klamm egy darabig szótlanul ült mellette a sötétedő szobában. 
Ha a fiú nem is beszélt többet, nem akarta így magára hagyni, s ő 
se akart egyedül maradni. Némán ültek karnyi távolságban egy
mástól. Akármi történt is tegnap s bármi is lesz velük vagy köztük 
másnap, most tudták egymásról, hogy nehéz nekik, talán egyfor
mán nehéz.

-  Cikket kell írnom -  szólt Klamm fejcsóválva - ,  kell -  ismétel
te, mintegy magát mentegetve azért, hogy felkel.
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A B Ü N T E T Ő  E X P E D ÍC IÓ

-  Az praktikus ipar, akármit is mondasz. Ami tartós, az prakti
kus, mennél tartósabb, annál praktikusabb. És a művirág nem
hogy nem hervad el, hanem hajó  festékanyagot használnak hozzá, 
akkor vízálló. Eső nem árt neki, nap el nem hervasztja. Szóval tar
tó s . . .  -  mondta Dalos Olga.

-  De nem praktikus, mert drágább, mint az élő virág -  vetette 
ellen András.

-  Attól függ -  vágott vissza Olga. -  Aki praktikus, az inkább 
vesz valamivel drágábban egy valódi művirágból készült csokrot, 
azt csak időnként le kell porolni, s megmarad.

-  Megmarad, de -  s András nem tudta még, mi a „de”, hanem 
aztán megtalálta - , de nincs szaga.

-  Szag? -  Dalos Olga fitymálóan legyintett. -  A szag, ha tudni 
akarod, nem is egészséges. És azonkívül, ha éppen szagot akarsz, 
beparfümözheted a művirágot, s akkor jobb a szaga, mint akárm i
lyen igazinak. S hozzá még tetszés szerint választhatsz is neki 
szagot.

-  A parfüm, pardon, az nem természetes szag.
-  Ha illat, akkor természetes, mert az ember orra különben nem 

szagolhatná. Te még tele vagy osztályelőítéletekkel.
-  Pardon -  igyekezett András tárgyilagos maradni - , csak nem 

gondolod, hogy a jövő társadalomban lesz művirággyártás? Ne
vetséges !

-  Pardon, egyáltalán nem nevetséges, és légy szíves, ne szemé
lyeskedj.

-  Pardon, te személyeskedsz, s azonkívül igenis nevetséges.
-  Okold meg, hogy mért nevetséges. Csak úgy azt mondani, 

hogy nevetséges -  az semmi. Az nem érv. Bizonyítsd be -  s kihí
vóan, sőt kárörömmel csendült a Dalos Olga hangja.

-  Azt hiszed, nem tudom bebizonyítani? Látom, azt hiszed, 
hogy nem tudom bebizonyítani. Először is azért, m ert. . .  De mi
előtt belekezdenék, vissza kell vonnod, amit mondtál az én osz
tályelőítéleteimről. Addig nem tudok rátérni a tárgyra. Vond 
vissza.
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-  Előbb bizonyítsd be -  hangzott a rideg válasz. -  Ha bebizo
nyítottad, hogy a szocialista társadalomban nem lesz művirág
gyártás, akkor visszavonom.

-  Szóval azt hiszed, hogy nem tudom bebizonyítani? -  nyögött 
András, s magában kétségbeesetten átkozta a művirágot éppúgy, 
mint az élőt. Egyáltalán nem érdekelte, hogy melyik a praktiku
sabb. Bánta is ő, ha a jövő társadalomban a művirág akár egészen 
is kiszorítja az élő virágot nemcsak a szobákból, a temetőkből, ha
nem akár a kertekből, a rétekről is ! Akár holnaptól kezdve soha 
többé fa ne virágozzék, virág ne nőjön a földön!

Már majd egy órája szorongtak ketten a növekvő sötétben, a 
csirizszagú kis kamrában, melyet a még annál is kisebb utcai susz
terműhelytől függöny választott el. A műhelyajtó nyitva volt, 
hogy kint az utcán leselkedő Sági Gyurka hívó füttyjelét meghall
ják. A függöny a fémkarikákkal, minthogy szeles volt a nyári este, 
zörögve meg-meglebbent. Sulyok Elemér Sági Gyurkával együtt 
aprólékos pontossággal dolgozta ki a rajtaütés előkészületeit. El
sőnek András érkezik a műhelybe, másodiknak Olga, jóval ké
sőbb, külön, hogy feltűnést ne keltsen, Jani. Ha Gyurka kintről 
jelt ád, mind előbújnak. S míg András és Jani a megfelelő segédlet
tel, melyről a párt gondoskodik, elvégzik a példaadó megleckézte- 
tés munkáját, Olga őrt áll, hogy veszély esetén jelt adjon a töb
bieknek. Nem lehetett Sulyok Elemért a körültekintés hiányával 
vádolni, amiért nem gondolt arra, hogy mikor az embernek na
gyon kell figyelni, kibírhatatlanul idegesítő egy ilyen folyton meg
libbenő függöny a zörgő fémkarikákkal. S azt se lehet a Sulyok hi
bájául felróni, hogy Andrásnak a bátyja egy gyalázatos, aki gyá
ván teljesítetlen hagyta mindjárt az első parancsot, amit a párttól 
kapott, megszegte mindjárt az első ígéretet, amit a pártnak tett. És 
András szégyellte magát a bátyja miatt, mert ha Olga nem is kér
dezte, hogy hol marad Jani, ennek csak az lehet az oka, hogy Ol
gának elég volt egyszer látni Janit -  tegnap, mikor átadta a párt 
részletes utasításait - ,  és biztosan mindjárt tisztában volt vele, 
hogy az egy nyápic, egy nyúlszívű, egy született renegát. De hogy 
Olga őt gondolatban se tévessze össze Janival, neki most feltűnően 
nyugodtnak kellene mutatkozni, mintha legalábbis nyolc ilyen 
büntető expedícióban vett volna már részt. A kellemetlen azonban
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az volt, hogy ha kifogyott a szóból, s egy pillanatra csend lett, a 
sötétben, mint valami olcsó ébresztőóra ketyegését, hallotta a szí
ve dobogását, s úgy rémlett neki, hogy az szinte hallatszik is a kis 
kamrában. Idejövet mindent másként képzelt. El akarta mondani 
Olgának, hogy ő egyszer szemtől szembe került egy igazi spiclivel, 
s csak azt sajnálta, hogy Olga a kiosztott szerepénél fogva nem lát
hatja majd saját szemével, mint fog ő elbánni a párt Júdásával. 
A maga kárpótlására az volt a terve, hogy Olgának nem dicsekvés
ből, hanem minthogy neki, férfinak kötelessége egy lányt meg
nyugtatni és bátorítani, meg fogja mutatni, hogy milyen dzsiu- 
dzsicu-fogások vannak, s hogy ő jól megállja a helyét képzett bok
szolok között is. Ezzel szemben a valóságban az történt, hogy ed
dig egész idő alatt egyikük se szólt egy szót se, ami csak némi kap
csolatban is lett volna a rájuk váró feladattal, s lesve a füttyjelet a 
sötét kamrában, a füttyjelet, mely minden pillanatban felhangoz
hat, makacsul és amennyire a suttogás kényszere megengedte, 
szenvedélyesen, már-már ellenséges hangon a művirág és élő virág 
viszonyának kérdéséről vitatkoztak.

-  Te, te kezdted az egész vitát -  tört ki szemrehányóan András.
-  Én? Ehhez aztán pofa kell -  s a felháborodástól sziszegett az 

Olga hangja. -  Én csak azt mondtam, hogy Sulyok elvtársnak az 
összeköttetései révén sikerült engem tegnap óta egy művirágkészí
tő műhelybe bejuttatnia. S ezt is csak azért mondtam, mert mikor 
jöttem, te azt kérdezted: Hogy vagy?

-  Én meg csak megjegyeztem, hogy a drótoktól olyan lesz a ke
zed, mint egy tűpárna -  é s . ..

És András alulmaradt, képtelen volt folytatni. Ha még egy szót 
szól, úgy érezte, elvész, örökre megsemmisül Olga szemében. Mert 
azt akarta mondani, hogy ő mindig is látta, hogy Sulyok akárm i
lyen tudományos beszéd közben is másként néz Olgára, mint D a
los Péterre vagy pláne őrá. Mikor a börtönben volt, András elhit
te, hogy a szerelem az ő számára mindörökre gyerekes, túl ko
molytalan üggyé vált. De attól fogva, hogy amikor elhagyta a fő- 
kapitányság épületét, Dalos Olga, mintha csak őt várta volna, 
hozzálépett, András rájött, hogy minden nagy változás mellett is 
valami nem változott: nem változott a Dalos Olga piros szája, 
nem a blúza alatt rejtélyesen kirajzolódó, látható és mégis megkö

301



zelíthetetlen, szinte büszke két dombocska, és nem változott a 
gondolat, amit benne ez, s azok a különösen fehér fogak kezdettől 
fogva kiváltottak: jaj, ha egyszer hozzáérhetne, magához szorít
hatná, száját a szájára tehetné, de olyan erősen, hogy összekoccan
na foga a Dalos Olga különösen fehér fogaival. András meg volt 
győződve: Olga nem is sejti, hogy őt milyen alattomos kívánságok 
foglalkoztatják. A maga részéről meg is tett mindent, hogy olyan 
embernek mutatkozzék, aki észre se vette, hogy Dalos Olga vélet
lenül nem fiú, hanem lány. Attól tartott, hogy ha most valamivel is 
elárulná, hogy túlságosan is látja, hogy leány, nemcsak elvesztené, 
amit azáltal nyert, hogy börtönben volt, hogy ott elvtárssá lett, ha
nem Olga szemében mélyebbre süllyedne, mint ahol volt akkor, 
mikor a csónakon kezét se nyújtotta ki a számára odakészített ille
gális lap, az „Ifjú Proletár” után. Ha valaha, hát a mai napon ezer
szeresen el kellett titkolnia, hogy még ilyen felelősségteljes pillana
tokban se tud elfeledkezni a kínzó kérdésről, hogy milyen lehet az 
érintése, az íze azoknak a piros ajkaknak, melyeket Olga épp csak 
ki-kikukkantó, gyorsan visszahúzódó nyelve hegyével, mint vala
mi torkos gyerek, nyalogatott mindig újra nedvesre.

Semmiért a világon nem merte volna fejét Olga felé fordítani: a 
sötétség akkora lett itt benn az ablaktalan, elfüggönyözött kamrá
ban, hogy úgyse látott volna semmit. De mégis látott: nemcsak 
Olgát látta, hanem -  mert egy percre se feledkezett el arról, hogy 
mint került, mért jö tt ide -  a sötétbe meredve élesen idéződött elé 
az is, ami akkor játszódott le a szeme előtt, mikor keresztülvezet
ték a „konyhán” . Ezt látni, erre emlékezni, ez ha valaha, akkor 
most helyénvaló volt, emiatt nem kellett volna senki előtt se szé
gyenkeznie. M éltatlannak, szörnyűnek érezte azonban, hogy 
ugyanekkor arról se tud megfeledkezni egy pillanatra sem, hogy 
aki a Sági Gyurka és az apja közös ágya szélén mellette ül, az Ol
ga. Közel kellett ülniük egymáshoz, mert suttogva kellett beszél
niük, s a vita hevében egy-egy óvatlan mozdulatnál hol a térdük, 
hol a könyökük össze-összeért.

M ár kimondhatatlan hosszúnak tűnt az idő, s a füttyjel még 
mindig nem hangzott fel.

-  Ez a Sági G yurka. . . !  -  tört ki végre mérgesen Olga.
András leckéztetőn figyelmeztette, hogy nem Sági Gyurkán mú
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lik, hogy mikor fütyülhet, s ekkor valami rendkívül meglepő tör
tént. A figyelmeztetésre, hogy a Gyurkával való elégedetlenség 
nem logikus, Olga türelmetlenül olyan bosszúsan rázta meg a fe
jét, hogy a meglobogó haja csiklandozva csapta meg András állát. 
A műhelynek és az elmosatlan főzőedényeknek elvegyülő szaga, 
mely eddig, mint egy láthatatlan üvegbura nehezedett András fölé, 
mintha erre egyszerre csak felemelkedett volna. Mint az előbb a 
füttyjelre a fülével, úgy figyelt most András az orrával, míg egy
szerre csak egy felfedezésre nem jutott. Ha összeszorította száját és 
közelebb hajolt Olgához, újra beszívhatta azt a különös levegőt, 
mely először akkor csapta meg, hogy csiklandozva a bőréhez ért 
az Olga haja. A felfedezés, hogy akár a meleg friss kenyérnek, egy 
lánynak is szaga van, meg lehet szagolni -  akkora meglepetés volt 
András számára, hogy az izgalomtól kiszáradt a szájpadlása, a feje 
kábult, és ahelyett, hogy arrébb húzódott volna, lopva, nesztelenül 
mélyeket lélegezve szívta be ezt az eddig soha nem tapasztalt illa
tot. Eleinte találgatni próbálta, miféle illat; sorba vette őket, és 
sorba rájött, hogy mégsem, mégsem narancs, egyáltalán nem, a 
földieper, a kajszibarack és az őszibarack között egy ideig habo
zott, de csak azért, hogy aztán rájöjjön, hogy noha ezek voltak 
kedvenc gyümölcsei, egyik se, hanem egyedül és kizárólag lány
szag, Olgának a szaga, egy külön, hasonlíthatatlan könnyű felhő, 
melyet senki más és semmi más, csak Olga burkol maga köré.

-  Nem a vita miatt mondom, hanem csak úgy. . .  csak épp mel
lékesen megjegyzem, hogy a természetes szag mégis egész más, 
mint a parfüm . . .  -  szólalt meg András, és suttogó hangjában 
áruló módon rezdült valami, ami, mint ijedten érezte, méltatlan 
volt a komoly helyzet komoly követelményeihez. De már nem le
hetett visszaszívnia.

-  Okold meg, mért, mindent meg kell okolni -  Olga lehelete az 
arcát érte. -  Sulyok elvtárs mindig hangsúlyozta, hogy kispolgári 
magatartás alábecsülni a tudományt és pláne a technikát

Sulyok nevére Andrásból kitört a keserűség:
-  Pardon, én nem becsülöm alá, csak éppen fütyülök ra. pláne 

ha arról van szó, h o g y ...  Például, hogy más tárgyra térjünk, a te 
szagod -  és kihívóan, elszántan fordult Olga felé. Az mindjárt or
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rához emelte a karját, és sértődötten, kissé bizonytalan hangon je
lentette ki:

-  É n . ..  én nem érzek semmit.
-  De é n . . .  én igen -  szólt András, és bár szégyellte maga előtt, 

érezte, hogy még egy szó, és valami szörnyű történik: vagy sírva 
fakad, vagy ami tán még ennél is halálosabban kompromittálná, 
kétségbeesetten Olga keze után kap a keze. És a szó elhangzott. 
Megalázottan, de annál bosszúsabban:

-  Akkor tartsd a zsebkendőd az orrod alá.
András erre felelni akart, de mintha bedagadt volna a torka. És 

hagyni a félreértést, semmit sem mondani, lehetetlen volt.
Ő nem akarta, az ő akarata nélkül a kezén tört ki az, amit nem 

bírt hanggal megmondani. A keze egy mozdulattal, mintha ez a 
sötétben is látna, Olga kezére talált, s görcsösen rácsukódott. 
Benne volt az András nagy tenyerében Olga öt ujja, keze feje, az 
első pillanatban szabadulást keresve, önkéntelenül ökölbe szorul
va békétlenül, de csak a meglepetés első pillanatában. Aztán, 
mintha a kezeik jobban megértették volna egymást, mint ők ket
ten az előbb. András érezte, amint a tenyerében lassan ámulva fel
enged, elpihen, otthonosan nyugszik el a kis kéz, mint valami me
leg madárfiók a jó fészkében. S mintha mind a ketten félnének 
csak mozdulni is, hangtalanul kiegyenesedve így maradtak egymás 
mellett. M ár késő lehetett, kintről se hallatszott be semmi zaj, még 
a járókelők léptei sem. Egyszerre, mintha ágyú dördült volna. Ők 
meg se rezzentek, még egymás kezét se szorították meg jobban. 
Csak mikor aztán odakint paskolva, nagy lármával megeredt a zá
por, mélyet lélegezve egyszerre m ondták :

-  Esik.
A zápor már csendes esővé vált, mikor berontott hozzájuk Sági 

Gyurka. Ők annyira csak a füttyjelet lesték, hogy csak akkor esz
méltek magukra, s pattantak föl az ágyról, mikor már Sági Gyur
ka ott állt előttük. És akkor is, a kezeik már úgy egymáshoz szok
tak, hogy elfelejtették elengedni egymást. Sági Gyurka magán kí
vül lihegett:

-  Borzasztó, ami velem tö rtén t. . .  Gyorsan, gyorsan. . .  Nem 
tehetek róla, borzasztó. . .  G yorsan. . .

Gyorsan, mondta Sági Gyurka, de idő kellett hozzá, míg meg
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értették. Mielőtt az őrhelyére indult volna, Sági Gyurka „pianissi- 
m o” elfütyülte nekik a nótát, mely majd kint abban a pillanatban 
fog teljes erővel felhangzani, amint Mayer Hanzi alakja a láthatá
ron felbukkan. Ez a pianissimós előjáték nem annyira lelkiismere
tességből történt, mint inkább a művész hiúsága volt, aki szereti 
produkálni magát, mert hiszen az egész országban keresve is nehéz 
volna találni valakit, akit szükséges volna előzőleg megismertetni 
a nótával, hogy: „Gyere be rózsám, gyere b e . . . ” A borzasztó, 
ami történt, az volt, hogy miután Sági Gyurka órákig állt lesben, s 
végre agyonázva megpillantotta a sarkon a lassan lépegető Mayer 
Hanzit, egyszerre hiába csücsörítette a száját, nemhogy a nóta 
nem akart kijönni, de még csak füttyhöz hasonló hangot se bírt 
adni. Még most is reszketett egész testében, nem értette, mi történt 
vele. Mintha nem arról lett volna szó, hogy ez egyszer nem bírt fü
tyülni, hanem arról, hogy hirtelen megbénult vagy a szeme világát 
vesztette el.

-  J ö n . . .  j ö n . ..  gyorsan -  nyögte végül.
Olga őrszemnek a műhely előtt maradt. Sági Gyurka Andrást a 

rosszul világított, néptelen utcán kabátjánál fogva húzta előre, s 
közben esdekelt:

-  Fütyülj. . .  fütyüld te a n ó tá t. . .  fütyüld el.
András ekkor tudta meg, hogy a közelben vár lesben Sulyok 

Elemér a kis Dalossal, és azok szintén a Sági Gyurka füttyére vár
nak, mert hiszen csak Sági Gyurka ismerte Mayer Hanzit. Míg 
András a magyar nótát fütyülte, mind közelebbről hallatszott egy 
rekedtes, elnyújtott ének:

-  O Susanna, o Susanna 
lst das Leben doch so schön. .  .

András a fütyülést hamar abbahagyhatta.
A sarkon, ahol a köíhyék szemétdombjának használt üres telek 

állt, egy magányos villanylámpa fényénél egy pillanatra felbuk
kant Sulyok Elemér hosszú alakja. Most már csak a német nóta 
hallatszott, és a Sági Gyurka suttogó hangja:

-  Megyek a másik oldalra, Dalos Péterrel őrt állni.
El-elcsukló énekével, a gödrös utcán óvatosan lépegetve, dülon-
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gélve közeledett Mayer Hanzi. András, nehogy gyávasággal gya
núsítsák, nem kérdezte meg, hogy erős ember-e a spicli, akivel ne
ki kell elbánni. De komoly, nehéz, elszánt viadalra készült. Most 
azonban egy részeg embert látott, akit fél kézzel fel tudna lökni. 
Elállta az útját.

Mayer Hanzi a részegek bizalmasságával állt meg előtte:
-  „O Susanna, o Susanna. . . ”
-  Menjünk együtt -  ajánlotta András, és vezette a kezes részeget 

az üres telek felé. Az belecsimpaszkodott, egész testével ráneheze
dett, s András a rövid úton szinte elfelejtette, hogy mi elé vezeti a 
támolygó, folyton danolgató svábot. Támogatta, hogy el ne essen, 
s gondosan húzta arrébb, ha pocsolyába akart belelépni. Odaértek 
az üres telekhez. M ikor Sulyok Elemér a kerítés mögé húzódva 
botot tartott Mayer Hanzi lába elé, s az egyet káromkodva orra 
bukott, András önkéntelenül utánahajolt, hogy talpra segítse. . .  
De ha tán Sulyok Elemér nem is lett volna ott, erről a saját moz
dulatáról eszébe jutott, hogy egyszer már hajolt így egy ember fö
lé, afölé, aki akkor bevágódott a cellájába -  és András egyszerre 
érezte, mint merevedik meg benne valami. Fölegyenesedett, hideg 
lett és nyugodt.

-  Itt a helyed, a szemétdombon, spicli -  mondta Sulyok, és el
dobva a botját, féltérdre ereszkedett. Az öklével esett neki Mayer 
Hanzinak. A harmadik ütés után már halk nyöszörgés se hallat
szott, csak a Sulyok elfúló hangja: -  Nesze neked, spicli, spicli, 
spicli. . .

Hirtelen abbahagyta, és meglepetten szólt Andráshoz:
-  De hiszen te nem is ü tö d !
András, különösen mióta nyöszörgés se hallatszott, úgy hallgat

ta a Sulyok tompa ütéseit, mint valami túl soká tartó, fárasztó és 
egyhangú munka zaját. Sürgette Sulyokot, hagyja m ár abba, mert 
az ő számára csak elvégzendő kötelességet jelentett a büntető 
expedíció.

-  Te még nem érted -  szólt Sulyok, s mint aki sajnálja szóra 
vesztegetni az időt, nem törődve tovább Andrással, felugrott, és a 
lábával folytatta, amiben a keze már kifáradt.
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Július 24.

E G Y S Z E R  M E G IN T  ÚJ É L E T  K Ü S Z Ö B É N

A bécsi lap közleménye s nyomában a lárma, amit mindenfelé kül
földön a baloldali újságok csaptak, lehetetlenné tette, hogy a pesti 
rendőrség továbbra is néma maradjon. Tegnapelőtt végre kényte
len volt beismerni a letartóztatásokat; a bécsi lapközlemény nél
kül biztosan az utolsó percig várt volna a jelentéssel, hogy ne m a
radjon idő országos és nemzetközi tiltakozó mozgalmak és szük
ség esetén hatásos mentőakciók megszervezésére. Bollert azt 
mondta magának, hogy nem lévén politikus, ő még ha akarna sem 
tudna ennél többet tenni. Megtette a magáét. Az ő feladata most, 
hogy visszatérjen az ő munkájához, mert különben a szó -  Archi
var für Fragmente - , amit ő Rudolf Haas szájába adott, őrá magá
ra, Bollert Mihályra is állni fog.

Lehet egyszerre két úrnak is szolgálni, sőt egyszerre akár tucat
nak is: nem a szolgától függ, hanem attól, hogy kicsoda az ura. 
„De vallani mindent: volt életem dolga” -  s akinek ez rendeltetett 
élete dolgául, annak nem lehet, nem szabad más urat is elismerni. 
Neki a dolga: megmutatni, amit már sokan éreztek, de kimondani 
még senki se mert. Azt, hogy akik lázadva az ember isteni arcára 
akarják formálni a világot, azok vagy idő előtt elpusztulnak az el
lenséges világban, vagy pedig a forradalom ihletettjeiből a forra
dalom illúziótlan technikusaiként élnek tovább, hogy végül a ki
fejlődő saját benső ellentmondásaik rokkantjaiként, zsákutcába 
jutva ébredjenek magukra.

Neki a dolga nem kimondani, mert az kevés, hanem láthatóvá 
tenni, hogy akik a harcban sem tudnak megválni attól, ami harcba 
vitte őket, tudniillik a legjobb lelkűktől, azok csak vesztesek lehet
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nek. Megmutatni, hogy mivé lesznek, hogy festenek ezek a legyő
zőitek.

Nem szabad, hogy napi eseményeknek áldozza fel „élete dol
gát”. Bollert érezte a veszélyt, és elhatározta, hogy most abba
hagyja az újságolvasást, ami az utolsó napokban betegessé fajult el 
nála. Tegnap, miután az akasztófával fenyegetőző újságcikkek 
egész sorát olvasta el, éspedig betűről betűre, elejétől végig, meg
hagyta Mayernének, hogy ezután reggel ne hozzon neki újságokat 
a trafikból. Egyet se. Egyszerre csak megalázónak és lázítónak 
érezte, hogy órákat töltsön olyan alakok betűinek az olvasásával, 
kikkel ötpercnyi beszélgetésre se ülne le egy asztalhoz. És azonkí
vül: az ember majdnem mindennap olvas az újságban tömeges 
gyilkosságokról, kis és nagy polgárháborúkról, s ha ezek a hírek 
nem is emelik az életkedvét, fél órával azután, hogy letette az újsá
got, tovább olvassa a megkezdett szép könyvet, folytatja a saját 
életét. És lám, mégis, az, hogy Pesten akasztófával fenyegetőznek, 
ez a puszta fenyegetés már olyan állapotba hozta, hogy egész nap 
úgy ténfergett, mint akinek tengeribetegsége van és hiába akar 
másra gondolni. Azért, mert ismerte Sallait? Potockit is ismerte, 
de mikor két év előtt hírét hallotta, hogy az orosz-mandzsu hatá
ron elesett, a hír főleg azáltal tett rá benyomást, hogy ez a bécsi 
barakkból való ismerőse az orosz-mandzsu határon fejezte be 
életét.

Nyilván nemcsak arról van szó, hogy ő Sallait személy szerint 
ismerte, hanem sokkal inkább arról, hogy Sallait Pesten fenyege
tik akasztófával. Izgatná, de egész biztosan másképp izgatná, ha 
azt olvasná, hogy Sallait Varsóban fogták el kommunista propa
ganda miatt. A közös térnek ez a mágiája, ez az ésszerűtlen felelős
ségérzés azért, ami Pesten történik, nyilván nemcsak őt ejtette 
meg: a néha ugyan kissé terhes, de voltaképp intelligens fiú, a kis 
rabbi se járt-kelt soha azelőtt olyan arccal, mint most. M intha az 
embernek több beleszólása volna abba, hogy mi történik a saját 
hazájában, mint abba, hogy mi történik Varsóban vagy Gandhiék 
körül Bom bayban! De ha vannak, mint ahogy vannak, akiknek ez 
a város csakugyan otthonuk, azokon a sor most cselekedni. Ami 
azonban őt, Bollertet illeti, ő azok közül való, akik mindenütt 
emigránsok. Őnála tehát csak gyengeségről van szó. Aki képtelen
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az eseményeket irányítani, vagy csak befolyásolni is, tartsa köte
lességének, hogy uralkodjék az idegein.

S ma reggel a szokottnál korábban kelt. S mintha azáltal, hogy 
a napot nem újságolvasással kezdte, a böjti hiányérzéssel együtt 
mintha valami ünnepi hangulatú csend terjedt volna el a szobájá
ban. Mintha ezáltal, hogy nem újságolvasással kezdte a napot, to 
vább tartana a testi tisztaságnak az a lélekig elható kellemes szen
zációja, mely a reggeli megmosakodás után frissítőn lepi meg az 
embert. Bollert a korán kelő szorgalmas diák önelégültségével, né
mi sajnálkozással gondolt azokra, akik mindjárt reggel, a nap leg
termékenyebb óráiban, a napilapok kavargó szemétjébe temetik a 
fejüket.

Bollert megint egyszer egy új élet küszöbén kezdte a napját, és 
élvezte, hogy mint valami mágus, kedve szerint változtathat ala
kot. Mint más ember egyik szobából a másikba, úgy sétálgatott 
Rudolf Haas bőréből Á-Bé maszkja mögé.

Regénye új fejezetéből tegnap ennyit írt meg:

A -B é egy nagy, az ajtó felületének majd egyharmadát el
foglaló, fenyegető rajzot függesztett k i a maga ajtajára. A rajz 
egy nyíló ajtót és az ajtórésben nagy lendülettel rúgásra emelt 
lábat ábrázolt. A lábon a magas szárú cipő a lógó madzaggal 
időpazarló aprólékos gonddal volt megrajzolva. »Senkit se fo 
gadok, de senkit se« -  állt A -Bé nagy betűivel a rajz homlo
kán. ”

Ez volt Bollert tegnapi, újságolvasástól megmételyezett napjá
nak egész munkaeredménye. Ma hajnalban félálomban az ágyban 
többet végzett el, mint tegnap egész n ap : a maga új életre készülő 
önelégültségében egyszerre, úgy érezte, fölébe kerekedett végre en
nek a saját teremtményének, Á-Bének, akit könyörtelen igazság
gal tudott látni. Ennek megfelelően a munka ma kivételes köny- 
nyen indult. Semmi se zavarta, csak az oldalt, az ágya fölött függő 
tájkép. írás közben többször öntudatlanul ütötte fel a fejét s for
dult feléje. M ikor ráeszmélt, elhatározta, hogy nem fog odanézni. 
De akkor meg éppen érezte, hogy ott függ a falon. Mint ahogy az
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ember, aki megtiltja magának, hogy hátraforduljon, annál nyugta
lanítóbban érzi, hogy valaki követi. A munka azonban ennek elle
nére gyorsan haladt előre, mintha csak levelet írna.

,.A-Bé mindjárt a közgyűlésre virradó reggel kifüggesztette 
ajtajára a rajzot. Normális körülmények között erre fél órán 
belül látogatókat kapott volna. A -B é neszét vette Rudolf 
Haas betegségének, s ez némileg megmagyarázta, hogy az ő 
rajzát -  ezt a hadüzenetet a barakk minden politikai pártja és 
minden lakója ellen -  mintha a barakkbeliek észre se vették 
volna. S ha A -B é komoran végigszáguldott a folyosón, Rudolf 
Haas szobájából mindig beteglátogató barakklakók hangja 
hallatszott ki. Nem nyithatott tehát be. Viszont a saját rajzát 
se téphette le ő maga, mielőtt a barakk nem tesz valamit az ő 
megengesztelésére. Olyan helyzetbe került tehát, mint aki ma
gára zárta ajtaját és maga sem tudja többé kinyitni. A kis 
Grét, a barátnője se mer hozzá a városból kijönni, mert A -Bé  
egy erős pillanatában megtiltotta neki, mondván, hogy most új 
életet kezd és befejezi a drámai misztériumát, melynek a féle
lemből, ami minden rossznak gyökere, kell kigyógyítani az 
emberiséget.

Grét irigyelte az emberiséget, és f  éltékeny volt rá, mint or
vosok felesége a csinos páciensnőkre. De csinos páciensnőkkel 
még fel lehet venni a harcot. Ezzel a riválissal szemben azon
ban türelmesnek kellett lennie, azzal a titkos számítással, 
hogy az orvos mégiscsak hamarabb fog kigyógyulni szenvedé
lyéből, mint betegségéből a makacs páciens. Mindenesetre A -  
Bének nem maradt más hátra, mint a munka. Senki se jött 
hozzá, be volt zárva. Szétteregette tehát az ő drámai miszté
riumának kéziratait. S elkezdte s napokig szorgalmasan sza
porította az amúgy is nagyszámú jegyzeteit, majd a régieket 
vette elő, hogy végül az újonnan írt oldalakon, éppúgy, mint a 
régieken, hosszú sorokat húzzon át, s a hosszú sorok után ma
gukat az oldalakat is. Egyik oldalt a másik után. Alakjait 
életteleneknek találta. M ind a félelemről beszélnek, de anél
kül, hogy felidéznék a félelem érzését. És alakjai élettelensé- 
gén keresztül egyszerre hamisnak tűnt előtte egész koncepció-
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ja  a minden félelem legyőzésének szükségéről. A madár, ame
lyik kis fejét szüntelen forgatva szökdécsel, mintha mindig at
tól tartana, hogy valahonnan a látatlanból célba veszik...  
Tán nincs igaza? Nem a maga ősi és örök gyökereire eszmél 
az ember, hogy ha remegni kezd? A ki élő kigyógyulna minden 
félelemből, nem az életösztönét vesztené-e el? A ki a félelem
ből akar kigyógyulni; az magát az életet téveszti össze egy be
tegséggel. . .  És A -B é dolgozott. M ár nem is olvasta az olda
lakat, csak húzta őket át, aztán pedig már ezt se. Fölnyalábol- 
ta s összegyömöszölve dobta őket a tűzbe, mintha valami szé
gyenletes ostobaságnak a nyomait kellene eltüntetnie. Nagy- 
takarítás volt, és alapos. Egyetlen lap se maradt meg az átko
zott misztériumból. S mintha nemcsak az íróasztala lett volna 
tisztább, hanem a levegő is. Túl van rajta. Egyszerre megint 
szabad ember lett. A vaskályhában utolsót lobbant az izzó le
mezekre vált papírtömeg. Az íróasztalon már csak a sok papír 
alatt felgyűlt por szürkéllett. A -Bé mind a két karját ráfektet
te a meztelenné vált asztallapra. És ebben a pillanatban a sok 
hónapos kényszertől való szabadulás érzése ijedtségbe csapott 
át. Abba az ijedelembe, mely akkor lepte meg, mikor börtön
ből szabadulva az utcán egyszerre szemben állt -  a szabadság
gal. Amíg nem volt szabad, minden el volt intézve, most azon
ban ürügyet kell teremteni az élethez, megint neki kell min
dent mindennap, minden órában elintézni. Amíg írt, volt egy 
ürügy, hogy ne éljen... S tétován nyúlt a toll után. Valahogy 
mintha nem is ő vezetné a tollat, mintha csak olvasná a szava
kat, melyek lassan folynak a tolla hegyéből, egymás után raj
zolódtak k i keze alatt a papiroson a sorok:

Meghalni talán sokkal könnyebb volna 
S mégis élek.
Nem biztat se ördög, se Szentlélek.
Nehéz ez ám így saját kontóra 
S mégis élek.
A madár, mely tán most száll el a ház fölött 
Es sose látott és nem tud rólam 
Az a madár az tán az Isten.
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Élek, holott nincs miért 
S nem halok, meg, mert nincs miért,
Bár meghalni tán sokkal könnyebb volna.

Bollert egész biztosan tudta, hogy nagyon nehéz lesz vissza
térnie a munkához, ha enged a kísértésnek és szembefordul az 
oldalt függő tájképpel. De az, amit írt, hogy leírva itt volt előtte 
a papiroson, úgy hatott rá, mint egy balsejtelem, melyet először 
mond ki hangosan az ember. Á-Béről írt-e az imént, vagy arról 
a Bollert Mihályról, aki ebben a vasárnapi csendben itt ül és a 
barakkregényt írja? S ráncolt homlokkal ütötte fel fejét s tette föl 
a pápaszemét, hogy mintha csak egy makacsul alkalmatlankodó 
személynek kellene szemébe néznie, végre mégiscsak szemügyre 
vegye azt a bizonyos tájképet. A reggeli napsütésben a vetetlen 
ágy fölött a kép rozsdavörös színfoltokkal semmit se árult el 
abból, hogy mit nézett rajta olyan állhatatosan azon az éjjelen az 
a nő. De nem is ezt akarta kitalálni, sőt egyáltalán semmit se 
kellett kitalálnia: tudta, hogy hiába sietett annyira tegnapelőtt 
zsebében a bécsi lappal a Naphegy utcába, nemcsak azért, hogy 
megmutassa, mit intézett, hanem hogy minél előbb a maga részé
ről végleg elintézze az ügyet. Nincs, még mindig nincs egyedül a 
szobájában. A tájképet kitehetné, s akkor se volna egyedül. Hát 
nem is lesz egyedül ebben a szobában, azért, mert egyszer késő 
éjszaka segítségért fordult hozzá valaki? Valaki, akinek egyébként 
a kockázattal nem törődve, amennyire tudott, segítségére sietett, 
s aki ennél többet nem várhatott, nem is várt tőle?

Valaki keresztülment egy szobán -  és már rég kiment, már rég 
messze járt, és őt mégis olyanná tette, hogy mint egy szerelmes: az 
ő számára a tájkép a falon megszűnt az a bizonyos kép lenni, me
lyet egyszer egy fiatal festőtől vett, megszűnt bármi más lenni, 
mint emléke az idegen személynek, az idegennek, aki keresztül
ment a szobán. Nem is emléke, hanem maga az ő ittmaradt, meg- 
százszorozódott néma tekintete. Kísértetjárás világos nappal. Se
gítség! Segítség! -  követeli a tájkép, és el akarja hitetni, hogy Bol
lert árulást követ el, amikor a saját munkáját végzi. Mintha ő, 
Bollert. még ha mindent odadobna is, segíteni tudna. Nem tud, 
nincs hatalmában. S ha épp segítségről van szó, h á t . . . hát neki,
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Bollertnek is megvolna az oka, hogy segítségért kiáltson. De ki az, 
aki neki segíteni csak akarna is? És nem, ő mégse fogja tűzre dob
ni a barakkregény kéziratát, hanem folytatni fogja. S egy ötlete tá
madt. Minden remete teremt magának egy vizavít, az Isten, a 
Szűzanya, egy eszme, egy remény, egy halott vagy egy elérhetetlen 
élőnek a személyében. Teremt, mert amíg nem kerül meghalásra a 
sor, addig az ember sose tudja végső magányosságban érezni 
magát.

Gréten kívül, aki mellett feküdni és aludni jó, kell Á-Bének, en
nek a mindig üvöltöző, handabandázó németnek valaki, akit tisz
telni tud, akitől fél s akit meg akarna győzni arról, hogy nincs iga
za, ha őt nem veszi komolyan. Á-Bé tehát nem hagyja a versét 
holt betűnek.

A folyosón, közvetlenül a bejárat mellett függött a falon 
egy rekeszekre osztott nyitott szekrény a lakók postája szá
mára. Ottó Scherer készítette, s minden rekesz fölé cédulát is 
ragasztott a lakó nevével és szobaszámával. A -Bé gondosan 
összehajtotta a papirost a kissé elmázolódott verssel, és mi
után fejét kidugva előbb körülnézett, hogy nem látja-e senki, 
betette abba a rekeszbe, mely Marica nevével és szobaszámá
val volt megjelölve.

Bollert diadalmas pillantást vetett a tájképre. Kitűnőnek találta 
Á-Bé ötletét. És székén hátradőlve élvezte, hogy most aztán egy 
darabig megint voltaképp csak az emlékeit kell megírnia, s ami 
költészet vár rá, abban se lesz semmi önkényes: a feladat csak az, 
kitalálni, hogy hogyan ültek egyedül a szobájukban, mit beszéltek 
másokkal és magukban azok az emberek, akiket egy világméretű 
katasztrófa sodort együvé, s akiket ismert, nap nap után látott, 
hallott. Annyira csak ez a feladat, hogy most úgy tűnt neki, akkor 
se költött, mikor azt hitte, hogy költ. Nem lehet másképp: Á-Bé 
titokban biztosan csakugyan szerelmes volt a barakk kommunista 
Magdolnájába, Maricába. Marica, a bolgár kommunista diák
lány, akinek nem adatott meg a forradalomban elégni, a szerelem
ből, megszámlálhatatlan összevissza szerelmekből gyújtott magá
nak máglyát. De valami okból sose barakkbeliekkel, sose a ba
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rakkban -  és mindenki tudta, hogy ha Marica szomszédja, a kék 
kötényes Ottó Scherer különösen tartósan komor, akkor ez a fél
tékenység kínja miatt van így: mindenki tudta, hogy tehát Marica 
megint egyszer hajnalban jö tt haza az ő örökösen kitakarítatlan 
szobájába. . .

Bollert látta: nem kell a regénye sorsa miatt aggódnia, szinte 
magától fog tovább íródni. Az ablakhoz ment. Szemben a kávéház 
előtt még fel volt vonva a napsütés elől védő ponyva, de a már né
pes teraszon az asztalok körül a pikoló fáradhatatlanul járt az asz
faltot hűsítő locsolójával. Mayerné megint egyszer nagyot késik, 
ezúttal a vasárnap tiszteletére. Odalent szemben minden vendég 
mellett -  pesti szokás szerint -  egy szomszédos szék megrakva a 
reggeli mellé odahozott belföldi és külföldi napi- és képeslapok
kal. S egyszerre nagyon hiányzott Bollertnek, hogy még nem 
reggelizett.

Amint kilépett a kapun, siettében nekiment egy embernek, aki 
újságot olvasva épp a ház előtt ment el. Az ember szórakozottan, 
csak egy pillanatra nézett fel, valamit mormogott, és továbbment. 
Három-négy lépésnyire volt már, mikor Bollert, aki megállt, észbe 
kapott s futva ment utána, hogy még egyszer megnézze az újságol
vasót.

-  Mit, mit jelent ez? -  volt az elképedt Bollert első, akaratlanul 
szemrehányó szava, mintha Kovács valami megmagyarázhatatlan 
önkényességet követett volna el azzal, hogy a bécsi barakkregény 
lapjairól egyszerre csak közönséges valóságban itt a vasárnap dél
előttien csendes pesti körúton került elébe.

M É G  A V A SÁ R N A P SE V A SÁ R N A P

Nehogy a kicsik ünneplő ruhájukon foltot ejtsenek, amint fölkel
tek az ágyból, megreggeliztette őket, s csak azután látott hozzá a 
kicsik, majd pedig jómaga vasárnapi díszbe öltöztetéséhez. Az ura. 
Kende G ábor már ünnepi egyenruhájában, bajuszkötővel, a nyi
tott udvari ablak mellé húzódott a székével, s a sapkájával legyez-
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getve magát várt az indulásra. Az asszony a kis zsámolyra telepe
dett a szoba közepén, mert ha Sári már okosabb volt is, a még ki
sebbik, Lonka, nem akarta belátni, hogy a vasárnapi „nagymos
dás” és „nagyfésülködés” egy azok közül az emberi szenvedések 
közül, melyektől hangos sírás és mindenféle megfutamodási kísér
letek éppoly kevéssé szabadítanak meg, mint ahogy a diszkrétebb, 
kitartó pityergés. Be kellett állnia a lavórba, és addig nem hagy
hatta el, míg a könyörtelen nagy kezek először szappannal, aztán 
vízzel tetőtől talpig végig nem mentek rajta. Még az apja is, aki pe
dig nem szokott érzéketlen maradni, ha Lonka sír, még az apja is 
éppoly egykedvűen hallgatta a tiltakozó sírást, mint az anyja, aki 
előidézte. M ikor végre törülgetni kezdték, a lavór tiszta vízzel Sá
rihoz került, aki ugyan magától beleállt, de csalni akart.

-  A hasat is szappannal, hallod-e! -  kommandált Kendéné, aki 
bár a kisebbiket dörzsölte szárazra, ellenőrző szemmel figyelt a 
másikra is. Lonka esztelen reménye, hogy valami okból a többiről 
ma elfeledkeznek, természetesen hiú reménynek bizonyult, mert a 
meglágyíthatatlan szívű asszony a zsámolyról most székre ült, és 
maga elé állítva és két izmos térde közé fogva Lonkát, megvillant 
a kezében a széles fehér csontszerszám. S elkezdődött a hajnak az 
a húzása, cibálása, amit a csontszerszám bontófésűnek nevezett 
egyik felével, majd a kínzásnak az a másik fajtája, melyet a fésű 
sűrű fogaival végeztek. Lonka már óvatosságból is egyre-másra 
nagyokat szisszent, de azért az anyja keze pillanatra se tartott szü
netet, csak a két térde szorult Lonka körül erősebben össze.

-  Az a rettenetes -  hé, Sári, hol marad a fül? az a rettenetes 
nagy szegénység olyan, mint a kosz. Meg se látszik tőle az ember. 
Ha megszabadult tőle, akkor aztán egyszerre látod, nem kutya 
kölykezte őt sem, olyan az ő bőre is, mint a tiéd . . .

Kende Gáborné úgy tett, mintha csak hangosan gondolkozna, 
de az ura, aki az ablak mellett ünneplő posztóruhájában izzadt, jól 
tudta, hogy hozzá szól és hogy a vejükről beszél az asszony. Azt is 
jól tudta, hogy nem kell válaszolnia. Az asszony azért mondja, 
amit mond, hogy az ura meghallgassa és megszívlelje. Jó szeme 
van, okos asszony, észrevette, hogy Kende Gábornak még csak 
egy jó szava se volt napok óta Hanzihoz. Kende Gábor tudta,
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hogy az asszony még kevésbé szívelte a vejét, mint ő. Most szinte 
bántja emiatt a lelkiismerete.

-  A szerencse nem csavarta el a fejét. Első dolga volt kibékülni 
Terézzel. Nem rossz ember. S nekünk is lám, hogy megadja a 
tiszteletet. . .

Okos asszony, és mégse tud semmit. Okos asszony, és a veje 
„szerencséje”, ha a veje fejét nem is, de az övét elcsavarta. Most 
mindent rózsás színben lát, és -  Kende Gábor óvatosan felpillan
tott -  csupa elégedettség a kerek piros képe, míg a nyafogó Lonka 
copfocskáját fonogatja. Okos asszony, és mégis csupa boldogság, 
amiért Hanzi megígérte, hogy ma reggel idejön, csak azért ide, 
hogy hadd lássa a világ „az egész családot” együtt vonulni a vasár
napi misére.

-  Igazságosnak kell lenni. Sváb ide, sváb oda, nem rossz ember, 
meg kell neki adni -  fejezte be Kendéné így a hangos gondolko
dást, valamint szétnyitva térdét, a Lonka frizuráját.

Kende Gábortól nem várt ugyan választ, de ez a túlságos hall
gatás mégse tetszett az asszonynak. S attól fogva, hogy már a kis
lányok hajukban a masnival, cipőben, keményített fehér szok
nyáikban s ő maga is suhogó szép szoknyájában, fején a kendővel 
állt a szoba közepén, s nem akadt semmi más dolga, mint állni és 
várni Hanzi meg Teréz érkezésére -  az a gyanúja támadt, hogy az 
ura hallgatása nemcsak a békeszerető jó  ember csendje. Ez az ő 
hallgatagsága ezúttal valaminek az elhallgatása: s hogy ez a sejte
lem az asszony ránctalan homloka mögött megvillant, s hogy egy
szerre nem volt biztos abban, hogy keresztüllát az ura gondolata
in, valami olyan érzés környékezte, mint cseléd korában az első 
napon egy-egy úriházban: megzavarodott, bizonytalanná lett ab
ban is, amit addig gondolkodás nélkül, biztos kézzel végzett el. 
Egyszerre minden furcsa volt neki az urán. Még az is, ahogy föl
kelt s a maga lassú, megfontolt mozdulatával levette a füle mögül 
a bajuszkötőjét, s egy rövidke sóhajtással akasztotta vissza jövő 
vasárnapig a helyére, a barna szekrényajtó belsejébe vert kis szög
re. Pedig hát tudta az asszony, hogy az ura rendszerető ember, és
-  testes ember ham ar elfullad -  mindig is szokása volt az ilyen rö
vidke sóhajtás is. Kendénének azonban mégis elakadt a szava. 
Annyira, hogy még a kicsiknek se kommandált, pedig azok elunva
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a várást kezdtek, amit az ünneplő ruhájukban nem szabad, az asz
tal körül kergetőzni.

-  Rájuk szólhatnál -  támadt végre is az urára. Az háttal állt 
hozzájuk, az udvarba nézett le, és az asszony szavára megrezzenve 
fordult meg.

-  Sári, Lonka, nem fértek a bőrötökbe? -  kiáltott, de akkorát, 
de úgy, ahogy sose szokott. Nemcsak a kicsik dermedtek meg erre, 
hanem az anyjuk is.

Kende G ábor visszaült a helyére, a nyitott ablakhoz tett székre, 
de a két kicsinek a keményített szoknyákban, meg a feleségének 
nem lehetett leülni. Az asszony úgy állt a szoba közepén, mintha 
máris a templomban volna: kezében a csatos imakönyvre tett fe
hér zsebkendővel, mozdulatlanul, lesütött szemekkel. Most már 
biztosan tudta, hogy valamit titkol előtte az ura, valami fenyegető 
rosszat. Éjszaka is az ágyban, ju to tt most eszébe, sokat hánykoló
dott mellette az ember.

-  Ha éppen annyira nincs hozzá kedved, hát miattam nem kell a 
templomba jönnöd -  szólalt meg egy idő múlva Kendéné. Ezzel az 
ostoba szóval nem akart mást, mint megpiszkálni, ha kell, ingerel
ni az urát, hogy elárulja a titkos gondot, ami a szívén rág. Talán a 
villamosnál van valami baj, talán a réges-régi históriát kaparták 
elő, s az ember kímélni akarja, fél neki megmondani. Csakhogy az 
okos asszonynak nem sikerült az urát méregbe hozni. A sértődött, 
haragos szóra épp csak egy pillanatra nézett fel Kende Gábor:

-  M ár hogyne mennék a kedvedért szívesen, Julis -  mondta las
san, kicsit csodálkozva.

Mindig büszke volt rá Kendéné, hogy milyen jó ember az ura. 
De most kétségbeejtő volt, hogy ennyire galambepéjű jó ember, s 
nem tudott az okos asszony semmit se találni, amit a szemére 
hányhatna. Pedig hogy kihozza a sodrából s megszólaltassa az 
urát, ahhoz szemernyi igazságnak kellett volna lenni a szemrehá
nyásban. így megint csak hallgattak, s Kendéné, aki maga is iz
zadni kezdett fekete ruhájában, figyelt a lépcsőfeljárat felé, hogy 
nem hallja-e meg már a nagylánya lépteit. De mintha az egész 
nagy bérház nagy sírrá lett volna a vasárnapi csendben: kint is 
hangtalan volt minden, mint bent a szobában.

-  Apu, igaz? -  szólalt meg a kis Lonka, s voltaképp az asszony
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meg Kende Gábor is mintha megörült volna neki, hogy megsza
kadt a várakozásnak ez a némasága. Legalábbis a különben lassan 
mozgó ember, Kende Gábor szinte sietve kérdezte:

-  Micsoda, kislányom?
Lonka a biztatásra otthagyta Sárit, aki azóta, hogy az apjuk rá

juk rivallt, kezében az újból felmirtuszkoszorúzott babával fárad
hatatlanul suttogott a kis húga fülébe. Kendéné nemegyszer már 
meg is verte Sárit, hogy ne suttogjon a kisebbiknek olyan rémítő 
történeteket a fülébe, hogy az még éjszaka is sírva riad föl és fél. 
Sári éppen ezért gyorsan elébevágott Lonka válaszának:

-  Én csak azt meséltem neki, amit a boltosék Julisa mondott ne
kem . . .  -  s a babát elálló fehér szoknyája mögé dugva, máris hát
rált az anyja hirtelen szigorúvá vált fürkésző tekintete elől.

- Miféle piszkos madzag van ott a fehér ruhádon? Mit rejte
getsz? M u tasd ...  mutasd, ha mondom!

-  A . . .  a m adzag. . .  -  felelte a fenyegető hangra gyorsan egé
szen a falig hátrálva Sári - , a madzag az csak a spárga. A spárga a 
Teréz batyujából maradt itt.

-  Azt a mindenit, mutasd, ha mondom -  és Kendéné türelmetle
nül rántott egyet a vastag spárgán, s a spárga végével együtt a ba
bát is kirántotta a kislány hátradugott kezéből, a babát, melynek a 
nyaka köré hurok volt kötve. A mirtuszkoszorús baba, nyaka kö
rül a rántásra összeszorult hurokkal, himbálózott, lógott a levegő
ben a pici Lonka feje fölött, aki kíváncsian nézett fel rá alulról.

-  A boltosék Julisa m esélte.. .  -  szepegett Sári, s fejét válla kö
zé húzva várta, hogy az anyja még mindig kinyújtott karja mikor 
fog leereszkedni, hogy lecsapjon rá.

-  Mit mesélt a boltosék Julisa?
Ezt a kérdést Kende G ábor tette fel. A kérdésben magában nem 

lehetett semmi különöset találni, és Kendénének mégis, amint az 
ura megszólalt, kiment a fejéből, hogy Sárit épp az imént felpofoz
ni készült, felpofozni azért, hogy „megnevelje”, de azért is, hogy 
az ura mint mindig, ha az ő keze eljár, a fejét rosszallón csóválva 
mondja neki: „Ugyan, ugyan, Julis!” Ez aztán alkalom lett volna 
kis házi perpatvarra, szó szót követhetne, mindaddig, míg az ura 
ki nem bökné, hogy mi az, ami a bögyét nyomja. De Kendénének
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minden kiment a fejéből, hogy a hang megütötte a fülét. Nem az 
ura kérdése, hanem az ura hangja.

-  Azt mesélte, nem én, hanem a boltosék Julisa, hogy akasztás 
lesz Pesten -  szólt bátrabban Sári, akiben az apja beavatkozása a 
pofon elkerülésének reményét ébresztette.

-  Hm -  csak ennyi hallatszott erre Kende Gábor szájából, s úgy 
nézett rá a gyerekre, nem is a gyerekre, hanem a szájára, mintha 
valami nagyon meglepőt hallott volna. És aztán valami furcsa tör
tént : Kende G ábor odament a feleségéhez, és megállt, mintha az 
ablaktól odáig elfelejtette volna, hogy mit is akart az asszonytól. 
Állt, nézte az asszonyt, aztán eszébe jutott, hogy mit is ak a rt: a két 
keze közé vette az asszony kerek piros arcát. Vagy húsz éve annak, 
hogy utoljára ilyesmiben lelte kedvét -  de húsz év előtt, ha meg
fogta a felesége fejét, azért tette, hogy megcsókolja. De az asszony 
érezte, hogy ez most más, s mindjárt hogy az ura keze az arcához 
ért, hideg futott át a hátán. Valahogy minden nehéz volt az ő em
berén : az érintése, a szeme, a feje.

-  Szentisten! -  sikoltott fel az asszony, és maga se tudta, miért. 
Lágy volt az ember keze, de túl lágy; a szemében csak barátságos 
indulat fénylett, de túl barátságos ahhoz, hogy el ne szoruljon tőle 
a szív. -  Ej, még elkéssük a misét emiatt a Hanzi miatt -  szólt Ken
déné, s gyorsan folytatta: -  Nem várok rájuk to v á b b ...  Ha akar
nak, majd utánunk jönnek, és talán neked is jót tesz majd a levegő.

S mert az ura még csak állt, mintha nem értené, folytatta az asz- 
szony, de úgy, hogy igyekezett kedvében já rn i:

-  M ár biztos el is késtük a misét emiatt a Hanzi miatt. Ilyet ten
ni velem! Ő az oka mindennek. Az is lehet, hogy neked van iga
zad, ha nem szívlelheted. Hallod? Azt mondom, lehet, hogy neked 
van igazad, s Hanzira is áll, hogy kutyából nem lesz szalonna. 
Akárhogy is, én csak azt az egyet szeretném tudni, hogy mért nem 
lehet nálunk még a vasárnap se vasárnap, mért nem lehet nálunk is 
úgy, mint m ásoknál!

Kendéné most már nem tudta, mit akar elérni a sok szóval. Sze
rette volna, ha az embere nem a földre néz s nem hallgat olyan fur
csán. S mert a jó szó nem használt, porolni kezdett. Neki, Kendé
nének eddig ez mindig könnyített a szívén. És hogy elindult a csa
lád és mentek le a lépcsőkön, Kendéné szóval tartotta az urát:
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-  Mért nem vagy olyan, mint más ember? Más ember legalább 
vasárnap kocsmába megy, szórakozik, más em b er...  Egész sá
padt vagy. Beteg vagy? Mért nem szólsz? Ha elgondolom, hogy 
m ások. . .  Sári, Lonka, fogjátok meg szépen egymás kezét, s men
jetek szép rendesen előre -  szólt fejkendőjét szorosabbra húzva az 
álla alatt, hangját hirtelen tompítva, hogy kiléptek az utcára. 
S lépteit meglassítva, belekarolt az urába, mint „mások”.

A F O G O L Y

Törte Teréz, egyre törte a fejét, hogy rájöjjön, mi a bűne, de hiába. 
Belátta, hogy ő nem tudja ésszel fölérni. Az egyetlen ember, akihez 
segítségért fordulhatna, Anna, pedig épp Anna az, aki kiközösítet
te s aki szóba se akar többé állni vele. A töprengésnek is kell táplá
lék, ha csak egy darab száraz csont is, amin elrágódhat. De ha az 
ember egyáltalán nem tud mit gondolni, akkor egy napon magától 
megszűnik minden töprengés, s nem marad más, csak az a bánat, 
mely, akárcsak valami furcsa gutaütés, megbénított Terézben 
nemcsak minden gondolatot, hanem még a fájdalom dühét is. 
A nehéz gondok megfosztják az embert éjszakai nyugalmától, de 
Teréz úgy ki volt fosztva, hogy még csak gondja se maradt. Soha 
még annyit nem aludt, mint mostanában. Amint letette fejét a pár
nára, a sötét szobában, ahová a szalmazsákkal és a légyköpéses 
vérző Krisztussal a Hanzi szerencséje óta visszaköltöztek, elaludt, 
s aludt, ha nem is úgy, mint a tuskó, de olyan mélyen, hogy magá
tól tán sose ébredt volna fel.

Ezen a hajnalon is, hogy zörögtek az ajtón, a szobát kettéválasz
tó piszkos lepedő mögül az öregasszony bújt elő. Teréz még akkor 
se riadt föl, mikor a Hanzit cipelő idegenek már benn voltak a szo
bában, s nyomukban a kíváncsi házbeliek is. Valósággal fel kellett 
rázni álmából, s mikor már végre felébredt és szemébe szúrt a sok 
fej között egy rendőrsapka, nyomban visszadugta két csontos kar
ját a takaró alá, s két kezével markolta meg az ágy két oldalát, azét 
az ágyét, melyet Hanzi szerencséje óta megint átengedett nekik
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használatra a fogatlan öregasszony. 756 pengő 40 fillér: volt az el
ső gondolata, amint a rendőrsapka fényes fekete ellenzője a sze
mébe szúrt. 756 pengő 40 fillér. M intha láthatatlan üldözők elől 
kellene bújtatnia, nem naponta, hanem napjában többször cserél
gette a 756 pengő 40 fillér búvóhelyét. Ha bújni kell, soha sincs 
nagy választék búvóhelyekben. A 756 pengő 40 fillér csak a Teréz 
blúza s a szalmazsák különböző részei között válogathatott, Teréz 
tegnap, hogy lefeküdt az ágyba, legbiztosabbnak a szalmazsák 
párna alatti végét gondolta, s oda dugta el. Az ágya mellett álló 
egyenruhás rendőrre riadva azonnal kész volt az elhatározása: tíz 
körmével, fogával, akárhogy is, de ellent fog állni, meg fogja véde
ni a 756 pengő 40 fillért. Őt, Terézt élve ki nem viszik ebből az ágy
ból. Fenyegetően nyugodt lett az arca, s óvatosságból még a feje se 
mozdult a párnán, a piszkos mennyezetet nézte csak. Semmit se 
gondolt, csak azt, hogy 756 pengő 40 fillér. Az csak addig van biz
tonságban, amíg ő itt az ágyban egész testével hozzáférhetetlenné 
teszi a rejtegető szalmazsákot.

-  Nézd, mit tettek velem ...  mein Gott, hát n é z d ... a büdös 
zsidók. . .  mein G o tt. . .

A Hanzi hangja olyan gyenge volt, hogy Teréz rá se ismert 
mindjárt. Első gondolata aztán az volt, hogy a rendőrök valami 
csellel, csalafintasággal őt akarják rászedni. Legbiztosabbnak tűnt 
előtte, ha nem mozdul. 756 pengő 40 fillér -  ez dörömbölt a halán
téka mögött, s csak a szemét fordította arra, ahonnan a Hanzi szi- 
pákoló, szemrehányó nyögése hallatszott:

-  Rézi. . .  Rézili. . .
És mikor Teréz felfedezte a körülötte körben álló idegenek és a 

házbeliek mögött egy széken kuporogva Hanzit, elhatározása elle
nére ki akart ugrani az ágyból, de idejekorán rajtakapta magát, és 
csak fölkönyökölt. Mint ahogy egy kéményseprő kormos vagy egy 
molnárlegény lisztes, úgy volt Hanzi tetőtől talpig csupa sár. Még 
a lenszőke haja is. És nyögött, nyöszörgött erőtlenül, de szakadat
lanul. Az orra is nemcsak sáros volt, hanem felismerhetetlenül 
megvastagodott. S a szemét nem lehetett látni, be volt dagadva. És 
a kabátján csak egy gomb maradt meg, s az is lógott.

A rendőr megtudta, hogy náluk van a Vörös Segély pénze, a 756
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pengő 40 fillér, s előbb az urát vette elő, hogy most aztán rá kerül
jön a sor -  gondolta Teréz.

-  Rézi. . .  Rézili. . .  -  s a Hanzi dagadt sáros képén kanyargós 
árkokat rajzolt egy-egy lecsurgó könnycsepp. Teréz megtanulta, 
hogy nem bízhat a saját eszében, és épp azért legjobbnak vélte, 
hogy akárki akármit mond, úgy tesz, mintha süket volna, megőrzi 
némaságát, és továbbra se mozdul. De ekkor észrevette -  és ebben 
lehetetlen volt kételkednie - ,  hogy a rendőr és a rendőr mellett 
még két jól öltözött civil ruhás úr egyáltalán nem barátságtalan 
Hanzihoz. A civil ruhás két úr igyekezett Hanzit csillapítani és a 
folytonos nyöszörgés helyett értelmes beszédre bírni. Nem átallot
ták a fáradságot, és maguk segítették le Hanziról a sáros rongyait. 
Hanzi minden érintésre élesen feljajdult, s mikor az urak a kabát
ját húzták le, ordított fájdalmában. Az urak azonban a kabátzse
bekben turkáltak, és láthatóan megörültek, mikor pénzre találtak 
benne.

-  S pic li.. .  spicli, kiabálták, és puff és puff. Nyolcán vagy tízen 
voltak . . .  jaj -  reszketett a Hanzi hangja -  a büdös zsidók, mein 
G o tt. . .  Rézili. . .

-  Maguk itt mit vigyorognak? -  fordult hirtelen pulykavörösre 
válva a kövérebb civil ruhás úr a házbeliek felé, akik, az asszonyok 
kócosán, épp csak egy szál szoknyában, az emberek is csak egy 
nadrágot kapva magukra, már ellepték a szobát. És a rendőrnek 
intett, hogy kergessen ki mindenkit innen, s olyan haragosan 
mondta, hogy az öreg banya is csoszogva menekült lepedője mö
gé. -  Maga meg, hallja, bújjon ki már az ágyból, segítsen az urát 
lefektetni. . .

Ezt a másik, soványabb civil ruhás úr mondta Teréznek, de csak 
a mondat első felét mondta kiabálva, azután elcsendesedett a 
hangja, s hőkölve szedte ráncba a homlokát, mert Teréz felső ajka 
felhúzódott, s csakugyan úgy vicsorgott rá, mint valami harapós 
kutya.

Teréz egyszerre úgy érezte, mintha ott benn a lüktető fejében va
lami rettenetesen megsűrűsödött sötétség oszladozna. Az egész 
szerkezet, mely eddig bénán csak állt, csikorogva, de megindult, 
működni kezdett. S Teréz, mintha csak most ébredt volna fel, de 
most aztán éber volt. Akárcsak akkor, mint amikor az utcán a
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röplapokat osztotta szét. Egyszerre elfelejtette, hogy ő buta, egy
szerre gondolkodás nélkül biztosan tudta, hogy mit kell tennie. 
Megértette, hogy tegnap is, tegnapelőtt is mért néztek rá a házbe
liek, majdnem mind munkanélküliek, olyan furcsán. S Teréz már 
nem vicsorgott, elengedte az ágy két szélét, felkelt, magára kapta a 
ruháját, és ő vetkőztette Hanzit.

Hanzi, hogy az ágyban kissé magához tért, afölött jajveszékelt, 
hogy hátha el fogja veszíteni a munkáját a villamostársaságnál. 
A civil ruhás urak nyugtatták, hogy épp ellenkezőleg, a villamos
társaság kárpótolni fogja szenvedéséért, s hogy különben is -  mi
nekünk megvan a gyakorlatunk, mondták -  tíz nap múlva már ku
tya baja se lesz. A rendőr, akit közben a kövérebb civil ruhás úr el
küldött, orvossal jö tt vissza. Az kitakarta Hanzit, és bár hozzá se 
ért, mindjárt vizet kért Teréztől, hogy megmossa a kezét. Kézmo
sás közben azt mondta, hogy Hanzinak tán tíz nap se kell hozzá, 
hogy elhagyhassa az ágyat. S úgy ment el, hogy csak a másik két 
úrnak hagyott valami írást, de Hanzinak még orvosságot se ren
delt, csak azt mondta, hogy borogassák. Erre Hanzi még jobban 
nyögött, mintha attól félne, hogy alábecsülik fájdalmai nagyságát, 
s ennek következtében az ígért kárpótlás is méltánytalanul kicsi 
lesz. A civil ruhás urak nem fogytak ki a türelmükből.

Teréz az ágy végére ült, és vigyázott, hogy egyetlen szó se men
jen el a füle mellett. A civil ruhás urak fáradhatatlanul addig ismé
telték a kérdéseiket, míg Hanziból ki nem húzták, amit tudni akar
tak. Hanzi elmondta, hogy az apósa, Kende Gábor ajándékozta 
meg Kardos Pál bűnének kincses hírével. Az apja neve hallatára 
Teréz nem mozdult, de mikor azt a másik nevet hallotta, annak az 
embernek a nevét, akihez őt Anna küldte, fölpattant, de mindjárt 
úgy tett, mintha csak azért tette volna, hogy borogatást hozzon 
Hanzi képére. A borogatás csakugyan kellemes volt Hanzinak. El
mondta a civil ruhás uraknak, hogy ő nem akárki, ő azelőtt önálló 
iparos volt, és hogy soha senki nem volt neki ellensége, s csak a 
kommunisták lehettek, akik az éjszaka őt kilesték. Csak azt tudja, 
Terézt hívta tanúul, hogy ő nem szokott inni, és hogy épp ezért ha
mar fejébe száll a bor. A civil ruhás urak eddig felváltva kérdezget
ték, de most mind a ketten egyszerre:

-  Magától ment be, vagy behívták a kocsmába?
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Hanzi, akinek a fejét a borogatás egészen eltakarta, a fehér ruha 
alól újra siránkozva hívta tanúnak a feleségét, hogy ő önálló ipa
ros korában se részegeskedett. A civil ruhás urak annál inkább ér
deklődtek az iránt, hogy az este kinek a társaságában ivott. A kö
vérebb úr, aki közben egyet-mást feljegyzett, nyomban felírta Sági 
György cipész nevét és címét, s mint a zápor, úgy eredtek meg a 
kérdések:

-  Mióta ismerte Sági Györgyöt? Emlékszik-e rá, részeg volt-e 
az is? Beszélgettek-e politikáról? Miről beszélgettek?

Hanzi csak azt hajtogatta, hogy Sági György önálló iparos, és 
hogy ami a beszélgetést illeti, az egyáltalán nem beszélt. Nagyon 
finom ember. A civil ruhás urak összenéztek, és már mentek is.

Teréz csak erre várt. Nem kételkedett benne, hogy amint ő meg
értette most Annát, ő is meg tud Annával majd mindent értetni. 
Semmi más nem kell, gondolta, mint elmondani, hogy mint tudta 
meg ma azt, amiről eddig semmit se sejtett. És megmondani, hogy 
amint megtudta, el is ment Hanzitól, egy perccel tovább se maradt 
vele egy födél alatt. A szüleihez se mehet, hiszen az apja a felbujtó. 
Hová fog menni? Annához, és onnan takarítani a szobaúrhoz: ez 
volt minden programja. Ezen túl semmit se gondolt. Az egyetlen 
gondja, míg a civil ruhás urak távozására várt, csak az volt, hogy 
Annát otthon találja-e. S alig tették ki lábukat a civil ruhás urak, 
Teréz útra készülőn emelkedett fel, s már nyúlt is zöld sapkája 
után, mikor egyszerre ijedten hanyatlott le a keze. Tekintete a lyu
kas fonott székre esett, melyen ott feküdt a Hanzi tegnapi bérfize
téséből megmaradt pénz, ahogy a civil ruhás urak odatették. És er
ről a pénzről eszébe jutott, amiről, mióta a civil ruhás urak Hanzit 
kezdték kikérdezni, megfeledkezett: 756 pengő 40 fillér. A Vörös 
Segély pénze, ami ott van az ágyban, körülbelül Hanzi válla alatt a 
szalmazsákban. 756 és 4 0 . . .  756 és 4 0 . . .  Nem veheti ki Hanzi 
alól anélkül, hogy az észre ne vegye. De ha ő elmegy és Hanzi fész- 
kelődni kezd, vagy eszébe jut, hogy megfordíttassa a szalmazsákot 
a foghíjas öregasszonnyal, aki máris előbújt a lepedő mögül és itt 
settenkedik? Csak rá kellett néznie Hanzira: az csak nyöszörgött, 
és nyilván semmi kedve se volt még csak meg se mozdulni. És még
is, itthagyni azt a 756 pengő 40 fillért egyedül az emberrel, ak i. . .  
Teréz így gondolt rá: „itthagyni egyedül”, mintha az a 756 pengő
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40 fillér egy személy, egy élőlény, egy rábízott néma gyerek volna, 
aki rémülten néz utána, hogy el akarja hagyni i t t . . .  itt egyedül az 
erdőben. A rémület azonban őbenne, Terézben volt. Attól a fel
ismeréstől, hogy nem szabad elmennie innen, míg csak a 756 pen
gő 40 fillért is el nem viheti magával.

-  Én a szoba nagyobbik felét adtam nektek. . .  ágyat is adtam, 
és m ost. . .

Az öregasszony szólt hozzá, aki mint macska a forró kása kö
rül, csámcsogva topogott a szék körül, melyre a Hanzi pénze volt 
kirakva.

-  A pénzecském, a pénzecském! -  tiltakozott Hanzi a borogatás 
mögül. Teréz azonban, noha máskor mindig alkudozott az öreg
asszonnyal, akit maguk között uzsorás banyának neveztek, első 
szóra kezébe nyomta, amit kért. Az öregasszony sietve csoszogott 
vissza a piszkos lepedő mögé a várakozáson fölül könnyen szerzett 
zsákmánnyal.

-  Rézi. . .  Rézili. . .  Hallottad, jó lesz minden, kárpótlás lesz, 
hallo ttad . . .  No ne sírj. . .

Teréz csak ekkor eszmélt rá, hogy kezében a zöld sapkájával, 
hangosan sír.

-A d j  inkább egy friss b o ro g a tást... a szememre. Hisz alig 
látok.
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Július 25.

E L M O S O T T  H A T Á R M E Z S G Y É K

Erre nincs más szó: felborult minden. S amit még hozzá kell tenni: 
véglegesen. Soha többé nem lehet visszaállítani azt, ami volt. Mert 
mára valótlan lett, ami tegnap igazságként élt. Ami tegnap kö
nyörtelen gyónás lehetett és volt ma, ha tovább folytatná, csak 
üzemi munka, irodalmi portéka gyártása volna. Ezzé fokozná le 
azt, amit „félelemben és reszketésben” termett hitvallásnak szánt, 
ezzé fokozná le, ha úgy tenne, mintha tegnap óta nem jött volna 
közbe semmi. Igen, egyszerűen azért, mert -  nemhiába gurul düh
be Margit, ha ezt a szót hallja -  közbejött valami. Közbejött, és 
véglegesen felborított mindent.

Nem a képzelet, hanem a hétköznapi valóság a felülmúlhatatlan 
a groteszk meglepetések termelésében, az olyan meglepetésekben, 
melyeket az, aki kívülről nézi őket, komikusaknak találhat, de 
akit érnek, annak hideg fut át a gerincén...  M intha egy festő ja 
vában dolgozna egy portrén, mikor a vásznon a profilból festett 
figura egyszerre megelevenedve en face fordítaná fejét, nem törőd
ve azzal, hogy romba dönti maga körül a legkisebb színfolt egyen
súlyát is.

Kezdődött azzal, hogy a kis rabbi a kellő pillanatban azzal „az 
egyenes, közvetlen és őszinte” kérdéssel állított be -  és mint a kínai 
mesében, a festő besétál a szép maga festette tájba, és megy, megy, 
míg szem elől nem tűnik, Jani anélkül, hogy sejtette volna, egy be
tűkből épített világba lépett be, s maga is minden élő szavával to 
vábbi gonddal rótt betűi felfejlődő soraivá alakult át. Ez meglepe
tés volt, de olyan természetű, mint amilyen az okos gyereké, akit a 
gyertyafényben csillogó karácsonyfa alá vezetnek; Bollertnek, leg-
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alábbis utóbb, úgy tűnt, hogy számított valami hasonló meglepe
tésre.

A meglepetés inkább abban rejlett, hogy ennyire pontosan azt 
kapta, amire szüksége volt, amire számított. Jobban meggondolva 
természetesnek találta, ami akkor történt. A szerelmest is minden 
a szerelmére emlékezteti, de csak azért, mert emlékeztetés nélkül 
se tudja elfelejteni. Elvarázsolt pók, saját hálójának foglya, volt 
egy külön kis világegyeteme, és mindent, ami útjába tévedt, befont 
ebbe az ő fantomvilágába: minden hús-vér valóság ennek a másik 
regénybeli valóságnak vált részévé, nap nap után minden ezt táp
lálta, ennek élettörvényei szerint alakult át, igazodott. Ha akkor 
nem Jani toppan be, akkor akárki másban talált volna valamit, 
amit a kis zárt világhoz hasoníthat. A kis zárt világ megvolt már.

A meglepetés, mely komikus és kísérteties, a rendkívüli, a rend
bontó abban volt, ami azután történt: abban, hogy e kis zárt világ 
egyszerre nyitott lett, megnyílt kifelé; a regény egyszerre nem pa
piroson, hanem az utcán, megfogható, látható dolgok földi világá
ban, nem a regény törvényeinek, hanem a földi tér kiszámíthatat
lanul alattomos esélyeinek alávetve folytatódott. Lehet, sőt csak
nem bizonyos, hogy nem hirtelen történt, nem egyszeri robbanás 
vetette szét az ő barakkregényét. Veszedelmes vállalkozás az írás, 
ha indítéka és célja a magunk vallatása: aki igazán vallatja magát, 
más eredményekre fog jutni, mint amilyeneket kitervelt. Bollert a 
múltjába indult el felderítő útra. Valójában azonban attól kezdve, 
hogy hozzákezdett az íráshoz, erők jelentek meg, melyek észrevét
lenül más irányba sodorták, mint amerre ő indulni akart. A Ko
váccsal való találkozás csak egy olyan szekér bakjáról röpítette le, 
melyen a gyeplőt úgyis már nem egyedül ő tartotta, hanem a 
gyógymasszőr Kemény professzor, a maga megett akasztófa á r
nyékával felbukkanó Sallai, a tévedésből börtönbe került András, 
és a fiatal munkásasszony is, kinek a látogatása nélkül aligha ju 
tott volna eszébe „az elfelejtett naprendszer”. Az élet így addig-ad- 
dig olvadt fel regénybe, míg a veszedelmes határmezsgyét elmosva 
a regény szétfolyt vissza az életbe.

Kovács változott meg annyira 1922 óta, vagy csak Bollert emlé
kezett rá másképp? Az emigráns-barakkban, ahogy Bollert emlé
kezetében élt, az egy Kovácson kívül senki férfi se volt igazán fia
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tál. Bollert számára Kovács maga az ifjúság volt, az az ifjúság, 
mely mintha kiveszőben volna a sanyargatott földön: felnőtt em
ber, és mégse kezdte ki a bizalmatlanság, a gyógyíthatatlan gyanú 
a jövővel szemben. A sötétség, mely mindenkit, őt is körülveszi, 
őt, a fiatalt csak körülveszi, de nem szivárog át pórusain a leikéig. 
Amint a napsütés nem ismer visszataszítót, szörnyűt, mely elől 
visszahőkölne, Kovácsot semmi se riasztotta meg a hitében. Két
ségek nemhogy megingathatták volna, kételkedők erkölcsi felhá
borodást váltottak ki nála; okos, művelt fej, voltaképp mégsem 
hitt az ördög hatalmában, s akár a gyerekek a jóistenben, bízott az 
igazság mindenható, ellenállhatatlan erejében. Hírmorzsákat is 
felszedő éhséggel, nap nap után fáradhatatlanul böngészte a bécsi 
barakkban a hazai újságokat, s a győztes ellenforradalom minden 
kis vidéki szolgabírójának kívülről tudta a nevét. S nap nap után 
dacosan nekigörnyedve, angyali bizalommal ült és írt. A magyar 
proletárdiktatúra történetének kritikai megírása csak kezdete volt 
egy nagyszabású munkatervének. Kritikusan sorra akarta venni a 
német spartakista felkelés, a bajor tanácsköztársaság, az olasz, a 
bolgár katasztrófa tényezőit (a sor akkor még, 1922-ben, nem volt 
hosszabb). Mint a fizikus, akinek nem sikerült egy demonstráció, 
melynek a tudományos ismeretek szerint sikerülnie kellett volna, 
Kovács a véres kudarcokkal bizonyos bosszús csodálkozással állt 
szemben, és mindenesetre szentül meg volt győződve, hogy a leg
közelebb történendő történelem útjából távolítja el az akadályo
kat, ha sikerül megtalálnia, hol és mi volt a múltban „a hiba”. 
S emellett, ha a barakkban lehetett volna titok, az ő titka, az ő tit
kos, nem is földi, mert eleve reménytelen, misztikus szerelme, 
mellyel a nála vagy húsz évvel idősebb Frau Lizát imádta, egy sze
relem, amilyenre csak olyan fiatalok képesek, akik nem is fognak 
megöregedni, mint ahogy a hajnalon nem változtatnak az évek. . .

így élt Bollert emlékezetében Kovács, aki hogy most tíz év után 
beleütközött, csak annyiban hasonlított ehhez a képhez, hogy
-  most is épp újságba temetkezve pillantotta meg.

Ó, természetesen, Bollert a saját első zavaros meglepetése után 
nyomban felfogta, hogy mért nem örül Kovács csöppet se vele, 
egykori ismerősével, sőt barátjával. Nemcsak hogy nem örül, ha
nem úgy áll ott vele szemben, mint aki a lába előtt kelepcét fedez
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fel, és nem tudja magát egyetlen mozdulatra se elhatározni attól 
való félelmében, hogy rácsapódik a kelepce zárja . . .  Az aranyke- 
retes szemüveg mögül az ismerős kék szemek hidegen állták Bol
lert elferdülő biztató mosolyát. Bollert megértette: ez már nem a 
bécsi barakk, ez már nem 1922. A barakkban, az más volt: ott, ha 
Bollert már nem is volt kommunista, de emigráns volt éppúgy, 
mint Kovács, a forradalom még közeli, közös múltjuk volt, s 
együtt lettek tagjai a kudarcot vallottak, a szigetre került várako
zók, a szárazra került halak koldus közösségének. De Pesten, Bu
dapesten és 1932-ben, ha most végül kezet is fogtak, szakadék volt 
közöttük. Nemcsak a tíz év, amit mindegyik másutt és főleg más
ként élt át, hanem egy mindennél mélyebb szakadék: ami a rendes 
embertől, akinek előírásosan bejelentett lakása van, az álnéven 
élőt, a még födél alatt is hajléktalant elválasztja.

Nem mintha Kovács festői rongyokban bukkant volna fö l: fris
sen nyírt fejével, elválasztott hajával, fehér ingben, könnyű szürke 
zakójában polgáribban gondozott jelenség volt, mint félretaposott 
cipőjében a gyűrött és a borbélyt már rég nem látott Bollert. De 
épp ez az: Bollertnek ezt is szabad, Kovácsnak azonban gonddal 
kell őrködni azon, hogy úgy fessen, mintha rendes ember volna. 
Újonnan növesztett, angolosra nyírt bajuszától kezdve minden 
túlzottan gondozott volt rajta. Álltak egymással szemben, s lát
szott, hogy Kovács fegyelmezi magát, s csak azért nem mondja k i: 
mért nem mégy már a fenébe? Ami Bollertet illeti, ő a torkát re
szelte. Úgy találta, hogy leghelyesebb, legdiszkrétebb, amit tehet, 
ha igyekszik úgy tenni, mintha természetesnek vélné, hogy Ková
csot épp Pesten látja viszont. S hamarjában nem ju to tt eszébe sem
mi más, mint ez a kérdés:

-  Hogy vagy, kérlek?
-  Köszönöm, jól. -  Ami Kovácsot illeti, mintha épp megfelelő

nek találta volna a társalgásnak ezt a kevéssé eredeti formáját.
-  És te?

-  H asonlóképp. . .  azaz -  helyesbítette elvörösödő arccal Bol
lert -  nem hasonlóképp. . .  csak úgy, köszönöm, én is . . .  azaz 
megvagyok -  s minthogy most már nem kételkedett benne, hogy 
Kovácsnak mennyire kedve ellen való a találkozásuk - , látod, ott 
lakom . . .  -  tette hozzá a házra mutatva olyan hangon és olyan re
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zignált mozdulattal, mint aki azt m ondja: Nem tehetek róla, én se 
tehetek róla, h o g y ...  -  épp csak reggelizni jöttem  le, s épp abban 
a pillanatban, mikor te . . .

-  Megtörtént -  s Kovács vállat vont, és kényszeredett mosollyal 
nyújtotta kezét. -  Hát ha lehet, hogy m ondjam . . .  nem érdekem 
dobra ütni, hogy Pesten vagyok. Egyáltalán nem. Ha lehet, siess 
elfelejteni.

S már ment is. És Bollert azt hitte, hogy utoljára látta, vagy leg
alábbis, ami körülbelül ugyanaz, legalább tíz évig megint nem fog
ja látni. Ellenben nem utoljára s nem is tíz év múlva, hanem nem is 
huszonnégy órával ezután a találkozás után, ma reggel újból vi
szontlátta Kovácsot. Még ágyban volt, félálomban, mikor úgy 
rémlett neki, mintha csöngettek volna az ajtaján. Abban a hiszem- 
ben, hogy Mayerné végre ma mégis itt van, Bollert fülelt, hogy 
megy-e Mayerné ajtót nyitni. Szünet után valamivel hosszabban, 
mint az előbb, de még mindig röviden, újra megszólalt a csengő. 
Bollert felkelt, papucsba bújt, s különösképpen nem csodálkozott, 
meg se lepődött, hogy gumiköpenyben s kis utazótáskával a kezé
ben Kovácsot látta ajtaja előtt. Az ember sose olyan buta, mint 
amilyennek látszik, s néha, ha nagyon buta, cselekedeteiben akkor 
is okosabb az öntudatánál: mint Bollert is, mikor tegnap külön 
megmutatta Kovácsnak a házat, melyben lakik. Véletlen volt-e 
vagy ösztönszerű előrelátása annak, hogy épp Kovácsnál adódhat 
olyan helyzet, melyben jó tudnia ezt a címet? Akárhogy is, de K o
vács megjelenése, amint meglátta, olyan természetesnek látszott 
Bollertnek, mintha csak várt volna rá. Papucsában előtte csoszog
va m utatta neki az utat a szobájába, s ott pápaszeme után nyúlva 
visszabújt az ágyába.

Kovács alig lépte át a küszöböt, megállt a két elfüggönyözött 
ablak között elhelyezett könyvespolc előtt. A szoba félhomályá
ban kissé előrehajolva, a hozzáértőnek gyorsan tájékozódó tekin
tetével tarto tt szemlét, s még arra az időre se hagyta abba, míg az 
esőkabátjából kibújt. Nem tette le a kézitáskát, s a kabátját karjá
ra fektette. Kutyák ha ismerkednek, egymást vizsgálják, de az ef
fajta emberek az egymás könyvespolcait. Bollertet épp azért, mert 
igen szerény volt a könyvtára, mindig sértette, ha idegen ember 
megnézte, hogy milyen könyvekkel él együtt. Ebben az esetben
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azonban nem az indiszkréció bántotta. Valami másról volt szó. Az 
ő könyvei, most úgy érezte, hamis képet adnak róla Kovácsnak. 
Nem azok a könyvek, amik itt vannak a polcon, hanem azok, 
amik nincsenek itt.

-  Nem ülnél le, Péter? A könyvekkel, úgy képzelem, lesz még 
időd megismerkedni. . .

-  Gondolod? -  Kovács lassan fordult meg, és a könyvek után 
most a tágas utcai szobában nézett körül.

-  Talán félrehúznád a függönyt? -  szólt Bollert az ágyból. K o
vács a függöny zsinórjához nyúlt, de aztán anélkül, hogy meghúz
ta volna, hangját halkítva tette föl a kérdést:

-  Itt a szomszéd szobában ki lakik?
Bollert megnyugtatta. Az egész lakásban rajta kívül senki sincs. 

A házbeliek nyaralnak. Erre Kovács letette a táskáját, rádobta az 
esőkabátját, és cigarettára gyújtva állt meg az ágy előtt.

-  Kellemetlen helyzetről van szó. Abból is láthatod, hogy ide 
jöttem.

-  A renegáthoz -  nevetett fel Bollert, és mindjárt meg is bánta 
ezt a belőle önkéntelenül kibuggyant szemrehányást. Értésére 
akarta adni Kovácsnak, hogy bizalommal lehet hozzá. Kovács 
azonban nem így fogta fel.

-  Ezen nincs mit nevetni -  mondta ingerülten. -  Mért félsz a té
nyek nevétől, ha nem féltél a tényéktől? Ha nekem azt mondják, 
hogy kommunista, ráfelelek: igen, az vagyok. Te otthagytál ben
nünket, mért nem vállalod a nevet éppoly nyugodtan, mint én az 
enyémet? M ért?

Bollert cigarettát kért csak azért, mert látni akarta a gyufa fel
lobbanó lángján a Kovács arcát. Azelőtt ha Kovácsra gondolt, 
mindig csak a fejét látta. Most a félhomályban a széles vállát néz
te. Egyáltalán nem emlékezett ezekre a vállakra. Bollert is rágyúj
tott, mélyen beszívta a füstöt.

-  M iért? Talán azért, mert ahogy nem tudtam volna jó lelkiis
merettel veletek maradni, jó lelkiismerettel elhagyni se lehet tite
k e t. . .  Ez az átok.

-  Ez a te mániád, keresni a „jó lelkiismeretet” ! -  fakadt ki türel
metlenül Kovács. -  Jó lelkiismeret! Jó lelkiismeret!

Bollert felült az ágyában.
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-  Te egészen a régi vagy -  mondta Kovács, és hogy felvonta a 
vállát, Bollert egyszerre tisztába jö tt azzal, hogy mint másoknál az 
arcuk, a szemük, a hangjuk az, amiben különös erővel fejeződik ki 
az egyéniségük, Kovácsnál ezek az aránytalanul széles, szinte fe
szülőén egyenes vállak rejtik az ember titkát - , fikciókban, fikció
kért élsz. Jó lelkiismeret! Hol akadsz félig-meddig tisztességes em
berre, akinek jó a lelkiismerete? -  kérdezte Kovács, s kis szünet 
után a saját szavain mulatva, felnevetett.

-  Például. . .  például te . . .  neked biztosan jó a lelkiismereted
-  szólt Bollert, és kellemetlen volt neki a saját, várakozást eláruló 
hangja.

Kovács megfordult, s lassan végigsétált a szobán. M ikor vissza
ért az ágyhoz, megállt, és megint azzal a meglepő száraz nevetés
sel, mint az előbb, azt mondta:

-  Te a holdban élsz -  és egyszerre kicsit előrehajolva, mint az 
előbb a könyvespolcnál, határozottan kíváncsian, figyelmesen vet
te szemügyre Bollertet. -  A holdban -  ismételte meg aztán, mint 
egy végleges diagnózist. -  Vagy legalábbis...  Melyik évben vol
tunk együtt Bécsben?

-  Ezerkilencszázhuszonkettőben.
-  1922-ben? Annyi mint a holdban. Hanem most ide hallgass

-  folytatta gyorsan. -  Igen kellemetlen helyzetről van szó.
Bollert bólintott, és egy invitáló mozdulatára Kovács, miután

újabb cigarettára gyújtott, leült az ágyra, Bollert lábához.
-  Nem volna tanácsos tovább is ott maradnom, ahol az utolsó 

napokban laktam. Tudod, valahogy mint a háborúban a papírtal
pú bakancsok, mostanában a legjobb búvóhelyek is hihetetlen 
gyorsan elhasználódnak. Különösen mostanában, mikor -  ez eset
ben ezt külön is hangsúlyozni akarom -  az is, aki szállást ad m a
gamfajtának, komoly veszedelmeket. . .

Bollert egy türelmetlen kézmozdulattal jelezte, hogy ami az ő 
személyét illeti, az ügynek ez a része csak untatja.

-  Annál jobb -  mondta Kovács.
Bollert felkelt, és félrehúzta a függönyöket. Mint egy meglepő 

hangos nevetés, szinte hallatszott, ahogy a nap a szobába sütött.
-  Mit csinálsz? -  kérdezte az ágy sarkába húzódva, s pislogva 

Kovács, hogy Bollert ingben az íróasztalánál állt meg.
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-  Rendet -  felelte Bollert, aki miután a kéziratokat mind elrakta 
egy fiókba, leült. Az íróasztal így csillogó sima volt, mint egy fa, 
melynek lenyúzták a kérgét. -  Nyugodt lehetsz -  magyarázta Bol
lert a kopár asztalra könyökölve -, ide senki se jön. Szerencsére 
még a takarítónő is két napja elmaradt. írok neki, hogy többé 
nincs rá szükségem ...  Azt írom, hogy találtam másikat. Ez csak 
normális, nem? -  kérdezte, s a saját ravaszságán önelégülten mo
solygott.

-  Te -  szólalt meg Kovács - ,  valamit kérdezni akarok, de ígérd 
meg, hogy őszintén, egész őszintén felelsz.

Bollert abbahagyta az írást, és önkéntelenül némi ünnepélyes
séggel a hangjában felelte:

-  Én semmit se fogok tőled kérdezni, de te kérdezhetsz, amit 
akarsz, mindig őszintén fogok felelni.

-  Mondd meg az igazat, ez az én bajuszom förtelmes, ugye?
-  volt a Kovács kérdése. -  Hanem tudod -  folytatta aztán az ágy 
sarkából az utcára figyelve, ahonnan a csukott ablakokon keresz
tül is felhangzott egy-egy nehéz gépkocsi zakatoló zaja - , napköz
ben mégis jobb lesz behúzni a függönyt.

K E D É L Y E S  E M B E R  Ö R Ö M E

A civil ruhás urak egy nap és egy éjszaka tartották szemmel Sági 
György cipészműhelyét. Egyik, a kövérebb, mindjárt Mayer Han- 
zitól jövet azzal az ürüggyel, hogy a főváros közegészségügyi hiva
tala megint egyszer az angyalföldi lakásviszonyokat tanulmányoz- 
tatja, helyszíni szemlét tartott magában a műhelyben és a vele 
szomszédos kis lakókamrában. A műhelyben egy kisfiút talált, aki 
egy dézsa szappanos vízben a saját és az apja fehérneműjét mosta, 
s aki, hogy a vizet kihasználja vagy tán hogy a munka szórakozta
tóbb legyen, maga is beleállt a dézsába. A kis kamrában a függöny 
mögött egy viaszsárga képű kopasz ember hortyogott olyan han
gosan, hogy a civil ruhás úrban, akinek nem volt szokása általános 
természetű kérdéseken törni a fejét, felmerült a problém a: vajon
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mivel magyarázható, hogy saját lármájára az alvó nem riad föl? 
A kérdést felvetette a közeli utcában rá várakozó soványabb kar
társa előtt, aki meglepő egyszerűséggel azzal felelt a találós kérdés
re, hogy az ember a saját horkolásától azért nem ébred fel, mert 
akkor minden erősebben hortyogó ember épp csak hogy elaludna, 
máris felébredne, vagyis sose tudna aludni, tehát voltaképp nem is 
hortyoghatna, lévén előfeltétele a hortyogásnak az alvás.

A kövérebb némi mélabúval állapította meg, hogy a sovány kar
társ ilyen gyorsan oldotta meg a rejtélyt. A politikai rendőrségen 
eddig minden esetben a gyanús egyének „alapos, állandó és leg
aprólékosabb” megfigyelésére szólt a parancs. S minthogy a kövér 
civil ruhás úr a sovány és gyomorbajos kartársával már jó egyné
hány éve dolgozott együtt, a különböző, hosszú hetekig tartó 
együttes nyomozások alatt már rég kifogytak a beszélnivalókból. 
A kövér már úgy ismerte a sovány gyomorbajának természetét és 
a sovány gondjait a beteges felesége és az ugyancsak beteges há
rom gyermeke miatt, mint a saját tenyerét, s lévén természeténél 
fogva kedélyes ember, határozottan szenvedett azalatt, hogy a so
vány kollégájával nap nap után órákig kellett együtt ácsorognia 
egy-egy ház körül anélkül, hogy akár egyetlen vicc, amit még nem 
mondtak el egymásnak vagy akármi megbeszélhető esemény is, 
amit még nem beszéltek volna meg, eszébe ju to tt volna. Sajnálatos 
módon a sovány kolléga a legcsekélyebb erőfeszítést se tette, a so
vány kolléga minden jel szerint természetesnek találta, hogy az 
együtt töltött hosszú órák némán múlnak. Tán nem is unatkozott. 
S ha a kövér, mint a hortyogás esetében, egy új témát tálalt föl, a 
sovány minden beosztás nélkül, egykettőre elfogyasztotta -  és az
tán megint kezdődött a morózus hallgatás kettesben.

A belvárosban legalább van, ami az ember szemét elszórakoz
tatja. De az a gondolat, hogy a sovány kolléga társaságában, 
szemmel tartva a horkoló suszter műhelyét, látogatóit és azokat, 
kiket esetleg a horkoló suszter fog meglátogatni, hetekig sétálgas
son itt az Angyalföldön -  ez a gondolat a vidám vagy legalábbis 
beszédes kövérnek társas életre szomjúhozó lelkére nem mint, 
ahogy mondani szokták, sötét felhő, hanem mint egy malomkő, 
úgy nehezedett rá. Hozzájárult ehhez az is, hogy a műhelyben tett 
látogatásnak egyetlen eredménye a horkolás problémájának felfe
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dezése volt, s utána az egész vasárnapon át hiába ólálkodtak 
mindketten a ház körül, senkit se láttak se a műhelybe menni, se a 
műhelyt elhagyni. Megvolt tehát minden kilátás arra, hogy mielőtt 
sikerülni fog a Sági György nyomán más rejtett fészkekig eljutni, 
az angyalföldi júliusi napban nem egy és nem két inget fog még 
szennyesre átizzadni. Szerencsére azonban épp ezen a vasárnapon 
bent a belvárosban kisebb csoportok több helyütt is tüntetni pró
báltak, zajongtak, a Glóbus nyomda Aradi utcai palotájának be
verték az ablakait, a Nyugati pályaudvar és az Ufa-Mozgó előtt a 
statárium ellen izgató röpcédulákat osztogattak. . .  szóval szeren
csére egyik napról a másikra valami idegesség tört ki a városban, 
úgyhogy maga Schweinitzer rendőrtanácsos úr is ideges lett, s arra 
adott utasítást, hogy a legközelebbi napokban „az alapos állandó 
és aprólékos”, tehát hosszan tartó megfigyelések helyett a gyanús 
vagy gyanúsítható személyeket azonnal elő kell vezetni a rendőr
főkapitányságra.

Az ember -  közölhette tehát a kövér ma reggel a sovány kollé
gájával -  sose essen kétségbe, mindig érhetik kellemes meglepeté
sek. A sovány kolléga erre az optimista megállapításra egyszerűen 
azzal felelt:

„És különben se essen kétségbe.”
Ez a rövidség a sovány kolléga részéről más körülmények kö

zött elég ok lett volna arra, hogy a társalgásra mindig szomjas kö
vér elkedvetlenedjék. Most azonban a kellemes meglepetés hatása 
alatt csak megállapította magában, hogy a sovány kolléga okos, 
de száraz ember. S nemcsak az izzadságtól, hanem az elégedettség
től is ragyogó arccal indult a száraz kolléga oldalán Sági G yör
gyért.

Sági György, aki éppúgy, mint a fia, már kora reggel maga elé 
kötötte bőrkötényét, kezében a dikiccsel ott ült a kis műhelyasztal 
fölé hajolva, mikor a civil ruhás urak megjelentek az ajtóban. Ha 
kuncsaft jö tt a műhelybe, Sági György sose hagyta azonnal abba a 
munkát, s ha abbahagyta, akkor csak lassan emelte fel tekintetét a 
jövevényre, nehogy az legyen a látszat, mintha ő büszkeség nélkül 
„törné m agát” a megrendelésért, vagyis hogy épp ellenkezőleg az 
legyen a látszat, hogy ő semmiféle üzletre se éhes. Valójában azon
ban a kimért lassúsággal felpillantó tekintete legelsőnek a belépő
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kuncsaft cipőjét szemlélte meg, s abból, mielőtt még magára a 
kuncsaftra ránézett, már megformálta véleményét. A most belépő 
sárga és fekete pár cipőről mindjárt megállapította, hogy ismeret
len, de jobb emberek talpa érte a műhely küszöbét. S egy pillanat
ra megfordult a fejében, hogy hátha ez lesz az az eset, mikor új ci
pőt rendelnek nála. Ez régi emésztő vágya volt, főleg a Gyurka fia 
miatt, aki oly rossz időkben nőtt fel, hogy az apjának még eddig 
egyetlenegyszer se volt alkalma, hogy megmutassa neki, hogy ho
gyan kell egy pár új cipőre mértéket venni s azt a mérték után elké
szíteni. Nehogy az ismeretlen urak holmi angyalföldi foltozóvar
gának nézzék, holott, ha senki se hinné is el, de Sági György tudta, 
hogy tizenöt év előtt ő még két segéddel dolgozott és a Szív utcá
ban volt műhelye, a dikicset fel se emelve, bal kezével tolta fel 
homlokára a pápaszemét, és a szokottnál is lassabban emelte rá 
fénytelen szürke szemét a belépőkre. Azok közül az egyik elállta 
az ajtót, a sárga cipős kövérebb azonban beljebb jött, és bizalma
san mosolygott Gyurkára, aki azonban alig akart hinni a szemé
nek, mikor a derűs úrban, aki szinte szeretetteljesen legeltette sze
mét a Sági György szigorú kopasz fején, a tegnapi közegészség- 
ügyi hivataltól kiküldött komor inspektorra ismert rá. Az olyan 
közel ment Sági Györgyhöz, mintha Gyurkával együtt ő is meg 
akarná lesni a Sági György mesteri munkájának minden csínját- 
bínját, s figyelmesen hajolt a csontos kézben megállt dikics fölé.

-  Sürgős munka? -  s előrehajló felsőtestével hozzádörgölődzött 
Sági György karjához.

-  Ami azt illeti, eléggé -  válaszolt Sági György. -  Talpat szabok 
ki -  mondta, és akarata ellenére hangjában a dicsekedő elégtétel 
egy árnyalatával m utatott az előtte fekvő barna talpbőrre.

-  Azt most el kell halasztani -  szólt az idegen úr, és puha keze 
súlyosan terült rá a Sági György dikicset szorongató markára.
-  Úgy van -  folytatta vidáman el kell halasztani, bizonytalan 
időre, most mindjárt.

Sági György, aki kevésbé váratlan helyzetek elé állítva, rövid 
néma tanácskozást tartandó, a fia felé szokott fordulni, ez esetben 
csak az idegen úrra m eredt:

-  Megígértem, hogy ma estére kész lesz a t a lp . ..
-  És a sarok -  tette hozzá bizalmaskodó nevetéssel a kövér úr, s
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fél szemével rákacsintva Sági Györgyre, megforgatta nyelvét az 
aranyfogas szájában. -  Minderről lesz időnk eldiskurálni, majd el
diskurálunk részletesen, alaposan. A talpról, a sarokról és -  egy 
újabb kacsintással, hogy a csillogó kis szemei szinte eltűntek a hú
sos képében, a csiklandozott ember nevetésével ejtette a szót -  
arról, hogy miként m ulatott szombat este a „Hű Baráthoz” cím
zett kocsm ában. . .

Sági György figyelmeztetően szólt közbe: -  Nem szokásom be
szélgetni -  s bár ezúttal sikerült a határozott és visszautasító hang
ját megtalálnia, mégis ránézett a fiára, hogy annak arcáról olvassa 
le, megőrizte-e kellőképpen a méltóságát a fecsegő idegennel 
szemben. Gyurka azonban ekkor már háttal állt hozzá, háttal az 
urakhoz is, és fél térdre ereszkedve a fal mellett sorakozó beteg ci
pőket rakosgatta. -  Nem szokásom -  ismételte Sági György ezút
tal bizonytalanul.

A túl barátságos kövér úr erre még kedélyesebb lett. -  Majd 
meglátjuk, majd igyekszünk rászo k ta tn i... Nálunk beszélgetni 
szo k ás...  odabenn a rendőrségen.

Az ajtóban a gyomorbajos sovány úr, a kolléga, megint elárulta, 
hogy nincs érzéke a kedély irán t:

-  Gyerünk -  mondta sürgősen, és beljebb jött.
-  Semmi dolgom a rendőrséggel -  szólt Sági György kissé cso

dálkozva. -  Mindenesetre előbb a ta lp a t . . .  megígértem.
És Sági György szemüvegét visszaillesztve az orra nyergére, 

folytatta a talp kiszabását.
-  A többit a fiam is tudja már -  szólt fel se pillantva m unkájá

ból. Legszívesebben hagyott volna mindent és sietett volna, ahogy 
csak tudott. Kíváncsi volt arra, hogy miért küldték érte ezeket az 
urakat. De elve volt, soha semmi körülmények között se elárulni, 
hogy valamit nem ért vagy hogy valamin csodálkozik. Hanem mi
kor elkészült a munkával, gyorsan oldotta ki a kötényét, s úgy, 
ahogy volt, a m unkaruhájában, csak épp sapkája helyett a kalap
ját téve fejére, indult el az urakkal.

-  Sietek majd vissza -  szólt a két úr között az ajtóból hátra 
Gyurkának. És csak mikor már jó  egynéhány lépésnyire volt a 
műhelytől, s hátrafordult és nem látta Gyurkát az ajtóban, akkor 
jutott eszébe, hogy Gyurka arccal a falnak, úgy m aradt fél térdre
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ereszkedve, rá se nézett, mikor a két úrral elment. Vissza akart egy 
percre menni. A sárga cipős és a fekete cipős, akik közrefogták, 
egyszerre mondták, hogy nem engedik meg. Sági György előbb az 
egyikre, aztán a másikra nézett, és mert a kövér mosolygott, Sági 
György egyszerre csak félni kezdett. Nem tudta, mitől fél, de ő, 
aki az imént még sietett, most nehezen rakta a lábait, mert a térde 
szinte-szinte reszketni kezdett. Ránézett újból az izzadt képű, mo
solygós kövérre, és elhatározta, hogy akármit is kérdeznek majd 
tőle, akármit is mondanak majd neki, hallgatni fog.

A M E G V A L Ó SU L T  ÁLOM

Ha legbelső, privát meggyőződése az is volt, hogy „de azért bizo
nyos esetekben mégis a legegyszerűbb és legcélravezetőbb nevelési 
módszer egy jó nyakleves”, Klamm M árton alkalmazkodott a 
könyvek előírásaihoz, melyeket a modern nevelési módszerekről 
annak idején régen a boldogult felesége olvastatott el vele.

Margittal sose volt baj, de ami Andrást illeti, főleg a rövid diák
évei alatt, Klamm M árton nem minden nehézség nélkül, csak úgy 
vetette alá magát ezeknek a modern Apával szemben támasztott 
követelményeknek, mint emelkedő pályafutása során elsajátított 
más társasági szabályoknak. Janival azonban kezdettől fogva 
másképp volt. Ha nem is kellett volna megtanulnia, hogy a mo
dern gyermeknevelésben már nincs helye a parancsolgatásnak és 
fenyítésnek, Janira sose akart volna apai jogon hatni. Janit meg 
akarta hódítani. Nem mintha jobban szerette volna, mint a másik 
két gyermekét. De ennek a fiúnak a ragaszkodása -  fegyvernek 
kellett volna neki a szüntelen, néma küzdelemben maga és a felesé
ge között. Jani barátsága érvnek kellett volna a közönségesség 
vádja ellen, melyet felesége egy-egy pillantásából érzett ki. Sose si
került azonban meggyőznie ezt az asszonyt, legyőznie annyira, 
hogy a hangjából egészen eltűnjön egy legkevésbé se ellenséges, de 
annál fölényesebb gúnynak egy árnyalata. Az asszonya, akinek ő
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az élete minden sikerét köszönhette, az asszonya lett és maradt az 
élete kitörölhetetlen kudarca.

A rabbi aztán már önmagáért lett Klamm M árton féltékenyen, 
érzékenyen őrzött, figyelt kincse: a hosszú szempillák alatt, a fé
nyes, sötét szemekben, melyek annyira az asszonyra emlékeztet
tek, nem csillan-e fel az a hitetlen mosoly, mely miatt ez az ő asz- 
szonya gyötrelmesen elérhetetlen, túl szép, túl szellemes, legjobb 
barát és legmegalázóbb ellenfél s mindvégig szinte idegen, szinte 
hölgy m aradt? Klamm M árton résen állt. Mint ahogy nők a szere
tőjük ízlésére gondolva öltözködnek, Klamm a rabbi tekintete je
gyében élt. Nem ő volt a rabbi nevelője, hanem a rabbi lett az övé. 
Anélkül, hogy a fiú észrevette volna, Klamm M árton aggódva tar
totta számon mindenkori olvasmányait. S nemegyszer késő este, 
fáradtan hazatérve, az alvó fia éjjeliszekrényéről csent el egy-egy 
könyvet; reggelre a fiú már megint az éjjeliszekrényén találta ol
vasmányát, de Klammnak már nem kellett attól félnie, hogy a fia 
olyan kérdéseket intézhet hozzá, melyekről ő nem tud mit be
szélni.

Az újságírás és a parlament, ahol mindenről úgy kell szólni tud
ni, mintha az ember szakértő volna, megtanították Klamm M ár
tont arra, hogy ijesztő vastag köteteket is, esetleg egy-egy oldalnál 
elidőzve, úgy lapozzon át, hogy azután összetévesztésig hasonló
képp tudjon úgy tenni, mint az, aki hosszú napokat élt együtt a 
könyvvel. Legrosszabb esetben úgy beszélt róla, mint ifjúkori ol
vasmányról, melynek részletei elmosódtak emlékezetében. . .  Ár
tatlan, kegyes csalafintaság, s elkerülhetetlen, ha valaki, akinek 
más dolga is volt, mint könyveket bújni, azt akarta, hogy a betűk 
dzsungeljébe vesző rabbi ne csak rá-rátámaszkodjék, hanem úgy 
tekintsen rá, azaz úgy tekintsen fel rá, mint ahogy anyja sose 
akart, sose tudott.

Mennél inkább nőtt, mennél inkább felnőtt lett a fiú, mennél in
kább beleszeretett versekbe és muzsikába, annál inkább félő volt, 
hogy egy napon Klamm nem fog tőle mást kapni, mint azt a szere- 
tetet, mely melegítheti, de nem emeli föl azt, akinek szól. Sose volt 
egészen biztos abban, hogy a sápadt kreol arcú fiú gondolatainak 
valamelyik rejtett zugába nem fészkelte-e be magát valami, ami in
kább a rezignált, mint a büszke szeretetre hasonlít. De ha benne
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egészen biztos nem is volt, a biztonság hiánya miatt nem szenve
dett, sőt ez volt az, ami életet, tartalmat, jelentőséget adott minden 
órájának, amit hallgatagon, vidám vagy komolyabb beszélgeté
sekben otthonában töltött.

Azóta a péntek este óta, hogy az ő otthonának világon kívüli 
derűjébe belesivított a rendőrségi telefonhívás, a földrengést, az ő 
egész életét fenyegető veszedelmet semmi sem éreztette vele úgy, 
mint a nap nap után növekvő idegenség közte és az ő rabbija közt. 
Azon a péntek estén, mielőtt az a telefonhívás lecsapott gyanútlan 
fészkére, a fiú csontos vállai hálásan, valami lányos gyöngédséggel 
simultak az ő ölelő karja alá. Ezek az ideges vállak azóta megta
nultak az ő puszta hangjára még keskenyebbé válni, úgy húzódni 
vissza, mint valami tisztátalan lehelet közeledtén. Úgy látszott, 
hogy közte és a fia között soha többé még kölcsönös türelmes 
megértés se lesz lehetséges -  s mikor így látszott, akkor egyszerre, 
szinte átmenet nélkül az álom, épp a Klamm M árton szép álma 
vált valósággá. A szemek, melyeket a fiú napokon át úgy sütött le, 
mint akit az apja rút meztelensége miatt sajgat a szégyen, ezekre a 
szemekre Klamm egy-egy szavára most úgy ereszkedtek le a hosz- 
szú pillájú szemhéjak, mint akire maga az igazság süt vakító 
fénnyel.

M ikor a rabbi két nap előtt, miután idegen hölgyek előtt azt a 
botrányos néma jelenetet rögtönözte, kijelentette, hogy elvesztette 
jogát bárki megvetésére is -  ez még csak annyit jelentett, hogy már 
nem pusztán vádol, hanem valami okból egyszerre önmagát is bű
nösnek vallja. De ez csak átmenet volt. Ennyi volt csak az átmenet 
az egyik végletből abba a másikba, melyben a tékozló fiú már csak 
megtérni akart, s bármit is mond az apja, úgy hallgatja, mint a 
kinyilatkoztatást.

Klamm M árton tudta, most csak egy szavába kerülne, és a rab
bi mindjárt elmondaná, miért volt akkora jelentősége az ő számá
ra tegnapelőtt a délutáni hat ó rának ; most egyetlen kérdő szavára 
a fiú túláradó szívvel minden rejtett gondolatába beavatta volna. 
De a fiú, aki ennyire kiszámíthatatlan, nem nézne-e aztán, talán 
már másnap, úgy az apjára, mint aki életének egy megpróbáltatá- 
sos órájában meglopta, ellopta titkát? Mert hogy a rabbi pálfor- 
dulása nem jelenti a válság megszűnését, azt Klamm épp abból lát
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ta, hogy a rabbi görcsösen épp azon volt, hogy ezt a látszatot kelt
se. Tüntetett azzal, hogy szakít a szövetséggel, melyet Andrással 
kötött, mióta az a rendőrségen volt. András, aki a rabbi pálfordu- 
lása napján, tegnapelőtt késő éjjel bokáig sáros cipőben tért haza
-  s ruhája még reggel is csuromvizesen került Margit kezébe - , 
egyetlen tekintetre se méltatta Janit. Az annál inkább élénk, beszé
des volt, de főleg András jelenlétében. Olyképp beszédes azonban, 
hogy nem fáradt bele az apját beszéltetni.

Klamm M ártonnak nem telt öröme a rabbi hirtelen támadt apa
kultuszában. Volt valami fullasztóan heves a rabbinak ebben a 
megtérésében. Ez az volt, ami után Klamm már akkor vágyódott, 
mikor a rabbi még rövid nadrágos kisfiú volt -  az volt, de annyira 
az, olyan túlságosan az, hogy nem az álom megvalósulásának, ha
nem karikatúrájának hatott. Klamm nem vesztette el józanságát: 
túl magasnak érezte azt az alapzatot, melyre hirtelen a fia akaratá
ból felkerült. Érezte, hogy ez az ő végletes felmagasztalása nem ér
te, hanem valami ellen történik; a rabbi számára az önsanyarga
tásnak egy formája, kétségbeesésből született kísérlet, füttyszó az 
erdőben. De Klamm tehetett, m ondhatott, amit akart; a rabbi be
tegesen fénylő szemeivel csak a szimbólumot látta, az ellenideál 
megtestesítőjét, amit magának az apjából csinált. Klamm megpró
bált a neki kiosztott szerepből kilépni. Mint egy hallucináló lázbe
teget, aki nem ismer rá hozzátartozójára, meghitt, csendes szóval 
igyekezett csillapítani a rajongót.

-  A te hibád -  mondta a rabbinak, aki ebéd után is utánajött, és 
a fiatalság vak önzésével még az ebéd utáni rövid pihenőjétől is 
megfosztotta - , a te tévedésed onnan eredt, hogy azt hitted, csak 
akkor alkotsz magadnak helyes képet a világról, ha a pincékbe 
szorultak szűk ablakába állsz, vagy börtönrácsok perspektívájá
ból nézel ki. Én viszont azt gondolom, hogy így torzképet lát az 
ember, amivel egyáltalán nem akarom azt mondani, hogy olyan a 
világ, amilyennek azok állítják, akik fölkerültek s föntről nézik.

-  Értem, aki alulról nézi, éppúgy torzképet kap, mint ahogy 
meghamisítja a valóságot az is, aki a maga élete szerencsés rende
zettségéből az élet rendezettségére következtet -  ismételte a fiú, 
mintha leckét akarna megtanulni. S nem mint aki véleményt nyil
vánít, hanem mint aki megkérdezi, hogy mit kell gondolnia, tette
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hozzá: -  Nem fölülről és nem alulról, hanem belülről kell kiindul
n i . ..

Klamm erre fölszisszent.
-  Ez, ahogy ti a kívülről meg a belülről beszéltek, ez, fiam, ne

kem, öreg szocialistának, halandzsa. Ha valaki gályarab, az se kí
vül, se belül nem ül tengerre néző balkon kényelmes foteljében. 
Aki pedig tengerre néző balkon kényelmes foteljében nyújtózhat, 
az belül, a lelkében se lesz képes a gályarab szemével nézni a vilá
got. A gályarab különben se néz sokat, az, fiam, a fogát csikorgat
ja. Ez a „belül” . . .  Ez, fiam, a Bollert szótárából való feneketlenül 
mély, azaz feneketlenül üres szó.

A rabbi nem m ondott ellent. Felütötte ugyan a fejét, de csak egy 
pillanatra. Az apjának most már szabad volt még Bollertet is fity
málni.

-  Légy hozzám türelemmel, apa -  kérte. -  Nekem nem ma
rad más hátra, m in t. . .  megpróbálni téged megérteni, úgy gondol
kodni, mint te. Minden erőmmel igyekezni fogok.

S ez a „minden erőmmel” nem volt puszta szó. M intha a nap 
már csak kétféle órából állt volna: azokból az órákból, amik apja 
távollétében múltak, tehát nem akartak múlni, s abból a kevés 
időből, amit apjával tölthetett s amit láthatóan mindig túl kevés
nek talált. Telhetetlen volt, mint egy szerelmes -  és ugyanakkor 
mint aki penitenciaként rótta ki magára ezt a szenvedélyt, s mint
ha szenvedélye a penitencia, s nem a szerelem volna. Volt valami 
kínzó ebben az önkínzásban -  kínzó, sértő és visszataszító Klamm 
számára. M ikor a rabbi végre menni hagyta, akkor is egészen a 
szerkesztőségig kísérte el, s amint munkája végeztével eltávozott a 
Népszava épületéből, mindjárt a kapuban a fiába ütközött.

-  Igen, azóta vártalak -  vallotta be az apja kérdésére.
Klamm M árton kezdte üldözöttnek érezni magát. Igyekezett

könnyed, tréfás hangot ütni m eg:
-  Nincs jobb dolgod?
De a rabbi számára mindennek jelentősége volt. Szünet után s 

nyomatékos komoly arccal, mint aki vallomást tesz, felelte:
-  Nincs jobb dolgom.
A szerkesztőségből jövet Klamm M árton meglehetősen elége

dett volt önmagával. Egy óra hosszat ült nála egy előkelő külföldi
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tudós és közíró, akit igen udvarias formák között, de kedvére 
megleckéztetett. Nem szerette ezeket a nagyszívű nyugati híressé
geket, akik mellékesen, amennyiben két busásan megfizetett köny
vük megírása között szabad idejük maradt, bebörtönzöttek és ül
dözöttek érdekében minden protestáló nyilatkozatot, felhívást az 
aláírásukkal díszítenek. Úgy nézett rájuk mindig, mint betolako
dókra, akik a politikus ízetlen kenyeréből a maguk számára hu
manista mazsolát keresnek ki, s ezáltal még nemes lelkeknek is 
tűnnek maguk előtt. A nagynevű külföldi előadta neki, hogy az 
alarmírozott külföldön alakult valamelyik védelmi bizottság kép
viseletében jött Pestre, hogy tiltakozzék az igazságügyminiszternél 
az ellen a terv ellen, hogy politikai bűnösöket statáriális bíróság 
elé állítsanak.

-  Természetesen Zsitvay igazságügyminiszternek esze ágában se 
volt fogadni őt -  mesélte el Klamm M árton a fiának, hogy valami
vel mégiscsak megjutalmazza, ha már ennyi ideig ácsorgott itt rá 
várva. -  Én igazán nem vagyok az, akinek Zsitvayról csak egy jó 
szava is volna. De magunk között legyen mondva, egy miniszter, 
igazságügyminiszter, aki valamit is tart az országának s az ország 
igazságszolgáltatásának a tekintélyére, nem járhat el másképp, 
mint csak így. Ezek az európai hírességek! Megmagyaráztam neki, 
hogy nincs az a miniszter, aki megtehetné, hogy mégoly kitűnő 
külföldiek tanácsát vagy tiltakozását is meghallgassa, mikor az or
szág belső ügyeiről van szó. Nem teheti. A politikában mindenki, 
fönt és lent is, mindenki, megkötött kézzel cselekszik.

Klamm úgy találta, hogy az a szinte áhítatos odaadás, mellyel a 
fia hallgatja, egyáltalán nincs arányban annak a jelentőségével, 
amit ő itt mond. Ez az aránytalanság irritálta. M ikor a rabbi még 
szenvedélyesen ellentmondott neki, az elkeserítette, de egy percre 
se ejtette afelől gondolkodóba, hogy nincs-e valamiben igaza a fiá
nak. Különös módon azonban az a gondolkodás nélkül való alá
zatosság, ahogy a rabbi most hallgatta, nemcsak hogy kedvét szeg
te, hanem ingadozóvá tette, önmagával szemben alig leküzdhető 
kritikus hangulatot élesztgetett benne.

-  Csak azt tanácsolhattam neki -  folytatta kevésbé élénken, 
mint az előbb - , próbálja meg, talán a külügyminiszter fogadni 
fogja, a külügyminiszter hivatalával ez nem annyira inkompatibi
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lis. Hiába, az az idő elmúlt, mikor nálunk a nyugat véleménye mu
mus volt. Ma az számít, csak az, hogy mit szól, tapsol-e majd a ho
rogkeresztes N ém etország...  Politikai dilettáns, fel kellett világo
sítanom. Nem? Legfontosabb, hogy jó védőügyvédeket keressen a 
vádlottaknak, ezt megmondtam neki. Mit mondhattam volna 
egyebet? Mit nézel rajtam? Ördögbe is, mi az? -  s Klamm M árton 
önuralmát vesztve ott, ahol volt, az úttest közepén megállt. Egy 
söröshordókat szállító teherautó sofőrje, akinek hirtelen kellett fé
kezni, káromkodva kiabált.

-  Igyekezlek megérteni -  felelte az apja ingerült kérdésére gyor
san a rabbi, miközben átvágtak a túlsó oldalra. És megint, rendít
hetetlenül csak önmagával elfoglalva, további folytatásra várva, a 
jóllakhatatlan fénylő szemeivel úgy tekintett fel a haragos sofőrtől 
is megzavart apjára, mintha az nem alig fél fejjel, hanem sokkal 
magasabb volna nála.

-  Politikát nem érzelmek diktálnak, ez az, amit ti olyan nehezen 
értetek meg -  mondta Klamm Márton. Nem tudott ellentállni a 
néma felszólításnak, de mindjárt, újabb bosszúságára ráeszmélt, 
hogy mintegy a rabbi túlzott tiszteletétől rádiktált stílusban, mind
untalan axiómákban beszél. Fia tekintetét kerülve, epésen folytat
ta : -  M intha az volna a kérdés, hogy az ember elég jó, elég hű, elég 
bátor-e! A feladat valójában egyszerűen az, hogy a politikus poli
tikailag helyesen cselekedjék. Ezek a külföldi entellektüelek! Sej
telmük sincs arról, hogy milyen föltételek között kell nekünk itt 
Magyarországon dolgoznunk, s mégis azt hiszik, hogy megítélhet
nek bennünket. Mert ez az én látogatóm nyilván nem annyira ta
nácsért jö tt hozzám, mint inkább, hogy a maga finom módján a 
saját démarche-ai sikertelenségéből ahhoz a következtetéshez ve
zessen, arról győzzön meg engem, hogy nekünk, a pártnak köte
lessége valami nagyszabású „bátor” akcióba kezdeni. M intha -  s 
egyszerre mintegy megunva a saját hangját, hogy véget vessen en
nek az egyoldalú társalgásnak, megkérdezte a fiát: -  Nem volna 
kedved egy fagylaltra?

Az első cukrászdába, ami a Népszínház utcában szemükbe tűnt, 
betértek. Amint a tisztára fölmosott, kis kövekkel padlózott hűvös 
helyiségben, a vaslábú kis fehér kerek asztal mellett helyet foglal
tak, a rabbi megszólalt:
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-  Itt legalább zavartalanul beszélgethetünk. Remélem, nem kell 
sietned, apa.

A kis kerek fehér asztal közepén cserépvázában virágzó fehér és 
piros szegfűk, s a fonott nádkarszékekben kellemesen elüldögélhe
tett az ember. A fehér bóbitás, csinos cukrászkisasszony maga is 
üdítő volt, mint a kis nyári cukrászda, és szinte gyöngéd gondos
sággal tette elébük az asztalra a tejszínhabosan mosolygó jegeská
vét -  és a rabbi, nyilván, mindebből semmit se látott; bosszantóan 
élvezet nélkül kanalazta a kivételesen friss tejszínhabot, fel-felné- 
zett az apjára, láthatóan lesve a pillanatra, hogy az megszólaljon, 
és erre várakozva előre is hajolt, hogy a szavára figyeljen.

-  Mint egy hajcsár -  gondolta Klamm M árton, és akarata elle
nére megint csak engedelmeskedett.

-  M intha nekünk jogunk volna évtizedes harcok eredményét 
kockáztatni csak azért, mert jólesne egyszer az asztalra ütni, öklöt 
mutatni. Kihívni a reakciót, az temperamentumos gesztus, de a mi 
dolgunk -  s ez a legtöbb, amit ma elérhetünk -, hogy átmentsük 
magunkat jobb időkre, ha kell mozdulatlanul, téli álomban, mint 
a medve. Nem elvhűség, nem hősiesség, hanem ez, csak ez ma a 
feladat, a politikai probléma. A politikai, érted?

A rabbi ezúttal nem bólintott, de ellenvetést se tett, valami ki
fürkészhetetlen volt az arcában, valósággal merevség.

-  Aki egyedül csak a maga bőrét kockáztatja, az tehet kedve 
szerint -  beszélt Klamm tovább, hogy jobban megértesse magát.
-  Az hűségből akár őrültségeket is elkövethet -  d e . . .  Hát ez mi, 
rosszul vagy?

A rabbi kanala csörömpölve hullt a piros kőpadlóra.
-  Semmi -  szólt ijedten mentegetőzve - , csak mondd tovább, ez 

érdekes gondolat. . .  Rettenetes, rettenetes érdekes.
Klamm M ártonnak egy pillanatra az a kérdés fordult meg a fe

jében, hogy a fia nem játszik-e színházat az ő rovására, nem go
nosz irónia-e ez a makacs hódolat? De csak rá kellett néznie a rab
bira, az utolsó két nap alatt még inkább megnyúlt arcára, az egész 
vézna alakra. S hogy az összeszorított ajak most megint halkab
ban megismételte: -  Rettenetesen érdekes gondolat. . .  -  szinte 
perzselt az izgatott hangja.

Klamm sohase hitte volna, hogy valaha is úgy nézhet majd a
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rabbira, mint most. Gyorsan a földre sütötte szemét, nehogy el
árulja: elviselhetetlennek, visszataszítónak találta ezt az őt bálvá
nyozó fiát.

-  Igaz, még meg se kérdeztelek, hogy tetszik neked a szép Me
gyery Ila -  szólalt meg hirtelen támadt ötlettel, s némely ismerőseit 
utánozva, csettintett a nyelvével. Az ezüstkanalat, mellyel a jeges
kávés pohár alját kaparta ki, úgy érezte, kevésbé nehezére esne le
nyelnie, mint ezt a hangot megütni. Minden modern felfogása elle
nére, mindig lehetetlen volt számára, hogy a gyerekeivel egyetlen 
olyan kérdésről is szót váltson, ami férfi és nő viszonyával függ 
össze. Ez a leküzdhetetlen feszélyezettség a gyerekeivel szemben 
lényegesen hozzájárult ahhoz, hogy felesége halála után nem ho
zott új asszonyt a házba. Épp ezért nem jutott hamarjában semmi 
se eszébe, amivel inkább kompromittálhatná a ráruházott bál
ványszerepet, a rákényszerített axióma-stílust, s amivel biztosab
ban kiválthatna legalább egyetlenegy visszautasító vagy kritikus 
szót.

Jani azonban most a jegeskávéját fogyasztotta el, és aztán egy, a 
Klamm számára végsőkig elviselhetetlen töredelmes hangsúllyal 
csak annyit mondott:

-  A legszörnyűbb az, apa, hogy ebben a pillanatban irigyellek.
Klamm fizetett, és felkelt.
-  M ár mégy?
-  Bejelentem magam ma estére a szép Megyery Ilának -  mondta 

Klamm, s nevetve kérdezte: -  Remélem, ezúttal nem kérded meg, 
hogy meddig maradok?

És egyszerre csakugyan úgy érezte, hogy a rabbinak igaza van, 
ha őt irigyli. Lehetetlen volt, hogy ne érezze magát különbnek, fér- 
fibbnak, emberebbnek. S elhatározta, hogy valóban telefonál Me
gyery Ilának.
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Július 26.

M I E Z ?

Hajnaltájt Margit arra riadt fel, hogy az ágya előtt áll az apja. 
Csontig ható ijedelem szakította ki az álomból. M intha hirtelen 
tám adt szélvihar tört volna be, s dúlná fel a szoba minden sarkát: 
fel kellene ugrani, becsukni az ablakot. De közben látta, hogy 
minden a helyén a szobájában, s nyugodtan derül a hajnal. Az ap
ja, kezében a szalmakalapjával, krémszínű nadrágban, kék kabát
ban; rendesen, vasaltan, mint mindig, még csak a nyakkendője se 
csúszott félre.

Margit soha még nem látott arcot, mely -  nem ekkora izgalmat, 
hanem -  ekkora rendetlenséget fejezett volna ki. Mint egy szek
rény, melyet betörők dúltak fel. Gyűrött volt, fehér, és mintha a 
hirtelen rászakadt öregség rémülete ülne az elsötétedett szemek
ben. Margit keze segítségre sietőn magától mozdult, de nyomban 
visszahanyatlott, mert ami ijesztő a meghitt arcon volt, az nem raj
ta volt, az visszfénye volt valaminek, és amit nem lehet letörülni.
-  Mi ez? -  kapott a szájához Margit, félve a saját sikolyától is.

Klamm lassan ereszkedett le az ágy szélére, s a szalmakalapját
nézve, melyet a két szétnyíló térdére könyökölve zavartan forgatni 
kezdett, mondta a lánya után, de suttogva:

-  Mi ez?
Mi volt ez? Lehetett volna élete egyik legkellemesebb szép estéje

-  úgy kezdődött, sőt nemcsak kezdődött úgy. Mindjárt a lakás úgy 
hatott rá, hogy felüdült, mint valami tiszta szellő leheletétől. Sem
mi mutatós nem volt rajta, de régi, természetessé vált jóléttől volt 
barátságos a Megyery Ila földszintes lakása. Budán állt a ház, ré
gimódi, jól karbantartott bútorokkal. A nyitott ablakon szinte be
hajoltak a tágas szobába a nagy levelű öreg vadgesztenyefák, de
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nyitva volt egy udvarra nyíló nagy ablak is. Ha a beszéd egy percre 
elakadt, a csendet az udvarról behallatszó tücsök ciripelése még 
szelídebbé tette. Ez volt az a ház, ez volt az a levegő, amit Klamm 
M árton képzelt, keresett, mikor a Naphegy utcában házat építte
tett, s amit itt most erőfeszítés nélkül, váratlanul, ajándékba ka
pott meg. Mert mindjárt otthonosan le kellett vetnie a kabátját. 
Az égszínkék szemű fiatalasszony világoskék selyempongyolában 
guggolt a pamlag sarkában, s a vendégnek a maga mellé húzott 
öblös karosszékben kínált helyet, miután előbb a dívány és a ka
rosszék között álló, nagy zöld ernyős lámpát a zongora mellé, a 
szoba másik sarkába tolta.

Vele, segítségét is igénybe véve, rendezkedett a fiatalasszony, 
együtt rakták a fészket maguknak erre az estére. A karosszék és a 
pamlag szögébe került a kerekeken járó, csillogó poharakkal, je
ges ezüstvödörrel és színes üvegekkel megrakott asztalka. A szép 
fiatalasszony a hangjával, a tekintetével, minden mozdulatával 
mosolygott, figyelt és kényeztetett. A beszélgetést ott folytatták, 
ahol abbamaradt, mikor Megyery Ila a színésznőkkel Klammék- 
nál volt, de most az asszony lakásán, s hogy csak ketten voltak, 
kezdettől fogva megértették egymást; ugyanaz a beszélgetés kez
dettől fogva másképp folytatódott, lelket kapott, mely fölötte állt 
a nézeteik esetleges különbözőségének. Megyery Ila alig is szólt, s 
épp csak annyit, hogy a vendégének ne szűnjön a beszélőkedve. 
S Klamm maga is úgy érezte, hogy ezen az estén különösen jól 
cseng, behízelgő és meleg a hangja. Semmit se érzett abból a hideg- 
leléses lázból, amit máskor ennek a karcsú testnek a közelsége vál
tott ki benne. Talán a magával hozott felgyülemlett fáradtságnak, 
talán a nyitott ablak előtt holdvilágban fürdőző fákból leszálló fa
lusias csendnek is része volt benne, de úgy volt, mintha egy csapás
ra megszabadult volna valami régi, kínzó görcstől. Ernyedten, en- 
gesztelődve adta át magát a nyugalomnak, melyre a lágyan figyelő 
égszínkék szemek biztatták. Az újságok, a gyerekei, gondjai, min
den, ami a világban és benne ellentmondásos volt, mintha lassan, 
valószínűtlen távolba kerülve halványodna el.

A valóság ez az itteni esti óra volt, simuló és lármátlan, mint va
lami dús szőnyeg. És ez a valóság felidézte benne egy másik ilyen 
estéjének emlékét, és arról mesélt. Nemcsak a hangja volt a mese
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mondóé, neki magának is úgy hangzott, mint egy kettősen szép 
mese: a háborgó világnak ezen a békés szigetén azt az elmerült vi
lágot idézte föl, melyben egykor ő fiatal, reményekkel teli, boldog
-  és otthon volt. Nem az első fiatalságáról, a dühös nyomor évei
ről mesélt, mert hiszen épp azt akarta megmutatni, hogy az elvek
nek nem az a hivatása, mint a sündisznó tüskéinek. Akar és tud, 
tudott simulni ő is, mint akárki más.

A nagyúri szalonról mesélt, ahová nem sokkal a híres vasbotos 
tüntetés után hívták meg -  ez volt az első nagyúri entellektüel sza
lon az életében. Arisztokraták, dzsentrik, írók, ügyvédek, zsidó 
bankárok állták körül őt, a fiatal szocialistát. Akkor még szocia
listának lenni újságot, érdekességet jelentett Magyarországon. Va
lahogy úgy néztek rá, mint ahogy csodagyerekre szokás. Mennél 
forradalmibb igazságokat hangoztatott az arisztokrácia, a dzsent
rik, a kapitalisták, az osztálybíróság és a burzsoáziát kiszolgáló 
irodalom ellen, arisztokraták, dzsentrik, entellektüelek és zsidó 
bánkárok annál inkább eredetinek, annál inkább meggondolkoz- 
tatónak és -  érezte -  szeretetre méltónak találták. Az ő nagy ta
pasztalata, felfedezése ezen az estén az volt, hogy még a burzsoá 
sem az a mitikus szörny, amilyennek ő addig a távolból elképzelte. 
A fiatal lány, aki ebbe a szalonba bevezette, később a felesége lett. 
A fiatal lány szüleinek ebben a szalonjában hallotta először az In- 
ternacionálét -  egy akkor Párizsból hazatért zsidó báró zongoráz- 
ta és énekelte el a társaságnak, melyet akkoriban a Sarah Bern- 
hardt egy-egy új kreációja éppúgy érdekelt, mint az, hogy a tünte
tő munkások Párizsban újabban a Marseillaise helyett milyen for
radalmi dallal vonulnak f e l . ..  A politika, természetesen, akkor is 
harcot jelentett, harc volt, de nem az volt, ami ma: vérengző és re
ménytelen démon. A szocialisták rábeszéléssel, felvilágosítással, 
apostolkodással akartak küzdő híveket szerezni és az ellenfelek 
előítéleteit leszerelni. Ma minden kút mérgezett. Ma már maguk a 
tömegek is gyanakvással fásultan tekintenek legrégibb szószólóik
ra is, míg akkor, régen gyermeki bizalommal, megható hálával fo
gadtak mindenkit, aki hozzájuk jö tt -  csak azért, mert eljött 
hozzájuk.

Míg Klamm M árton az ő tovatűnt idejének dicséretét mondta, 
észrevétlenül ezt a mai estéjét magasztalta, mert a tágas, meghitt
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szobában, a csillogó szemű, fiatal úriasszonyban, a légkörben, me
lyet teremtett, az ő mesévé vált boldog ideje jö tt vissza egy estére 
valóságnak. Arról beszélt, ami fájt. És ami fájt, örömmé, nem fu
tó, könnyű, hanem komoly arcú, igazi örömmé lett, mert beszélhe
tett róla. A kínzó napok után volt a számára valami ünnepélyesen 
álomszerű ebben a bizalmas órában.

A finom csuklójú fehér kéz -  most semmi ékszert se viselt -  me
gint egyszer előbújt a bő ujjú, világoskék selyempongyolából, 
hogy a jégbe hűtött, alkoholos frissítőkből töltsön neki.

-  Ilyen furcsán se udvaroltak még magának -  mondta Klamm, 
aki sose értett az udvarláshoz, s magára eszmélve, egy pillanatra 
bizonytalanná válva, zavartan mosolygott.

-  Nem, soha még -  válaszolta komolyan Megyery Ila, és a ti
tokzatos, a másik életből való nő hűvös, könnyű keze odakerült az 
ő széles, csúnya kezébe. -  Beszéljen, meséljen tovább. Kérem.

S Klamm M árton nem is a nőre, csak karperec nélkül való csuk
lójára nézett, és most már zavar és sietség nélkül úgy simogatta ezt 
a kezet a maga vastag rövid ujjaival, mintha egy örökkévalóságnyi 
ismeretség volna már mögöttük és egy egész örökkévalóság volna 
még e lő ttü k ...  Összerezzent, mikor a temetői csendű éjszakai ut
cáról autótülkölés sivított fel. A világos ablak láttán a bélyeggyűj
tő fiatal báró, a belügyminiszteri titkár állította meg kocsiját, s 
kérdezte, hogy nem alkalmatlan-e, ha bejön pár percre. Klamm- 
nak nem is kellett megerőltetnie magát, hogy barátságosan üdvö
zölje a váratlanul betoppant látogatót. Talán azért, mert az ember 
otthon sose olyan türelmetlen, mint idegenben, ahol többé-kevés- 
bé mindig két vonatindulás közt él -  és Klamm ráérően nyugodt 
volt, otthon érezte magát; a kéretlen vendég csak vendég, s az ő 
vendége is volt. A báró azt mondta, örül, hogy egyszer végre nem 
az unalmas belügyminisztériumban, s mindketten kellemes megle
petést mutattak, hogy véletlenül itt találkoztak.

- Gabi gyerekkori jó pajtás, itt Budán pedig félig-meddig szom
szédok vagyunk -  mondta Megyery Ila.

Klamm M árton arra gondolt, hogy nemcsak az uralkodó osztá
lyokat tévesztik meg előítéleteik. Nem hasonlóképp előítélet-e az ő 
barátai részéről, hogy ezt a fiatalembert, azért, mert báró, nyeglé
nek mondják? Klamm most még kevésbé volt, mint azelőtt, a
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pártbeli barátai nézetén a bárót illetően, aki, miután előbb erre 
Klammtól kért engedélyt, nagyot fújva helyet foglalt, éspedig 
Klamm oldalán. Igazán nem volt ellenszenves, csak éppen amit a 
legjobb akarattal sem lehetett elvitatni: a fiatal báró görbe lábai
val és rejtélyesen nőtt ferde, kiugró fogaival feltűnően csúnya volt. 
Télen-nyáron borotvált fejével azonban ebbe a csúnyaságba egy 
bizonyos stílust vitt be. Beszélt: minisztertanács volt az este, s a 
minisztere ráparancsolt, hogy várja meg a végét -  s a miniszterta
nács után a kegyelmes úr még sürgős munkát sózott a nyakába. 
Végül alapos fejfájással hazaindulhatott -  de hivatalból egyenesen 
a legény lakásba, ágyba? s ágyból másnap megint hivatalba? brrr
-  igazán, megdobbant az örömtől a szíve -  így mondta - , mikor 
„emberlakta helyen”, itt barátságos világos ablakot látott.

Sokat beszélt, de annyi frisseséggel s amellett egy különösen 
Klamm felé hangsúlyozott szerénységgel, mert minduntalan egy 
majdnem aggódó pillantást vetett rá, mintha mindig újra meg 
akarna győződni róla, hogy az nem helytelenít-e nála valamit. 
A tekintetébe annyi fesztelen előzékenységet tudott belevinni, 
hogy az ember kötelezőnek érezte vele szemben a szívélyességet.

-  Kezedet csókolom, határtalan szemtelenséggel megvallom^ 
elepedek a vágytól egy egész vulgáris, de se túl citromos, se túl 
cukros limonádé után -  felelte a háziasszonynak, aki a kis asztalon 
sorakozó frissítőket ajánlotta neki.

-  Sietek megakadályozni az elepedésedet -  szólt Megyery Ila, s 
míg az kiment, Klammnak eszébe jutott, hogy még mindig a ka
bátja zsebében hordja a belügyminisztériumhoz címzett fellebbe
zést, a főkapitányságnak az erzsébetvárosi pártszervezet gyűlését 
betiltó végzése ellen. A csúnya báró első szóra olyan készséggel 
kapott utána, mintha kivételes örömet jelentene neki, hogy ezt a 
fellebbezést átveheti. A Klammnál kissé meggyűrődött iratot gon
dos kézzel simítgatta ki, mielőtt zsebre dugta.

-  Szerencsés vagyok, hogy megspórolhatok egy utat a képviselő 
úrnak -  szólt Klammhoz, miközben a háziasszony elé sietett, aki 
kis ezüsttálcán magas pohárban hozta a limonádét. -  Kezed csó
kolom, mennyei, mennyei! -  mondta, s pár kis korty után letette a 
poharat a többi frissítő közé az asztalra. -  Képzelem, hogy képvi
selő úr mennyire el van foglalva. Fertelmes egy nyár ez az idei! Va-
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káció? Az én excellenciásom csak vállat von és nyög, ő is nyög. 
Magam meg hetek óta nem jutok hozzá, hogy katalogizáljam a bé
lyegeimet. Pedig folyton gyűlnek. Egy teljes H aiti-sorozat...

-  M ár megint kezded -  szólt rá durcásan Megyery Ila. -  Annyi
szor mondtam, h o g y ...  Vagy azt hiszed, hogy a képviselő urat 
jobban érdeklik a bélyegeid, mint engem?

Klamm tiltakozó mozdulata ellenére a báró bűntudatosan csüg- 
gesztette le borotvált fejét:

-  Nem, décidément, ez borzasztó énvelem. Belátom. ígérem, so
ha többé. De hát mikor oly kevés az örvendetes, az ártatlan téma 
ezen az idei fertelmes nyáron!

-  Ez igaz! -  nevetett Klamm M árton helyeslően. -  Hanem ugye 
nem fogja a fellebbezést. . .

-  Ó, ne méltóztassék aggódni, képviselő úr -  válaszolt a fontos 
ügyhöz illő módon elkomolyodva - ,  semmiképp se fogom magam
nál felejteni. M indjárt holnap reggel az iktatóba küldöm, s ha tet
szik, azonnal megtelefonálom az aktaszámot, á m b á r .. .  -  és a csú
nya báró az ámbárhoz érve mosolygott, azzal a mosollyal, amely- 
lyel a hivatalban szokta Klammtól a hasonló aktákat átvenni. 
S beidegzett mozdulattal kapott a zsebéhez s kínálta szivarral 
Klammot, aki nem állhatta meg, hogy az ám bárra maga is ne mo
solyogjon rezignáltan. Nem, ez itt igazán nem volt az a hely, ahol 
Klamm M ártonnak hivatalos képet lehetett volna öltenie s úgy 
tennie, mintha a miniszterhez intézett fellebbezésben felsorakozta
tott, paragrafusokra hivatkozó érveket, a lehetséges hatásosságu
kat illetően, komolyan venné. De nyomban utána, mindjárt kelle
metlen volt neki, hogy így mosolygott össze a báróval. Annál in
kább, mert tán felbátorítva ettől a mosolytól, az megértően jegyez
te meg:

-  Hiába, az emberek nem tudnak meglenni szemfényvesztés nél
kül. Megnyugtatja őket, ugyebár, egy-egy hivatalos beadvány, fel
lebbezés, írott papiros, aktaszám . . .  Ha tudnák, hogy nemcsak a 
képviselő úr, hanem a miniszter is tehetetlen -  mondta, hátát meg
vetve, egy rövid kézmozdulattal. -  Túl sok az éhes szegény ember, 
akinek senki se tud kenyeret adni, s ez a helyzet, ez a szomorú 
helyzet az, mely diktálja a rendszabályokat -  tette hozzá magyará
zatként Megyery Ila számára, de közben újból Klammra is vetett
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egy pillantást, mintha annak helyeslésétől függne az ő szavának 
hitele.

Klamm M árton kelletlenül fészkelődött. Ami a szemfényvesz
tést illeti, a báró valami hasonlót m ondott ki, mint amit az utóbbi 
időben ő maga is sokszor keserűen gondolt. Ennek ellenére tapin
tatlanságnak találta, hogy ezt a báró így mondta ki. Amit pedig az 
éhes emberekről beszélt, erre mégiscsak mondani kellett valam it:

-  Igen, nem könnyű ma a kormánynak se, ez világos, d e . . .
A „de” azonban hangsúlytalanná vált, elsikkadt, mert Klamm

úgy érezte, hogy ezúttal ő követne el tapintatlanságot, ha itt Me
gyery Ilánál hosszadalmas nemzetgazdasági és politikai fejtegeté
sekbe bocsátkozna.

Maga Megyery Ila ugyanabban a bő ujjú világoskék pongyolá
ban, és mégis mintha valahogy átöltözött volna. Más lett. Égszín
kék szeme sarkában megjelent az a súlytalanul lebegő, kissé paj
kos mosoly a megilletődöttség helyén. Épp ezért a báró jelenléte 
nemhogy elpusztította volna előbbi együttlétük hangulatát, ha
nem dúsabbá tette, a kettejük közös titkává, első közös titkukká 
avatta. Az ő kettőjük intimitása mélyült minden konvencionális, 
társasági könnyed hangon ejtett szóval. Mint jó ízlésű, jól nevelt 
fiatal házasok, akik idegen jelenlétében még egy gyöngéd pillan
tást se váltanak, s egymással ezáltal éreztetik az őket egybefogó ki
vételes kapcsolatot.

-  Nem is tudja, képviselő úr, voltam én is egyszer az Országház
ban -  szólt a pamlag sarkából Megyery Ila, aki, hogy az ellentét az 
előbbi intimitás és a mostani külszín között teljes legyen, még be
szédes is lett. Hogy, hogy nem, valahonnan még a platina karpere- 
ce is előkerült, s az ujjai között forgatva azt nézte, míg beszélt.
-  Tavaly májusban volt, épp ez a Gabi vezetett a karzatra. Komi
kus volt. A pénzügyminiszter a parasztokról beszélt, és bejelentet
te, hogy a kormány az ínségeseknek fele áron, s ha kell, hitelbe fog 
búzát adatni. Erre nagy tapsot kap o tt. . .

-  Erre az ülésre nagyon is jól emlékszem -  nevetett Klamm.
-  Egy szocialista képviselő társam is önkéntelenül tapsra emelte a 
kezét, de idejekorán észbe kapott. Wekerle, akinek jó szeme van, 
észrevette azonban, és odaszólt neki: „A képviselő úr úgy tett,
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mintha helyeselni akarna nekem. Nem kellett volna visszatartania 
magát.”

A báró is emlékezett az esetre. -  Mesélték nekem, hogy az egész 
tisztelt Ház nevetett. Pártkülönbségre való tekintet nélkül.

Megyery Ila letéve a karperecét, Klammra emelte tekintetét.
-  Nem fog megharagudni, ha mondok valamit?
-  Soha, soha -  biztatta Klamm.
-  Magát, saját magát nevette ki a képviselőház -  s szép nyakát a 

két válla közé húzva, mintha a büntető megtorlástól félne, nézett 
Klammra Megyery Ila, s aztán igazán nekibátorodva, folytatta:
-  Én azt a sok naphosszat együtt ülő urat, magukat mind kimond
hatatlanul komikusnak találtam. Mindegyikük, mielőtt kinyitja a 
száját, már tudja, kik fognak rá és kik fognak ellene szavazni. 
Egész mindegy, hogy ki mit mond. És mégis mindegyik úgy tesz, 
mintha azt hinné, hogy valami is függ attól, amit beszél. Éppúgy 
énekelhetne akár egy tangót, a pártja csak mellette, az ellenpártok 
csak ellene szavaznának. Nincs igazam? Itt van például ez a Gabi. 
Ha képviselő volnál, biztos kormánypárti volnál, ugye, s akkor 
akármilyen helyes dolgokat is beszélne Klamm M árton, te a kép
viselőházban ellene szavaznál, sőt gorombaságokat is kiabálnál 
feléje. . .

-  Hivatalból, kezedet csókolom, hivatalból -  nevetett tele to 
rokból a csúnya fogait meztelenre vetkőztetve a báró. -  Ugyanez 
áll fordítva is. Ha én szólalnék fel, Klamm képviselő úr se tapsol
na m eg. . .  C est la guerre, h iába!

És a báró felvidulva félretolta a limonádéspoharát, majd gon
dos szemlét tartva a kis asztal kínálta lehetőségek között, némi ha
bozás után a whiskysüveget emelte föl. Klamm nem tiltakozott el
lene, hogy neki is töltsön, s ő is, mint Megyery Ila, aki lopva össze
nézett vele, épp csak szájához emelte poharát, míg a csúnya báró 
fenékig ürítette a magáét.

-  Egyben igazad van, Ila -  szólt aztán elgondolkozva, s lassan 
visszatette az üres poharát - ,  a politika túl sokszor elfelejteti ve
lünk. hogy akár baloldalt, akár jobboldalt, a gentlemanben első
sorban a gentlement lássuk. Ami engem illet, rám ez nem áll. Az 
én számomra egy úriember mindig úriember marad, és -  egy zsidó, 
akár kormánypárti, akár szocialista, nekem mindig zsidó. Nem
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mintha antiszemita volnék. . .  No, ne nevessenek, nem szeretem 
az antiszemitákat, ordináré népség. Nem vagyok antiszemita, csak 
úgy találom, hogy mi úriemberek vagyunk -  és a zsidók mások. 
Zsidók. Nem olyanok, mint mi. Mért tudom magamat olyan jól 
megértetni önnel, képviselő úr, és mért nem tudnám, még ha akar
nám is, önnek egyetlen zsidó képviselőtársával sem? Pardon, ne 
tessék elvi kijelentést tenni. Nem elvről, érzésről van szó. Most 
magunk között vagyunk -  és ha itt ülne negyediknek egy Mózes, 
M anó vagy Áron, akár kormánypárti, akár szocialista M ó zes... 
Látom, látom -  triumfált a csúnya báró - ,  a képviselő úr ellenkez
ni akar, de közben mosolyog! Megért! Legalábbis, könyörgöm, 
ezt ne méltóztassék tagadni, megért engem, nagyon is megért. N a
gyon is.

-  Nagyon is, az túlzás -  tiltakozott Klamm M árton, de mert 
Megyery Ila a báróval együtt mosolygott, ostobának látszott, 
hogy magát különválasztva, az elveit mutogassa, mint tüskéit az a 
bizonyos sündisznó. Megyery Ila tapintatosan úgy vetett véget a 
kellemetlen s Klamm számára különösen kényes témának, hogy 
koccintásra emelte a, poharát.

A báró, aki eredetileg csak pár percre „nézett be”, most már sű
rűn ürítgette poharát. Az ital hatása zöldes szemei csillogásán és 
főleg mind gyakoribbá váló és mindinkább szélesedő gesztusain 
ütközött ki. Klamm M árton minden koccintásnál épp csak hogy 
megnedvesítette ajkát a fölemelt pohárral, mert amint látta, hogy 
társaságában valaki úton van a részegség felé, önkéntelen felelős
ségérzetből féltve vigyázott a maga világos fejére. S hogy a báró 
már túl gyakran emelgette koccintásra a poharát, a háziasszony 
távol az asztaltól, a zöld ernyős állólámpa árnyékában mintegy el- 
sáncolta magát a zongora mögé. Minden mozdulata beleillett a 
nyitott ablakokon keresztül a telő holdtól, csillagoktól megvilágí
tott, szinte látható csendbe. S mikor leszegett fejjel a zongorát ki
nyitotta és a billentyűkhöz értek az ujjai, a felcsendülő zene nem 
szakított bele a csendbe, hanem úgy hatott Klammra, mintha en
nek a nehéz nyáréjszakai csendnek a zenei hangok lobbanó s las
san elhaló ünneplő illuminációt adnának. *

A báró azonban felhasználva, hogy ketten maradtak az asztal
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nál, átfogta a Klamm karosszékének karfáját, s úgy hajolt egészen 
közel hozzá.

-  Ön nem is tudja, hogy mennyi jó barátja v an . . .  Mennyi em
ber és ki mindenki az ön tisztelő jó barátja. Jó barát nemcsak úgy, 
ahogy mondani szokták, de jó  barát azzal a tapintatos szolidari
tással, amire, hiába, csak mi úriemberek vagyunk képesek.

Klamm úgy fogta föl a báró őszinteségrohamát, hogy az nem 
több, mint a mámoros embereknél oly gyakori elérzékenyülés, vá
laszul tehát mosolyogva megszorította a báró kezét, de ugyanak
kor ujját ajkához emelve egy fejmozdulattal a Megyery Ila zongo
rajátékára figyelmeztette. A báró látszólag nem értette meg a hall
gatásra intő néma jelt.

-  Ön megszorította a kezemet, de inkább udvariasságból. Ön 
szkeptikusan értékeli az említett rokonszenveket -  s hogy Klamm 
szabadkozva emelte föl karját, a báró hirtelen tám adt elhatározás
sal, hevesen jelentette k i: -  Be fogom bizonyítani, hogy önnek ott 
is vannak barátai, ahol legkevésbé gyanítja.

Klamm, hogy a bárót megnyugtassa, igyekezett komoly képet 
vágni, s a meggyőződés hangján jelentette k i: -  Tudom, tudom . . .

És azután a parlamenti üléseken és kongresszusokon szerzett 
rutinjával hagyta, hogy a báró tovább suttogjon, anélkül, hogy az 
ő számára más is jelen lett volna, mint a zöld lámpaernyőtől beár
nyékolt, előrehajló női fej. És egyszerre még a billentyűk fölé hajló 
női fejnél is inkább a zenére lett figyelmessé. Mert Megyery Ila 
most új darabba kezdett, és Klamm M árton, aki saját jószántából 
sose ült még be egy koncertterembe, mindjárt az első akkordokra 
úgy ütötte fel a fejét, mintha egy eddig ismeretlen hang őt szólítot
ta volna. A hang a nevén szólította -  és azután egy hosszú, még sose 
hallott hosszú sóhaj. Forró szél söpört. Egy egész tarka rét minden 
virága, fűszála sóhajjá vált, sóhajokká, melyek lassan beleolvadva 
a szél egyhangú zúgásába, eggyé válnak a zúgó széllel. Nem marad 
semmi, csak a forró szél és az űr, míg végül az űrben ez a hang is 
elhal, de nem lassan, hanem ereje teljében egyszerre szakad meg.

-  Mi volt ez? -  kiáltott fel Klamm.
-  Egy kis Chopin-etűd -  szólt a zongora mellől Megyery Ila. De 

Klamm egyáltalán nem ezt kérdezte. Amit nem értett, amit tudni 
akart, az nem egy név volt. A forró száraz szélben halálra sorvadt
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rétnek rémületesnek kellett volna lennie, és mégis gyönyörűséges 
volt; Klamm ezt is életében most kóstolta először. Egy hajtásra 
most fenékig ürítette poharát. Összerázkódott, és mintegy jóvá- 
teendő, hogy eddig rá se hederített a báróra, a bal karjával átfogta 
a báró vállát.

-  Ismétlem, a véleményét, a véleményét szeretném hallani, ked
ves képviselő úr.

-  Miről? -  s minthogy Klamm nem tudta, miről beszélt neki a 
báró, amíg ő a zenét hallgatta, találomra egy általánossággal fe
lelt, mely azonban szívből jö tt: -  Torkig vagyok vele, én is torkig 
vagyok a politikával -  mondta nevetve.

-  Igen, ezt értem, de -  a báró kényszeredetten mosolygott.
-  Konkrétan, a . . .  a . . .  -  és elővette a kis zsebnaptárát, és sietve 
kezdett benne lapozgatni. -  Megvan! Látja, feljegyeztem még a 
neveket is, ez csak elég meggyőző, ugyebár, a fiatalabbat András
nak hívják és az idősebbet, aki kivételesen, bizonyos értelemben 
veszedelmesen intelligens, Jánosnak, Janinak?

Klamm kellemetlenül meglepetve kapta el a karját a báró vállá
ról.

-  Szóval stimmel? Tehát most m ár méltóztatik majd quasi taná
csot adni. Egyszerűen úgy, mintha ön érdekelt fél se volna, a taná
csát kérem én az én nehéz szituációmban -  s a csúnya báró vára
kozásteljesen nézett Klammra. -  Mellesleg megjegyzem, személye
sen telefonáltam a miniszterem megbízásából a rendőrségre, hogy 
a fiát -  András, ugyebár -  egyszerűen eresszék szélnek. Ha miraj
tunk állt volna, nem is kerül soha a rendőrségre, mint ahogy. . .  
szeretnénk a másikat, az idősebbik fiút is hagyni, míg magától ész
re nem tér. Komplikálja azonban a dolgot, tudniillik az idősebbik 
dolgát, hogy egy jelentés szerint valami notórius kommunistával 
látták együtt. Fantasztikus, de úgy van, ez az intelligens fiú egy 
mázolósegéddel! Utóbbi hasonló ügyben egyszer már több évi 
fegyházbüntetést is végigült. Egyébként egész mostanig ott dolgo
zott az ön villájában, most pedig tagad, mindent tagad. De mél
tóztatik tudni, ezek elvből mindig tagadnak. Pardon, természetes, 
éppígy dolgozhatott volna énnálam . . .  A fontos, hogy a két fiú 
ügyében, megvallom, kezdünk tanácstalanná válni. A magam ré
széről csak arról biztosíthatom, hogy éppoly kevéssé lesz bántódá-
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suk, m in t. . .  hogy is hívják a képviselő úr jövendőbeli vejét. . .  
Mondják, szintén kiváló elme, író, filozóf...  Ő, megjegyzem, egy
szerűbb eset, az ilyenfajta entellektüelek nem föltétlenül veszélye
sek, szemet lehet hunyni minden további nélkül. Pszichikai egyen
súlyukat vesztik, ami emberileg érthető ezekben a szerfölött idege
sítő napokban -  a mostaniakban és, hélas! ahogy a francia m ond
ja, a napokban, amik még előttünk á llan a k ...

A báró sóhajtott, és elkomorodva csüggesztette le a fejét.
-  Szolgálhatok még egy pohárral, képviselő úr? -  szólalt meg 

aztán, mintegy felriadva a saját nehéz gondjai közül. Klamm ka
pott az ajánlaton, és meg se várva, hogy a báró koccintson vele, a 
frissen töltött pohara után nyúlt. Szerepet cseréltek. Most Klamm 
beszélt, Klamm hajolt előre, a báró meg égő szivarja parazsának a 
nézésébe merült. Klamm M ártonnak azok a beszélgetések ju to t
tak eszébe, melyeket András tanáraival folytatott, mielőtt még le
mondott arról, hogy Andrásból tanult embert neveljen; akkor ar
ról volt szó, hogy a tanárok ne buktassák meg a fiút, aki nem 
rosszakaratú, csak nehéz felfogású, s a Klamm érveit, ígéreteit 
egy-egy professzor éppoly udvariasan, de szórakozottan hallgatta, 
mint most a csúnya báró Klamm kijelentéseit, hogy igyekszik 
majd a fiúra hatni, aki végül is gyerek még, s biztos rossz társaság
ba került. . .

-  Igen, igen -  jegyezte meg a báró a szivarja hamuját a gyűrűs 
kisujjával a ham utartóba veregetve. -  Mi azt mondjuk, gyerekek, 
a rendőrség azonban úgy találja, hogy ezek az úgynevezett ifjú
munkás szervezetek igen mozgékonyak, quasi vakm erőek. . .

-  M indenesetre. . .  igyekezni fogok hatni a fiúra -  szólt Klamm, 
és sietve tette hozzá - ,  biztosan sikerülni is fog, ha csakugyan igaz 
volna, amit a rendőrség állít, hogy tüntető suhancok közt látták. 
Ámbár az is lehet, hogy véletlenül keveredett közéjük. . .

A csúnya báró lekötelezően mosolygott: -  Hiszen ez az, amit 
quasi hivatalból feltételezek. De nem hivatalból, így magunk kö
zött . . .

Klamm megint a pohara után nyúlt. A torka azonban száraz 
maradt, és a feje világos.

-  Ami a Jani fiamat illeti, máris kijelenthetem, hogy nála, mint 
ahogy báró úr mondta, csak pillanatnyi pszichikai egyensúlyvesz
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tésről volt szó. Az események hatása. Egy krízis, mely alig pár na
pig tartott, de máris elmúlt teljesen, gyökeresen. . .

A báró a fejét csóválta, ez felelet volt a Klamm ajánlatára, aki 
tölteni akart neki, s egyben felelet arra is, hogy Klamm olyan biz
tosra vette a krízis maradéktalan elmúltát.

-  Ismerni tetszik, ugyebár, a „recurrens láz” kifejezést? Az ilyen 
krízis, sajnos, ha egyszer ért valakit, szeret visszatérni, ez régi 
rendőri tapasztalat, mindig visszatérhet, s különösen most, mikor 
a legközelebbi napokra, ismétlem, igazán azt lehet m ondani: ce se
ront des jours plutőt dégoütants. . .

A báró már másodszor tett célzást „a legközelebbi napokra”, és 
Klamm még mindig úgy tett, mintha nem vette volna észre.

-  Tudják, hogy hajnalodik? -  szólalt meg ekkor Megyery Ila. 
Klamm M árton csodálkozva eszmélt rá, hogy már jó  ideje elfeled
kezett Megyery Iláról. Olyan hiánytalanul, hogy képtelen lett vol
na megmondani, hogy Megyery Ila hol volt, mit tett azóta, hogy 
azt a különös zenedarabot eljátszotta. Most arcán az átvirrasztott 
éjszaka minden nyoma nélkül, csak éppen az együtt átvirrasztott 
éjből támadó fesztelenséggel, Klamm oldalán, a Klamm karosszé
kének karfáján ült.

-  Nem volna kedvük egy autósétára? -  kérdezte, s kint az utcán 
a vadgesztenyefákon a korai hajnalra ébredő madarak csicsergése 
nem volt gondtól és fáradtságtól szabadabb, mint a nő hangja. 
Klamm egy pillanatig majdnem ijedten bámult föl rá, aztán hálá
san, szélesen rámosolygott.

-  Ez a Gabi csúnyákat mondott, ugye?
-  Kezed csókolom, ha a képviselő úr megengedi, hogy ezt a ki

fejezést használjam, barátiakat, nem csúnyákat. Vagy ha úgy tet
szik, végre ez egyszer úgy volt szó politikai ügyekről, hogy úriem
ber beszélt úriem berhez...  -  A csúnya báró felállt, és mindhár
muk poharába töltve, koccintásra tartotta a poharát: -  Arra, hogy 
a következő csúnya napok se homályosítsák el ennek a kellemes 
együttlétnek emlékét - , s most már nem várt rá tovább, hogy 
Klamm kíváncsivá váljon, olyan hangon, mint orvos a betegszoba 
mellett az őt kikísérő családtaghoz, kimondta: -  A ma esti minisz
tertanács után sürgönyileg rendelték Budapestre Törekyt.
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Megyery Ila megmártotta ajkát a teletöltött pohárban, s aztán 
megkérdezte: -  No és aztán?

-  No és aztán? -  ismételte a báró egy ideges váll vonással Tö- 
reky bíró akasztatta fel tavaly azt a kam aszt. . .  Államraison volt, 
s most megint államraison inkább felakasztani ma két zsidót, mint 
holnap sortüzet vezényelni fellázított tömegekbe. És aztán -  tette 
hozzá némi szünet után rövid, rekedtes nevetéssel -  inkább mi 
kössük fel őket, mint ők bennünket.

A csúnya báró, aki eddig Megyery Ilának felelt, most egyenesen 
a mozdulatlanul ülő Klamm M ártonhoz intézte szavait: -  A kép
viselő úr ezek után bizonyára még jobban méltányolja, mit jelente
ne az, ha ilyen időkben a rendőrség bizonyos eltévelyedések láttán 
nem hunyna szemet. Én amellett vagyok, hogy kölcsönösen igye
kezzünk egymás hálátlan munkáját megkönnyíteni. Annál is in
kább, mert csak őrültek hihetik, hogy itt ma minden ellenállás az 
államhatalommal szemben nem fulladna vérbe.

-  Világosodik -  mondta Megyery Ila, s elcsavarta a villanyt.
Klamm még mindig nem mozdult. S talán így m aradt volna még

sokáig, ha a földszintes ház falusias nagy udvaráról nem hallatszik 
be kakaskukorékolás a nyitott ablakon.

Semmi különös nem volt ebben: mint a fákon a madarak, a ba
romfiudvar is ébredezett, és az első kakasszóra innen is, onnan is 
felhangzott a harsány vetélkedő válasz. Ma hajnalban éppúgy, 
mint tegnap, mint ezer év előtt és holnap. Függetlenül attól, hogy 
él-e Klamm M árton, s hogy hol töltötte az éjszakáját, mit gondolt, 
vagy mit beszélt, vagy mihez hallgatott ezen az éjszakán. S Klamm 
M ártonban mégis azt az érzést keltették, hogy őt akarják emlékez
tetni valamire, de egyben mintha lármájukkal, mely kivételesen 
hasogatta a fülét, megakadályozták volna, hogy megértse önma
gát. Élesen látta, hogy mint pattan fel helyéről, mint borul fel a kis 
asztal, zuhannak a földre az üres és teli üvegek, ugrik félre a báró, 
s mint megy ő el innen, kissé sietve, szót, egy szót se szólva. És az 
asztal nem borult fel, a tele és üres üvegek és poharak a helyükön 
maradtak, s a csúnya báró egy lépést se hátrált, maga Klamm pe
dig ülve maradt. Egyáltalán nem kábultan, sőt csodálatosan vilá
gos fejjel. Pontosan megértette a báró szavát minden ellenállási kí
sérlet őrületes haszontalanságáról -  az ő, a Klamm meggyőződése,
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szinte a Klamm saját szava volt épp ezért kellett és épp ezért 
nem lehetett felugrania.

-  Rosszul van? -  kérdezte föléje hajolva Megyery Ila, és hűvös, 
száraz, könnyű keze Klamm arcához ért. Klamm hevesen rázta a 
fejét. Ezzel a válasszal az idegen kéz érintésétől is megszabadult.

-  Azt hiszem, mindnyájunknak kellemes lesz egy kis autóséta
-  vélte a báró. -  Vagy legalábbis, ha megengedi, hazaviszem a ko
csimon, képviselő úr.

-  Nagyon kedves -  hallotta Klamm, mintha valaki idegen vála
szolt volna, a saját hangján.

M indhárman elfértek elöl, jobbra a báró, aki sofirozott, balra 
Megyery Ila, s a középen Klamm. Dicsérték a friss levegőt, a haj
nalt. Három tagból álló, udvariasan vidám társaság.

-  Szinte észre se vettem, hogy eltelt az idő -  jegyezte meg 
Klamm.

Átlépte a ház küszöbét, melyben lakott, s míg ment fel a lépcső
kön a lakása felé, meg-megállt. Nagyon régóta lakott már ebben a 
házban. Az a furcsa elképzelése támadt, hogy ezek a széles lép
csők, melyekről most is, minden nyáron felszedték a futószőnye
get, különös módon visszhangozzák a lépteit. Nem úgy, mint egy 
lakóét, aki hazamegy. S mikor belépett a lakásába, az előszobában 
is habozva állt meg, s végül a lánya szobája felé vette útját. Nem 
volt szándékában felkölteni, de aztán, hogy az felébredt, mit tu
dott volna mondani neki?

-  Csak jó reggelt akartam  kívánni, mielőtt lefekszem -  szólt vé
gül, és megint csodálkozott: azon, hogy felkel, azon, hogy bemegy 
a szobájába, azon, hogy levetkőzik, lerakja ruháját gondosan a 
székre, felveszi a pizsamáját, és lefekszik ágyába, mint máskor -  és 
azon, hogy érezte, mily gyorsan jön az álom a szemére. Mintha 
csak a szerkesztőségben virrasztotta volna át az éjszakát.

363



K E N D É N É  N E M  H A G Y JA  E L  M A G Á T

Nem sokkal azután, hogy az ura munkába ment, Kendéné haris
nyát húzott, frissen kifényesítette a cipőjét, s magára vette ünneplő 
ruháját. A selyemkendő is már a kezében volt, de aztán meggon
dolta a dolgot: megadni és túlzásba vinni a tiszteletet, az kettő. 
Ezért visszarakta a szekrénybe, s helyette a hétköznapi kendőjét 
tette fel a fejére s kötötte meg az álla alatt. De a többi vasárnapi 
dísz tetejében ez a kendő olyan elviseltnek hatott, mintha valami 
koldusasszony, és nem egy villamoskalauz feleségéé volna. Kendé
né mindjárt le is vette a fejéről, s úgy nézte meg magát újból a tü
körben. Szorosabbra tűzte a kontyát, és miután a kefével még egy
szer végigsimított sűrű, szénfekete haján, d ö n tö tt: ünneplő ruhá
ban, de hajadonfőtt, így lesz jó, épp így. így se túl díszes, se szánal
mas, csak rendes. Ez az, amit szegény embernél az úrinépek szeret
nek.

A két kicsi közül az okos nagyobbik sírni kezdett már akkor, 
mikor az anyját készülődni látta, de mivel azt már nem találta ki, 
hogy az anyja, miután rázárta az ajtót, hallgatózva áll kint, hamar 
elcsendesedett.

Kendénének már nem volt miért halasztani az indulást. Legföl
jebb még megkérhette volna a fiatal szomszédasszonyt az ő ajta
jukkal szemben, hogy nézzen néha utána a kicsiknek. De az sose 
kérte Kendénétől a maga gyereke számára ezt a szolgálatot. Az, 
mielőtt rázárta a kisfiára az ajtót, elmenés előtt előrelátásból meg
megverte. Igaz, hogy az nagyon rossz gyerek volt, de hát mért ne 
lett volna, ha az anyja akkor is megveri, hogy ha nem szolgált rá. 
Kendéné próbálta az emeleti fiatal szomszédasszonyt jobb belátás
ra bírni, de mióta az azzal felelt neki vissza, hogy fiúval az más
képp van, mint lányokkal, Kendéné nem tudott többet jó  szemmel 
nézni rá. Igazság szerint már azelőtt se. Igazságtalanságnak érezte, 
hogy az emeleti fiatal szomszédasszonynak egy a gyereke, s az is 
mindjárt fiú. Kendéné már hatszor szült, és mégse teljesedett a vá
gya. Lányok, mindig csak lányok jöttek. Az utolsó, a kis Lonka 
után Kendéné el volt szánva még egy próbára, csak várt a jobb 
időkre. S hogy Hanzi munkát kapott, megszűnt az ok, ami miatt
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halasztotta a hetedik kísérletet. Épp készült emlékeztetni az urát, 
hogy vannak ugyan fák, amik ősszel már csak szárazon zörögnek, 
de vannak olyanok is, amik épp akkor gyümölcsöznek, mintha 
nem is fúna lombjaik közt az őszi szél. Épp készült megértetni 
Kende Gáborral, hogy ha nekik már férjes lányuk is van, nincs 
még mindennek vége, s neki megérné még akkor is, ha kinevetnék 
érte, csak a végén ő is nevethetne. Kendéné, mióta Hanzi munkát 
kapott, reménytől fátyolos szemmel, titkon, cinkos mosollyal újra 
ajándékosnak készült látni az életet. . . ,  s mára, egyik napról a 
másikra, az ő efféle gondolatai távolinak tűntek előtte, akár holmi 
lánykori bolondságok, miket az ember már meg se ért, ha a messze 
múltból fel-felbukkannak az emlékezetében.

Még mindig ott állt a lépcsőházban a gyerekekre zárt ajtó előtt. 
Azért, hogy figyeljen, nem kezdődik-e bent újra sírás. Csak azért, 
így gondolta Kendéné. Eszébe se jutott, hogy talán azért áll csak 
még ott, mert érzi, hogy ha most elindul, minden időkre nemcsak 
attól az egy reménytől válik meg, hanem még attól a -  most egy
szerre nagynak látszó -  boldogságtól is, ami még tegnap is emö- 
gött a fekete kilincses ajtó mögött tanyázott. Tegnapról mára. Mi 
változott? A férjes nagylány megvan egészségben, hál’ isten meg
van a két kicsi, megvan ő is meg Kende G ábor is. Semmi se válto
zott, csak épp az történt, hogy Kende Gábor hányta-vetette magát 
az éjjel az ágyban, és nem hagyta aludni a feleségét, kérdezgette, 
mindig kérdezgette.

-  Teréz csak ült az ágy szélén, és mint a megláncolt kutya, sűrűn 
vicsorgott -  mesélte Kendéné az urának. Arról is beszámolt, amit 
Hanzi m ondott: hogy kommunisták voltak azok, akik miatt min
den csontját nyögi. Mindent elmondott a látogatásról, de hiába 
szólt rá az urára, hogy aludjon már, az mindig újra faggatni kezd
te, mintha sose hallottak volna még olyat, hogy valaki, aki két lá
bán ment kocsmába, kékre verve és nem a maga lábán kerül haza. 
Kendéné ham arabb találta ki, mint maga Kende Gábor, hogy az 
csak azért faggatja, mert nem akar egyedül maradni ébren a sötét
ben, és mert azt akarja, hogy megkérdezzék, mi nyomja. Nem kel
lett hosszan faggatni Kende G áb o rt. . .

Rossz éjszaka volt. Kendénének fel kellett kelnie az ágyból, ki 
kellett nyitnia az ablakot, mert az embere azt mondta, hogy nem
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kap levegőt. A nyitott ablak se használt. Cudar egy éjszaka volt. 
M intha soha többé nem akarna megvirradni. De megvirradt, s 
reggel az ember munkába ment. Semmi se változott, csak éppen 
hajnalban, hogy felkeltek, az asszony nem tudott hova nézni. Sze
retett volna az urára nézni, hogy az érezze: ami történt, megtör
tént, egymásnak csakúgy itt vagyunk, mint voltunk is mindig. Sze
retett volna úgy beszélni az urával, mint azelőtt. De egyszerre nem 
tudta, hogy azelőtt hogy szokott az urával beszélni, és mert az ura 
nem úgy nézett rá, mint azelőtt, ő se tudott okosabbat, mint kerül
ni, hogy a tekintetük találkozzék. . .  és elhatározni, hogy amint az 
ura kiteszi a lábát, ő, az asszony fogja, neki kell „kézbe venni a 
dólgot”.

Végre elindult, le a lépcsőkön. A meggyőződés, hogy neki kell 
kézbe venni a dolgot, ha nem is segítette túl a kétségbeesésen, de a 
kétségbeesés gondolatain igen. Nem követte az ura példáját, aki 
mást se csinált, mint azon törte a fejét, hogy mit gondoljon magá
ról. Kende G ábor legtöbbet erről beszélt az éjszaka, mintha azzal 
valamit is segítene, ha Káint emlegeti, aki megölte Ábelt. Meg ha 
Júdást emlegeti! Kendéné mint mindig olyankor, ha a bajok ve
szedelemmé tornyosultak, a férfinak hagyta a haszontalan beszé
det meg a nyöszörgést, maga pedig kézbe vette a dolgot. Nem szólt 
az urának arról, hogy ő ma reggel mindjárt útnak fog indulni. 
Nem szólt, mert ha már itt a baj, mi jó tanácsot lehetne férfitól 
várni. Legfőképp azonban azért nem mondott semmit az urának, 
mert ha tudta is, hogy neki kell majd kézbe vennie a dolgot, haj
nalban még maga se tudta, hogy hogyan. Ha majd már ő rendet 
csinált, akkor jöhet az ember, aki majd megint úgy törölgeti a sa
ját homlokát, mint mikor szülések után beengedte magához, m int
ha az ember lett volna az, aki elvégezte, amit kellett, s nem ő, az 
asszony.

Kendéné azt, hogy a vasárnapi ruhában, de hajadonfőtt és azt, 
hogy Klammékhoz megy, egyazon pillanatban határozta el. 
Klammékhoz, mert mindazok közül, akikre ő mosott, nem volt 
senki, aki nagyobb úr lett volna, mint a Klamm képviselő. Ez 
amellett, hogy a legnagyobb úr volt, szerencsére szocialista is, te
hát noha nagy úr, szóba kell állnia hivatalból olyanokkal is, akik 
maguk nem urak. Ugyanakkor, mert képviselő, azzal beszélhet,
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ahhoz mehet, akihez akar, ha akar, akár miniszterekhez is. A fon
tos csak az, csak azt kell elérni nála, hogy akarjon. Ezt elérni, ez az 
én dolgom -  állapította meg Kendéné, aki amilyen lassan indult el, 
úgy sietett most már a számtalanszor megtett úton az ébredő város 
ébredező utcáin keresztül. Gyalog ment, mert különben könnyen 
megeshetett volna, hogy valamelyik ismerős villamoskalauzba 
botlik, aki elmondaná az urának, hogy látta. De ez csak afféle ki
fogás volt. Az érzés, amely visszatartotta attól, hogy villamosko
csira üljön, valami olyan volt, mint amilyen az embernek nehézzé 
teszi, hogy egy frissen elhantolt halottnak a visszamaradt szekré
nyét kinyissa.

Holott közben őszintén haragudott Kardos Pálra. Az is okosab
ban tette volna, ha a bőrébe fér -  és Kendéné nem felejtette el az ő 
első találkozását vele és Annával a ligetben - , fért volna a bőrébe, 
és ne ártotta volna magát bele az „osztrák-magyar vámháború
ba” . Kendénének muszáj volt legalább gondolatban valakivel po
rolni. A furcsa szó: „osztrák-magyar vám háború” most arra szol
gált, hogy mint valami értelmetlen, hatásos varázsformula, éleszt
gesse a bosszúságát Kardos Pál ellen. Kardos Pál az oka, hogy ne
ki most az ébredő városon keresztül Klammékhoz kell mennie. Ha 
Kardos Pál nem volna, neki nem kellene úgy gondolnia az urára, 
mint annak idején Terézre, mikor annak tífusza volt, és neki mégis 
egyedül kellett hagynia a házban. Teréz -  és Kendéné halkan só
hajtott -  az ugyan nem férfi, de úgy „elhagyja magát”, mintha férfi 
volna -  Teréznek a dolgát is nekem kell kézbe venni. Kendéné 
visszaszítta az újból föltörő sóhaját. Egész éjszaka eleget hallotta a 
forgolódó urát sóhajtozni.

Az utcán mennél közelebb került a Klammék házához, annál 
inkább szaporodtak a trafikok meg az újságárus bódék. Némelyik 
előtt épp kiaggatták az újságokat más mindenféle olvasnivalókkal 
együtt. Biztos azért rakják ki őket a nép orra elé, hogy vásárlásra 
csábítsák az embereket; így van a városban, kilopják mindenféle 
szemérmetlen furfanggal a pénzt az emberek zsebéből. Kendéné 
egy pillanatra se állt meg a kiaggatott nyomtatványok előtt, ne
hogy valaki is azt higgye, hogy ő ingyen akarja elolvasni azt, amit 
pénzért árulnak. Látta, hogy mindenütt, ahol ki voltak téve az új
ságok, meg-megálltak az emberek. A magasra tett újságot nyaku-
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kát csavargatva próbálták „meglopni” . Az, hogy ő nem állt meg 
úgy, mint mások, bizonyos önérzettel töltötte el. Éppúgy, mint „az 
osztrák-magyar vám háború”, a gondolat, hogy az a Kardos Pál is 
biztos sokat csavargatta a nyakát a furfangos szándékkal kiagga
tott újságok előtt, visszazökkentette a méltatlankodásnak szinte 
megnyugtató állapotába. Mikor Klammék háza elé ért, már azt 
mondta m agának: szép dolgot csinált nekem az a Kardos P á l! Mi
előtt azonban befordult a kapun, mintha kétsége támadt volna 
minden efféle, számára megnyugtató gondolattal szemben, s hogy 
habozva megállt, balra a kaputól egy, a reggeli napon csillogó fér- 
fidivatáru-kirakat oldalsó tükréből szemébe ütközött a saját alak
ja. A vasárnapi ruha és a kifényesített cipő visszaadta az elszántsá
gát. Csak épp az arcával volt elégedetlen: valahogy „rendetlen
nek” találta. Akár az ingyen újságolvasást, hitelbe vásárlást vagy 
vasárnapi cipőn a félretaposott sarkot, a gyűrött fakó arcot szé
gyennek érezte. A saját arcára, melyről ma reggel hiányzott a meg
szokott friss pirosság, olyan bizalmatlan tekintetet vetett, mint 
ahogy cselédek korában a nagyságáktól látta, akik a cselédszerző
ben mindig „jó kedélyű, egészséges, m unkabíró” lányokat keres
tek.

-  Hát persze, hogy ilyen a képe az embernek, ha nem hagyják 
éjszaka aludni -  mondta magában, s mintegy erőt merítve abból, 
hogy ez esetben is sikerült megtalálnia a hibát, befordult a kapun, 
s meggyőződve róla, hogy senki se látja, két öklével gyorsan dör
zsölés alá fogta az arca két felét, hogy az csak úgy égett bele. Ha 
meglátszik az emberen, hogy nagy bajban van, akkor megijednek 
tőle az úrinépek -  így mentegette magát önmaga előtt Kendéné, s 
az úrinépektől való szorongással szemben azzal vigasztalta magát, 
hogy gondolatát, mielőtt megnyomta volna a csengő gombját, 
megtoldotta egy megállapítással: -  Aki nem esett a feje lágyára, 
azért csak túljár az ő eszükön.
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HA M I A SSZ O N Y O K  N E M  V O L N Á N K  A 
V IL Á G O N ...

-  Imádom a frissen vasalt fehérnemű fogását, szagát -  így mondta 
Margit, akinek a sima, tiszta vásznak minden kellemes tulajdonsá
ga m ár gyerekkora óta elválaszthatatlan volt a Kendéné nyugodt, 
mindig gondozott megjelenésétől. Margit a szolidságnak, megbíz
hatóságnak kijáró ugyanolyan rokonszenvvel s megbecsüléssel né
zett rá, mint azokra a lepedőkre, melyek a régi békevilágból, még 
az anyja kelengyéjéből valók voltak, s melyeket Kendéné vagy ti
zenöt éve átlag hathetenként piszkosan visz el, hogy nagy fehér 
kosarában aztán kimosva, vasalva hozza vissza őket. A mély és 
sokpolcú fehérneműs szekrény, melynek faragásokkal díszített 
magas kettős ajtaja zajtalan ünnepélyességgel nyílt és zárult, s 
melynek minden darabja már számtalanszor megfordult Kendéné 
hozzáértő két kezében, a Margit Kendénéhez való viszonyának 
családiasan bizalmas jelleget adott. Ez különböztette meg Kendé
né jelentőségét azoktól az ismeretségektől, melyeket Margit a kü
lönböző élelmiszer- és divatáruüzletekben tartott fenn a kiszolgáló 
személyzet egy-egy tagjával. Mint ahogy egy öreg háziorvoshoz 
való viszony lényegesen más, mint az összes többi véletlenekből, 
társasági életből adódó számos alkalomszerű ismeretség.

Kendéné reggeli látogatásában tehát nem lett volna semmi szo
katlan. M áskor is, hívás nélkül meg-megjelent, ha úgy számította, 
hogy Klamméknál már eléggé felgyűlt a mosásra váró szennyes. 
Ezúttal is azért jött, mint mondta, de különös módon, mintha ma
gyaráznia kellene a magától értetődőt, bizonygatta, hogy „épp er
re volt dolga”.

Margit úgy volt Kendénével, mint valami jól ismert természeti 
tájjal: már nem látja, mindig csak viszontlátja az ember. Nézni ak
kor kezdi, ha valami változást fedez fel, ha egyszerre valami rész
letben nem ismer rá. Kendéné máskor mindig azzal a gondos és 
nyugodt tekintettel nézett a világba, mellyel a mesteremberek ve
szik kézbe a megmunkálandó anyagot. Kendéné most is egész 
nyugodtan állt az előszobában, a szokott kicsit hízelkedő, kicsit 
fölényes mosolyával, mesélő hangjával beszélt hozzá, de a szemé
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ben volt valami merev. M intha minden érzékével, minden gondo
latával arra figyelne, ami a háta mögött történik, mintha attól tar
tana, hogy gyors lábú üldözők lehetnek a sarkában. Margit maga 
is önkéntelenül a lépcsőház felé fülelt.

-  Mi a baj, Kende néni? -  kérdezte hirtelen az asszony szavába 
vágva.

-  Baj? Baj, kis Margit kisasszony? Mi volna a baj? -  kérdezte 
Kendéné, s ijedten nézett végig magán, hogy hol van rajta az áruló 
rendetlenség. Az arca is égett, tehát sápadt se lehet, gondolta.
-  Mért volna baj, kis Margit kisasszony? Honnan veszi?

Margit már-már azt hitte, hogy ő az, aki mindent még az ő haj
nali ébredésének ijesztő ködén keresztül lát. Intett Kendénének, 
hogy csendesebben beszéljen: Kendéné ismerte a ház szokásait, és 
csudálkozott, hogy ebben az órában a házbeliek még alszanak. 
A lábujjhegyen járó Margit kisasszonyt az előszobából a világos 
konyhába követte. Ott észrevette a kék karikákat a fiatal lány sze
me körül; nem mindjárt, hanem csak azután, hogy meglátta a gáz
rezsón, mélyen elcsavart gyenge lángon gőzölögni a már rég felfor
ralt tejet. Kendéné és Margit egyszerre pillantottak előbb a szo
morú piros lábasra, s azután egymásra. Margit megértette, hogy 
Kendéné eleget szolgált már úri házakban ahhoz, hogy apró jelek
ből észrevegye, a levegőből kiérezze a családi élet feszültségeit.

-  Milyen szépen rendben tartja a konyháját, kis Margit kis
asszony -  szólt Kendéné, hogy felhajtva vasárnapi szoknyáját, he
lyet foglalt a sikált konyhaszéken. Úgy vélte, hogy illendőség oká
ból leghelyesebb lesz, ha úgy tesz, mintha a Margit kisasszony ka
rikás és gyulladt szemét meg a házra nehezedő betegszobás csen
det észre se venné. -  Ezektől a mai cselédlányoktól ki se telik egy 
ilyen akkurátusán ragyogó konyha. Hiába, amit az ember maga 
csinál. . .  Mert ugye a maguk cselédlánya még mindig szabadsá
gon van? Ilyenek ezek a mai lányok. Szabadság...  Nehéz ám 
ezekkel a mai cselédlányokkal -  s Kendéné akkorát sóhajtott, 
mintha más baja nem is volna, mint a háztartási alkalmazottai 
miatt való bosszúságok.

-  A mi lányunk csak azért ment haza, hogy segítsen otthon a 
mezei munkában -  mondta Margit, és akármennyire kevésbé volt 
is vidám, mosolygott a „másról beszélő” Kendéné tapintatán.
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-  Csütörtökön vagy pénteken már vissza is lesz -  mondta. Kendé
né eddigi tapasztalatai szerint úri házakban mindig titkolni pró
bálják, ha mint más rendes emberek is, össze-összevesznek, sőt 
egyáltalán még a bánatot is; még azt is szégyellik, ha egyszer törté
netesen nincs pénzük. Kendénét tehát Margit zavarba hozta azzal, 
hogy a fáradt, gyulladt szemeivel titkolatlan szomorúsággal nézett 
rá és azt m ondta: -  De jó  volna, ha más bajunk nem volna, mint a 
cselédek. Nem igaz, Kende néni?

Kendénének elborult az arca. Elégedetlen volt magával, s nem 
tudta kitalálni, hogy mivel árulta el magát. Meggyőződése volt, 
hogy az ember közbenjárása csak akkor lehet eredményes, ha elő
re nem látszik meg rajta, hogy mekkora bajban van. A kis meny
asszony a „bajunk”-ról beszélt, összeszólalkozott tán a vőlegényé
vel -  gondolta Kendéné, és hirtelen elhatározással, eredeti tervétől 
eltérően nem azzal kezdte, hogy magával a képviselő úrral volna 
beszélnivalója, hanem a kisebb üggyel rukkolt k i: a levéllel, mely- 
lyel a vőlegény elbocsátotta Terézt. Erről se Teréz beszélt az anyjá
nak, az csak vicsorgott. Ezt a szerencsétlenséget is Hanzi pana
szolta el azért, hogy Kendéné megint egyszer maga nyúljon az él
hetetlen lánya hóna alá.

Margit eddig, ami a jövőt illeti, egész komolyan sose félt. Még 
az is, hogy ma hajnalban az apját olyan szokatlan állapotban lát
ta, az, hogy még a világnak ez a legkiegyensúlyozottabb embere is 
ilyen állapotba kerülhetett, Margit számára bizonyíték volt, hogy 
jól tette, mikor leghelyesebbnek vélte feladni a meddő küzdelmet a 
fantomok ellen. Nem lehet hadakozni ellenük. Legkevésbé szóval; 
mennél többet emlegetik őket, annál több helyet foglalnak el az 
életben. Mint iszonyatos pókok, behálózzák az emberi élet min
den sarkát. A gyerekszobát éppúgy, mint a nászágyat. A fiúk és az 
apa, Misa és az ő viszonya, a hús-vér valóság elhomályosodott, de 
csak ideiglenesen; mint a népmesékben a kísérteteknek, előbb- 
utóbb ezeknek a fantomoknak is üt majd az órájuk, s eltűnnek. Ki 
kell várni ezt az órát -  illetőleg siettetni, de okosan, hidegvérrel, 
amennyiben következetesen úgy viselkedik az ember, mintha ami 
őt illeti, az ő számára nem léteznének a fantomok.

Ezt ismételte magának Margit még tegnap is, még azután is, 
hogy délután egyszerre csak betoppant hozzájuk Misa, s alig két
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perc után már ment is. Csak azért jött, hogy a takarítónője címét 
kérdezze meg. Margit nem kérdezte, minek, semmit se kérdezett. 
Úgy tett, mintha természetesnek találná, hogy Misa csak így fel- és 
mindjárt elszalad. Pár nap óta még Margit is olvasott újságot. 
Most már csak nyolc-tíz napba telhet, míg végre eldől az elfogott 
kommunisták sorsa. Úgy volt velük, mint régóta húzódó nagybe
teggel a türelmetlen, megkínzott hozzátartozók, akik titokban 
már nem tudnak mást kívánni, csakhogy minél előbb vége legyen, 
így vagy úgy, de ezen most már nemsokára túl leszünk -  mondta 
magának Margit, s ez az, amit neki megadással ki kell várnia. 
S mert körülötte mindenki, még maga az apa is elvesztette a fejét, 
neki Margitnak annál inkább meg kell őriznie a magáét -  a m a
gáét és a többiekét. így gondolta, ezt követte magától eddig, míg 
csak most Kendénétől meg nem hallotta, hogy miért kellett Misá
nak a takarítónője címe.

-  Hogy a lányom többé be ne tegye hozzá a lábá t. . .  Nem szo
rul szóra, de ez állt a levélben -  hallgatta Kendénét, aki abból, 
hogy „hozzá még expresszlevél volt, biciklin, külön postás hozta”, 
arra következtetett, hogy „a kedves vőlegénye igen hirtelen termé
szetű ember lehet”.

M argitnak eszébe jutott, hogy Misa nemcsak sietve ment el a 
címmel, hanem a sietségtől kimelegedve jö tt is. S mikor elment, 
azt mondta: „Senkit se fogadhatok, senkit.” Ezt az utóbbi időben 
munkájára hivatkozva minden alkalommal elmondta. De most, 
hogy még a bejárónőjét is e ltávo líto tta .. .  Margit most félni kez
dett. Félni a holnaptól, melyet eddig bizalommal csak ki akart 
várni. Félt a holnaptól: más világításban jelent meg előtte a mai 
nap és az elmúlt napok. Misa nemcsak ül és írja a maga szép és ár
talmatlan könyveit, hanem hagyta, hogy belesodorják titkos, til
tott, veszedelmes tevékenységekbe...

-  Se szó, se beszéd, így elküldeni valakit, mert az egyszer hibá
zott. Ha ugyan hiba -  helyesbítette némi habozás után Kendéné - ,  
ha ugyan hibának számít, hogy ha egy bejárónő nem megy takarí
tani, hanem az urát ápolja. Hirtelen, az utcán esett össze a vöm. 
Még orvos is járt már náluk. Ennyi szerencsétlenség tetejébe még 
ez az expresszlevél. Talán a kedves vőlegénye már fel is fogadta az 
új bejárónéját. . .
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Míg Kendéné beszélt, M argitnak az a munkásnő járt az eszé
ben, akihez akkor este Bollert úgy sietett vissza, miután durván 
becsapta rá az ő taxija ajtaját. Legszívesebben nyomban elindult 
volna, hogy a kimondott tilalom ellenére, épp a kimondott tilalom 
miatt egyenest Misához siessen.

-  Dehogy tud az magának egy másik bejárónét keríteni, hisz 
maga a gyámoltalanság -  szólt Margit türelmetlenül, és egyáltalán 
nem a bejárónéra értve, elgondolkodva tette hozzá: -  A végén 
úgyis nekem kell majd mindent rendbe hoznom.

-  Mindig mi asszonyok isszuk meg a levét, ilyenek a férfiak, 
igaz -  helyeselt élénken Kendéné. -  Ha mi asszonyok nem volnánk 
a világon. . .  Ha nem vigyázunk rájuk, olyanok, mint a felügyelet 
nélkül maradt gyerekek. Kárt tesznek magukban. Én mondom, 
higgye el nekem, kis Margit kisasszony.

Margit ijedten hallgatta Kendénét. S mégse, most nem szalad
hat Misához. Nem hagyhatja így itt a házat. Jani reggeli nélkül 
ment el hazulról. András hajnalban, még későbben jö tt haza, mint 
a p a . . .  Apa meg még ágyban. Margit már nem hitt abban, hogy 
nincs más dolga, mint hogy csak „ki kell várnia”. Félni kezdett 
nemcsak Bollertért, hanem mindegyikükért.

-  Kárt tesznek magukban -  mondta Kendéné után, és valami 
hirtelen rászakadt erején felüli felelősséggel egyszerre gyengének 
érezte magát, és hirtelen támadt tisztelettel majdnem irigyen nézett 
a kerek képű, széles csípőjű, tapasztalt asszonyra. Közelebb húzta 
hozzá a székét. Kendéné azonban Margitot megelőzve megszólalt:

-  Azonkívül, vagyis elsősorban magával a Klamm képviselő úr
ral szeretnék most tüstént beszélni -  s mint aki hirtelen elhatáro
zással láthatatlan üldözőkkel fordul szembe, úgy állt fel Kendéné.

-  Most nem lehet -  mondta Margit* s az asszony erre mintha 
m egtántorodott volna, a bádoggal borított konyhaasztal szélébe 
kapaszkodva beszélt:

-  Muszáj, kis Margit kisasszony, értsen szót, muszáj -  s hiába
való erőfeszítése, hogy a hangja bátran csengjen, csak még inkább 
éreztette a kétségbeesését. -  Muszáj -  ismételte rimánkodva.

Margit nem tudta, hogy értesse meg Kendénével, hogy amit 
bármikor máskor azonnal megkaphatott volna, az most lehetet
lenség.
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-  Talán d é lu tán ...
De Kendéné erre éppúgy a fejét rázta, mint M argitnak arra az 

állítására, hogy Klamm képviselő úr beteg. Délután talán már ké
ső, gondolta Kendéné, aki természetesen a betegséget nem hitte el. 
M argitban csak az imént rátört félelmet növelte, hogy Kendénét is 
így látta, s két kezével kapott az asszony keze után.

-  Mit akar tőle, Kende néni? Beszélje el nekem. Esküszöm rá, 
pontosan el fogom neki mondani az első percben, amint csak be
szélni lehet vele. Talán még jobban, mint maga tudná elmondani 
neki, Kende néni. És biztosra mondom, hogy ő mindent meg fog 
tenni, amit csak tud, akármiről is van szó . . .

-  Arról van szó -  így kezdte Kendéné, és hosszú szünetet tar
tott. Mostanáig csak a fenyegető szerencsétlenség foglalkoztatta, 
de most, hogy hangos szóba kellett volna foglalnia azt, ami tör
tént, szégyellte magát, a szerencsétlensége mellett ráeszmélt a szé
gyenre is. Annyira, hogy egy pillanatra feltámadt benne a kísértés, 
hadd higgyék bolondnak, szót se szólni és elszaladni, de akkor 
eszébe ju to tt az urának az arca, hogy az azt mondta neki: „Értsd 
meg, Julis, amitől félek, az az egy perc, amivel én túlélhetném K ar
dos P á lt. . . ” -  Arról van szó . . .  -  vetett véget tehát Kendéné a 
szünetnek - , hogy volt az én uramnak egy villamoskalauz kollégá
ja, afféle fiatalember, afféle családtalan, nem volt, aki felügyeljen 
r á . . .  Legényember, nem csuda, ha mindenféle tiltott dolgokba 
keveredett. A végén akadt valaki, aki beárulta. Ha ez nem, hát 
más árulta volna be. Nem is arról van szó, ugye. Hanem, aki be
árulta, az aligha gondolt akkor arra, h o g y ...  Elég az hozzá, az én 
uramnak a kollégája volt ez a családtalan kalauz, ez a Kardos Pál, 
és nagyon szerette az én uramat. Gábor bácsinak hítta az én ura
mat, és az én uram bánkódik, mi lesz a Kardos Pállal. A Kardos 
Pál derék, szép ember, fiatal is, legény még, csak nem fog úgy já r
ni, mint az ősszel az a szerencsétlen inasgyerek. . .

Kendéné szép sima homloka verejtékcseppektől fénylett.
-  De mit tehet ebben az ügyben apa? -  kérdezte Margit barát

ságtalanabb hangon. Mintha András, Jani vagy akár Misa néma 
vagy hangos követelései ellen kellene megvédenie az apját. S ön
kéntelenül úgy állt Kendéné elé, mintha el akarná állni az útját.
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-  Nincs hatalma, nem tehet semmit, s mindenki úgy néz rá, mintha 
mindenért ő volna felelős. A végén még majd ő is elhiszi. . .

A Margit hangjából kicsattanó izgalom, az ellenségessé vált te
kintet, mint lehelet a gyertyafényt, kioltották Kendéné minden 
reményét.

-  Ha talán mégis legalább a nevét nem felejtené el, kis Margit 
kisasszony, Kardos Pál, könnyű megjegyezni, nem könnyű elfelej
teni . . .  S ta lán . . .  Ha legalább szólna róla a Klamm képviselő 
úrnak.

Margit elszégyellte magát -  és sírni tudott volna kétségbeesésé
ben. Kendéné a szeme láttára vált esdeklő öregasszonnyá, s Ken
déné nem hiszi el neki, hogy nem a jóakarat hiányán múlik, hogy 
azt mondja neki: nem.

-  Semmi esetre se fogom elfelejteni, Kende néni, szólni fogok 
apának. Ki tudja, hátha mégis tehet valamit, szólni fogok -  hazud- 
ta, és igyekezett mosolyogni. Kendéné megköszönte, és szintén 
megpróbált mosolyogni. Tudta, hogy Margit semmit se fog tenni, 
de őneki még ebben a pillanatban is gondolnia kellett arra, hogy 
nem szabad megharagítania a kis Margit kisasszonyt, mert a vé
gén még elveszti a keresetét, amit az biztosított neki, hogy ő mos 
erre az egész családra.

A V E N D É G

-  És a te nagy m unkád?
Kovács nem hallotta a bátortalanul halk kérdést, s folytatta a fel- 
alá járást a szobában. Úgy látszott, éppoly kevéssé fog belefárad
ni, mint egy-egy állatkerti vad a ketrecében való körbejárásba. 
Bollertnek régi meggyőződése volt, hogy az őrület nem emberi ki
váltság, s hogy ezek a vadak a fogságban megtébolyodnak. S nem
csak ezeknek a vadaknak a monománikus mozgása volt számára 
kínos látvány. Ő, aki a szobor mozdulatlanságába merevedett, ha 
valami miatt a fejét kellett törnie, nehezen viselte el azt is, ha vala
ki, mint például a menyasszonya, egy-egy hosszabb, élénkebb be
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szélgetés után vagy különösen beszélgetés közben felkelt és a szo
bát kezdte méregetni. Kovács meg ezzel az izgatott fel-alá járásá
val éppenséggel úgy hatott, mint valaki, aki egyszerre csak kelep
cében érzi magát. Bollert tökéletesen megértette, hogy a menedék, 
amit Kovács nála talált, szintén fogság. Ennek a belátásnak ellené
re már-már rosszullét környékezte, s hiába próbált nem odafigyel
ni, másra gondolni, hallotta a Kovács sajátságos módon egyenle
tesen gyors lépteit. S a Kovács cipője hozzá még minden lépésnél 
fültépően csikorgott is.

-  Es a te nagy munkád? -  ismételte meg Bollert a kérdést, ezút
tal sokkal hangosabban.

Kovács, mint aki váratlan akadályba ütközött, hőkölve állt 
meg.

-  Nagy munkám, nekem? Miféle munkám?
Csakhogy megállt, gondolta Bollert, és fellélegzett.
-  A nagy munka, amibe mindjárt az emigráció elején belefogtál. 

Az 1919-es magyar meg a többi akkori proletárforradalmak kitö
résének és bukásának kritikus m egírása. . .  A hibák feltárása, a 
produktív önkritika. . .  Péter, na hallod, ugyan kérlek!

Zavar és őszinte sértődöttség érződött a Bollert hangján, mikor 
úgy látta, hogy Kovács a maga értetlen s kissé szórakozott tekinte
tével le akarja tagadni, hogy a barakkbeli Kovács egyáltalán léte
zett. Végül azonban Kovács mégiscsak emlékezni látszott, de úgy, 
hogy arra a kérdésre: -  Csakugyan nem emlékeznél? -  feleletképp 
a széles vállai mozdultak meg. Előbb mind a kettő, s miután még 
egy további pillanatig állt, még külön egyedül a jobb váll is rán- 
dult egyet.

-  Pár oldalas cikk lett az egészből, cikkecske. Szerencsére nem 
több -  és mint aki felesleges dolgokra vesztegette a szót, máris újra 
belekezdett a sétájába. Bollert a rossz szemével csak most vette 
észre, hogy az előtte el-elvágtató Kovács hátra tett kezei valóság
gal gyúrják egymást. S Bollertnek egyszerre oly kínos volt az, hogy 
ő szabad és otthon van ott, ahol Kovács -  börtön, vagy még rosz- 
szabb elől rejtőzködve -  csak egy jobban berendezett cellában érzi 
magát, hogy -  csakhogy legalább kívülről ne legyen akkora a kü
lönbség kettőjük között -  legszívesebben felkelt volna amúgy is 
kopasz íróasztala mellől. . .  Valahogy azt az egyszerű tényt, hogy
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ül, barátiatlannak érezte Kováccsal szemben. Mintha egyedül 
ezáltal is minden perccel nagyobbá vált volna köztük az idegenség. 
S mégse, nem pattanhat fel, hogy mint bohózatokban, Kovács ol
dalán Kovácsot majmolva, ő is fel-alá futkosson. Nem, ezt nem le
het, de valamit mégis tennie kellene, mert mind erősebb az az érzé
se, hogy valami, valami nem stimmel, valamit elmulaszt vagy rosz- 
szul tesz. . .

-  Szerencsére nem több, mondod. Mért szerencsére? -  kérdezte.
-  Magától értetődik, hogy szerencsére -  válaszolta Kovács tü 

relmetlenül, épp csak egy pillanatra fordítva fejét Bollert felé. S az 
ablakhoz akart menni, de idejekorán bosszús fejcsóválással vissza
fordult. -  Gyerekes volt „a nagy m unka” terve, mint ahogy majd
nem minden vagy minden gyerekes volt a mi elképzeléseinkben. . .  
Tizenkilencben, húszban, huszonegyben, huszonkettőben s még 
azon túl is . . .  Keresztül-kasul gyerekesek voltak elképzeléseink a 
forradalomról, az életről -  és általában. Hangsúlyozom: és általá
ban. Gyerekesek, határozottan gyerekesek -  mondta Kovács 
gyorsan ejtve a szavakat, közben a befüggönyözött ablak felé vet
ve egy-egy türelmetlen pillantást. Majd, miután újból hallgatagon 
s lassan egyik faltól a másikig egyenes vonalban bejárta a szobát, 
megállt, s mintegy hirtelen támadt kíváncsisággal fürkészve for
dult Bollerthez: -  Te, te magad erre nem jöttél rá?

-  Rájöttem, d e . . .  de nem épp erre. Sok mindenre rájöttem az
óta, de így erre még nem gondoltam -  felelte az, s különös esti lá
togatójára, a gyógymasszázsból élő Kemény tanárra kellett gon
dolnia, aki ugyanerről az időről azt mondta neki, hogy soha még 
annyi szép emberség nem verődött össze, mint akkor. S Bollertet 
kellemetlenül érintette Kemény tanár emléke, noha ő megtette a 
magáét, és a Kemény tanár egykori Fürst Sándor nevű tanítványá
ról csakugyan beszélt Klamm M ártonnal, sőt Béccsel is telefonon.
-  Nem, erre nem jöttem  rá -  ismételte most már bizonyos energiá
val. -  De ha én mondanám azt, amit te, a z . . .  félig-meddig érthető 
volna. Amin csodálkozom, az az, hogy te beszélsz így. Miféle bizo
nyítékaid vannak arra, h o g y ...  további tíz év múlva, mondjuk 
1942-ben nem fogsz-e ugyanígy a mai elképzeléseitekre gondolni, 
azokra az elképzelésekre, amikért ma a fejedet -  é s . . .  ők a fejüket 
kockáztatják?
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Úgy látszott, hogy elmegy a füle mellett a Bollert kérdése, mert 
Kovács csak a saját gondolatát ismételte m eg:

-  Az volt a „boldog gyermekkor”, mert akkor a koponyákban 
zavartalan boldog ártatlanságban éltek együtt a forradalom és a 
fantázia -  s Kovács mintegy kellemesen meglepve a saját formulá
jától, szünetet tartott, hogy aztán elégedetten felnevetve folytassa:
-  Ma már ennek vége. Napszámosmunka a miénk. Próza, mint az 
ötéves terv. A világmegváltó kérubimi rohamot és a tőle elválaszt
hatatlan kérubimi morális, intellektuális problematikát felváltotta 
a makacs hétköznapi menetelés a porban, a közönséges porban. 
És fegyelmezett menetelés, menetelés kommandóra, fegyelem, 
pártfegyelem, pártfegyelem! -  mondta hangját felemelve, s aztán 
belevetette magát a legközelebbi székbe, s fejét a két tenyere közé 
szorította.

Megint csend lett. S a csenddel együtt Bollerten megint erőt vett 
az a bizonytalan érzés, hogy valamit elmulaszt vagy rosszul tesz
-  anélkül, hogy rá tudott volna eszmélni, mi az.

Kovács nem sokáig m aradt mozdulatlan. Felkelt, s újra elkezd
te nyugtalan vándorútját a négy fal között, s újra úgy, hogy időn
ként az egyik ablak felé tartott, s félúton feleszmélve visszafordult; 
míg egyszerre csak meglepően örvendező hangon, mint az olyan 
ember, akinek váratlanul kitűnő ötlete támadt, meg nem kérdezte:

-  T e . . .  hol lehetne itt kezet mosni?
-  Parancsolj.
Kovács becsukta maga mögött a fürdőszobaajtót, s Bollert vár

ta vissza. Fél óra után nem tudta mire vélni a dolgot. Alig dugta ki 
fejét az előszobába, hogy utánanézzen, megütötte fülét a Kovács 
lépteinek alig megszakadó, ritmikus lármája a kis fürdőszoba cse
réppadlózatán. Bollert mindjárt visszahúzódott a szobájába. 
Nem, igazán nem volt szándékában, hogy hallgatózzon. Haragu
dott magára. Mért nem találta ki már előbb, hogy valaki, akinek 
ki tudja mióta kell váltogatnia szállását, jobban mondva a férőhe
lyét, s aki ki tudja, mióta nem lehetett egyedül egy szobában, az 
nem tíz év előtti emlékekre, társaságra és társalgásra, hanem min
dennél jobban egy falat magányosságra éhezik. A szűk fürdőszo
bába kellett elbújnia, be kellett zárkóznia ahhoz, hogy egy kis
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ideig ne perzseljék az arcát, a bőrét idegen, fürkésző, henye sze
mek!

S Bollert elhatározta, hogy ami őt illeti, ő amit csak lehet, el fog 
követni, hogy Kovács ne szenvedjen azalatt, hogy mindig egy ide
gen ember, mindig tanú szeme előtt kell mozognia. S minthogy 
egy másik ember jelenlétében csakis hallgatni még kényelmetle
nebb, mint némi erőfeszítés árán belemenni egy beszélgetésbe, meg 
kell szabadítania Kovácsot attól a kényszertől is, hogy szóval kell
jen tartania vendéglátóját.

Bollert tehát megadta Kovácsnak az összes házbeli eshetőségek
re az utasításokat -  s valamennyi utasítás annak az egynek meg
ismétlése vo lt: csendben lenni, mint egér a lyukban, és soha, senki
nek se nyitni ajtót - ,  ő maga pedig elment hazulról. El volt rá szán
va, hogy a nap nagyobb részét lakásán kívül, kávéházban -  valójá
ban, minthogy azok közül a kevés pestiek közül való volt, akik a 
kávéházat nem szeretik - ,  az utcán töltse el, amíg csak Kovácsnak 
szüksége lesz rá, hogy az ő szobáját búvóhelynek használja. Min
denekelőtt azért, hogy Kovácsnak lehetőleg elviselhetővé tegye 
ezeket a napokat, de azonkívül azért is, mert őneki magának vol
taképp lehetetlen volt Kováccsal együtt maradni. Lehetetlen, mert 
Kovácsnak nem lehet, nem szabad ővele semmiről se beszélni, ami 
pártügy, ami tehát a Kovács ügye, neki, Bollertnek meg nem sza
bad, nem lehet Kovácshoz kérdéseket intézni, se Kovács dolgait, 
se egykori közös barátaik és még kevésbé természetesen azoknak 
az ügyét illetően, akik most a rendőrség kezében vannak.

Kovács, a hivatásos forradalmár, és ő, Bollert -  nem felejtette el 
a brutális szót - , a renegát között minden beszélgetés, minden szó 
csak épp arra lehet jó, hogy mint a férfiszabók kezében a vatta: 
életet szimuláljon az üresség helyén, csontot és húst, kibélelni az 
időt. Hisz Kovács még csak azt se hiszi, azt se hiheti róla, hogy ő 
tisztességes; ahhoz eléggé ismeri, tudja, hogy nem lop; ebben az 
értelemben nem kételkedik benne; de csak ebben az értelemben 
nem, minden többi vonatkozásban, épp azokban, amik Kovács
nak a legfontosabbak, Kovács kell hogy kétséges embernek lássa 
őt. Ő, Bollert, persze megpróbálhatná felvilágosítani, elmondván, 
hogy még nem tudja, még mindig nem döntötte el véglegesen, 
hogy megmarad-e renegátnak vagy sem ; elmondhatná neki, hogy
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mikor az utolsó események közbejöttek, épp egy regényen dolgo
zott, melynek volt egy Rudolf Haas nevű figurája. Ez a Rudolf 
Haas egyelőre ellene van a demokráciának, mert a demokrácia 
rendszerének kommunista kritikájával teljesen egyetért, de ellene 
van a proletárdiktatúrának is, mindennek ellene van, mert nem ta
lál már semmit a politikában, amiért egész szívvel s egész lélekkel 
lelkesedni tudna. Mindenütt talál valamit, amitől irtózik. Ez zsák
utca ; minden ellen lenni, ez sok, kevesebb több volna -  mondaná 
erre Kovács.

Amire viszont ő azzal felelhetne: „Lehet, hogy igazad van, s ak
kor -  hisz ez a számomra olyan érdekes ebben a regényemben -  én 
magam sem tudom, kezdettől fogva nem tudtam  s még ma sem tu
dom, hogy hova fog vezetni Rudolf Haas útja. Én nem úgy írtam 
regényt, mint ahogy valami professzor, aki egy kémiai folyamatot 
mutat be, „kísérletez” a tanítványai előtt, s már előre tudja a kísér
let eredményét, nekem magamnak is meglepetés lesz, hogy mi jön 
ki a kísérletből. . .  a kísérletből. . .  melyet én Rudolf Haasszal és 
amit a közbejött események sorozata, amit tán maga az élet folytat 
énvelem.

Bollert ekképp folytatott hosszú és szenvedélyes beszélgetéseket 
Kováccsal attól kezdve, hogy egyedül taposta a rossz szagú, pos- 
hadt káposztára emlékeztető utcák nyári hőségtől megpuhult asz
faltját. Nem lehetett Kovácsot bújtatnia anélkül, hogy ő is ne ke
ressen olyan utcákat, melyek őt is elrejtsék. Ha nem így lett volna, 
örömest cserélte volna fel ezt a céltalan loholást azzal, hogy hűs 
szobában töltse el üressé vált idejét, Margit közelében. . . .  Igen, 
különös, hogy egyszerre milyen üres lett az ideje! Úgy látszik, 
mintha az emberi élet nem is tudna másképp, csak váltakozva 
egyik végletből a másik végletbe esni: hol az a nehéz kérdés, mint 
teljen az időből munkára, mikor az embernek a menyasszonyára, 
társadalmi kötelezettségek teljesítésére és tétlen szemlélődésre is 
kellene belőle juttatnia, hol meg az a kérdés a kínzón megoldha
tatlan, hogy miként érjen a végére a végeláthatatlan kopár útnak, 
ami egy üres nap, egy egész, reggeltől estig tartó nap?

Valahogy úgy érezte magát, mint akinek tegnapig megvolt a 
munkája, a célja, normális sebességgel haladó vonaton ült, s egy
szerre a vonatot megállították, s őt, az utast leszállították: menjen,
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amerre lát, az állomás, amely felé tartott, nincs, időközben eltűnt 
a föld színéről, nem is volt soha. . .  Rudolf Haas nem zsákutcába 
jutott, hanem az derült ki, hogy ő az emberben megtestesült zsák
utca maga, zsákutca, melyből nem vezet ki út a világba, az élők 
cselekvő, építő és pusztító életébe. Igen, csakhogy ő, Bollert ennek 
ellenére kapcsolatba került most a forgataggal. . .  igen, de nyom
ban ő maga fedezte föl, hogy csak a forgatagban élők sorsa az ér
dekes, csak Kovács, csak Sallai, csak Fürst sorsa számíthat érdek
lődésre, őneki, Bollertnek azonban az ő jelenlétükben, az ő realitá
suk ereje mellett, mint elpattant húrnak nagy és viharos zenekar
ban -  nincs funkciója. Egyetlen lehetséges tevékenysége: eltenni 
magát az útból, mint ahogy Kovács megjelenése órájában félre
rakta a kéziratait.

Volt abban is valami a valóságot mintegy kíméletlenül lemezte
lenítő az ő számára, hogy most és ebben a városban mint holmi át
utazó turista sétálgat -  afféle bogaras turista, aki nem a Gellérthe
gyet vagy a Halászbástyát, hanem a szegények szégyellt félreeső 
utcáit nézegeti felfedező kíváncsisággal. Mert közben csakugyan 
szokatlanul élénk, sőt heves érdeklődéssel úgy nézelődött jobbra- 
balra, ezekben az utcákban, mint aki keres valakit. S valóban ke
resett valakit, bárki lett volna is az, valakit, aki épp ezeknek az ut
cáknak a lakói közül való, s aki egy darabon elkísérte volna, még 
ha az az egész úton másról se beszélt volna neki, mint arról, hogy 
nyáron még az ingyenleveseket is beszüntették, s hogy a krumpli 
meg a tök ára túlságosan felszökött.

Épp ezek az utcák, melyeknek lakói általában nem esznek ele
get, ezek az utcák vannak tele étel- és száradó pelenkák szagával, s 
a nők, akik szembejönnek, s akiket kapuban állni, ablakban kö
nyökölni lát az ember, mind a konyhát meg a mosóteknőt ju tta t
ják az ember eszébe. Mennél jóllakottabb emberek laknak az ut
cákban, körülöttük annál inkább olyan minden, hogy szinte el le
hetne felejteni, hogy azok, akik ott laknak, nemcsak disztingvált 
beszélgetésekből és az egymás mosolyából élnek, hanem szintén 
esznek, emésztenek, és a fehérneműjüket is váltaniuk kell. A szegé
nyeknek még az utcái is szadisták, nem tudnak az éheshez másról, 
mint a gyomorról beszélni, minden harmadik házban van egy-két 
bolt az annyira szükséges, de aligha megvehető portékákkal a
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piszkos k iraka tokban ...  Furcsa, igazán furcsa, hogy épp ezekben 
a koldus utcákban mennyi, milyen rengeteg a b o lt. . .  Erről egy
szer feltétlenül meg kell kérdeznie egy közgazdászt -  határozta el 
Bollert - ,  a közgazdászok néha meglepően világítják meg az össze
függéseket . . .

Mint hívásra, úgy bukkant fel Bollert előtt egy húsból és vérből 
való közgazdász, igen, személy szerint Grünhut, aki körülbelül 
ugyanannyi éve él itt újra Pesten, mint Bollert, s akibe mégis hosz- 
szú évek óta most először botlott bele. Semmi csodálatos se volt 
abban, hogy Bollertnek G rünhut az eszébe ju tou , mert mikor köz
gazdászra gondolt, anélkül, hogy számot adott volna magának ró
la, épp Grünhut támadt föl emlékezetében, akivel -  mint most rá
jö tt -  hosszú hónapokon keresztül minden héten együtt járt épp 
ebbe a bérkaszárnyáktól valahogy mindig sötétnek látszó utcába. 
Akkoriban -  több mint tizenhárom éve, még a forradalom előtt - , 
télidőben, volt ebben az utcában egy mindig rosszul fűtött és füs
tös kocsmahelyiség, ahol hetenként egyszer munkások, tisztvise
lők és diákok hallgatták Grünhut előadásait. „A forradalmi tudo
mánytól a tudományosan megalapozott forradalomig” volt a m ar
xi közgazdaságtanról szóló előadássorozat hosszú cím e. . .  S az 
előadások után Grünhut még ingyenes nyelvleckéket adott, mert 
bámulatosan fáradhatatlan volt.

Bollert csak akkor ébredt egészen annak a tudatára, hogy ez 
ugyanaz az utca, mikor Grünhut megszólalt. És önkéntelenül 
mindjárt azon kezdte törni a fejét Bollert, hogy vajon hol is volt 
itt, megvan-e még az a kocsmahelyiség. Legszívesebben megkér
dezte volna Grünhuttól, az úgyis mindig is híres volt a tüneményes 
memóriájáról. De tapintatlanság lett volna ezt a kérdést Grünhut- 
hoz intézni, mert Grünhut jelenleg a kormány félhivatalos napi
lapjának a közgazdasági rovatvezetője, sőt az országnak ebben a 
legszámottevőbb újságjában újabban már vezércikkek is láttak 
napvilágot, s élükön a szerénybüszkén két zárójel közé tett g. j. ini
ciálé bizonyította Grünhut Jenő közgazdasági és általános művelt
ségének, tehetségének és szorgalmának kivételesen sikeres érvé
nyesülését.

-  Hogy kerülsz erre a vidékre?
Bollert, amint kiszaladt a száján ez a kérdés, ezt is tapintatlan-

382



Ságnak érezte. M intha Grünhut, aki a nyersselyem fehér ruhája el
lenére is éppolyan sovány, kicsi, inkább koravén gimnazistának, 
mint fővárosi szerkesztőnek ható jelenség maradt, a múltra való 
célzásnak érezhetné ezt is.

-  Rokonokat, egy öreg házaspárt voltam vigasztalni. Egyetlen 
fiuk két hete ül már a rendőrségen. Az öregek persze hajukat té
pik. Ijesztő, mondom neked, szívet tépő. Ostoba, feneketlenül os
toba kommunista komplottosdijukkal ártatlan öregekre ilyen 
szenvedést zúdítani. Ez olyan fokú emberi kom iszság...  Különö
sen ebben az esetben. Alig pár hét előtt temették el az öregek egy 
felnőtt nagylányukat. S m ost. . .  Ilyen dolgot! Egyszerűen pofoz- 
nivaló, felelőtlen szívtelenség! szívtelenség! -  s mikor Grünhut 
éles, rekedt szopránba átcsapó hangján azt m ondta: pofoznivaló
-  akkor a szót karjának egy olyan energikus mozdulatával kísérte, 
mintha a vékony kis ember most mindjárt el akarna bánni valaki
vel.

-  Olvastam a te könyvedet: „És mégis az egyetlen ú t” . Akkor 
mindjárt írni akartam neked. . .  Az alapvető kérdésben tökélete
sen egy véleményen vagyunk -  folytatta Grünhut, és mintegy meg
erősítendő ezt az állítást, belekarolt Bollertbe. -  Tökéletesen 
egyetértek veled abban, hogy az emberiség fogalma démonikussá 
vált, mert az individuum, a konkrét egyes ember értékének a taga
dásához, tévútra vezetett. Tökéletesen egyetértek.

Bollert önkéntelenül szabadította ki karját a Grünhutéból. So
ha ellenvetés nem váltott ki belőle olyan kínos érzéseket, mint né
mely helyeslés. Mint társaságban és általában idegenek közt, de 
különösen váratlan találkozásoknál, ezúttal sem tudta leküzdeni 
zavarát. S míg magában azon tanakodott, hogy a helyeslésre mit 
és hogyan is feleljen, G rünhut beszélt tovább a maga kedvtelten 
magyarázó és energikus m ódján:

-  Két lényeges pontban azonban élesen különválik az utunk
-  mondta, és Bollert erre némi megkönnyebbüléssel hagyta, hogy 
Grünhut kis keze engesztelően átfogja az ő karját újra. -  Teljesen 
negligálod a termelés, az organizáció, az állam rendkívül bonyo
lult gépezetének szükségességét, ez az egyik; a másik, hogy ami 
magát az individuumot illeti, azt is egyoldalúan csak intellektuá
lis-morális szemszögből nézed. A sportot, a diszciplínát, a hadse
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reget mint a virilis ideál reneszánszának megtestesítőjét félreisme
red, nem látod, nem érted.

Bollert épp szólni akart, de Grünhut ekkor azzal volt elfoglalva, 
hogy egy magányosan tülkölő autótaxit állítson meg.

-  Ugyan, persze hogy velem jössz, abszurdum, milyen az arcszí
ned, kijöhetsz velem a Hűvösvölgybe, levegőre, friss levegőre, a 
napba, ki a városból. . .

-  Ki az a kommunista, akiről beszéltél? -  kérdezte meg Bollert, 
hogy az autó elindult.

Grünhut keresztbe rakta lábát, két kezével végigsimított gondo
san elválasztott, de erősen ritkuló haján.

-  Nem bizalmatlanság, d e . . .  inkább nem mondom meg. Nem 
akarom, hogy bármi véletlen folytán a nevem kapcsolatba kerül
jön az övével. Az em b er...  ezt te nem is tudhatod, én, sajnos, tu 
dom, mert zsidó vagyok, az ember, ha zsidó, sose lehet mostaná
ban eléggé elővigyázatos. Mindegy a neve, a fontos az, hogy saj
nos természetesen megint zsidóról van szó. Mért nézel olyan cso
dálkozva rám? Hidd el, neked könnyű, téged személy szerint a do
lognak ez a része nem érdekel. De ne felejtsd el, ami engemet 
illet. . .

És Grünhut hangja megint egyszer abba az ő kappanhangra em
lékeztető szopránjába csapott át, s nemcsak energikusan, hanem 
elkeseredett felháborodással szegezte le:

- Öngyilkosság, zsidó öngyilkosság és zsidó gyilkosság az, amit 
ezek csinálnak. Ami még gátak közé szoríthatná az antiszemitiz
must, az a zsidó entellektüelek elfordulása mindennemű messia- 
nisztikus mániától, a beállás azok közé, akik a társadalom konzer
vatív elánját képviselik. Mert van ez is, a konzervativizmusnak is 
lehet és van lendülete. A konzervativizmusban is van, de mennyire 
van lendület, konstruktív lendület. . .  Úgy képzelem, ha valaki, 
akkor te ezt biztosan megérted. Mert a könyved: „És mégis az 
egyetlen ú t” . . .

Bollert kopogott a sofőrnek, hogy álljon meg. És az még meg sem 
állította egészen a kocsit, s Bollert már ki is nyitotta az ajtót.

Grünhut kérdésére, tiltakozására csak annyit felelt:
-  Megérkeztem -  s ezt is izgalom nélkül, udvariasan, csak éppen 

kevéssé meggyőzően.
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Július 27.

L Á B U JJH E G Y E N

M intha sejtette volna, hogy nem egyhamar fog megint elaludni, 
hagyta, hogy kopogjanak a konyhaajtón, ő csak aludt. Álmában 
némi megvetéssel gondolt azokra, akik azt hiszik, hogy mint min
denki mást, őt is meg lehet fosztani az álmától. Csak félig nyitotta 
ki szemét, s mikor látta, hogy még sötét van, gyorsan folytatta az 
alvást, míg csak eszébe nem jutott, hogy ez talán kint nem azok
nak a rossz tréfája, akik ismerik az ő képességét, hogy alszik, ha 
akar, hanem talán komoly baj, az a komoly baj, amitől már jó ide
je féltette a lányát. Mert azt hitte, hogy ha jönnek, csak Annáért 
jöhetnek. De Selmeci Palit keresték. S az öreg Domonkos az első 
pillanatban megörült, hogy nem a lányát, hanem megint csak a ve
jét keresik. De mikor meglátta a két keménykalapos, sétabotos 
urat, akik egyenesen a szobába akartak menni, az öreg Domonkos 
elébük állt, és azt m ondta:

-  Majd én.
A konyhában nem volt sok hely, a két úr csak kényelmetlenül 

tudott volna elsiklani az öreg Domonkos mellett, az ágy és a fal 
között. Megálltak hát, s hagyták, hogy az öreg Domonkos menjen 
s hívja ki nekik Selmeci Pált. Az öreg Domonkos maga se tudta, 
mért mondta, hogy: majd én. A „majd én” csak azt jelentette, 
hogy „ne ti” . De miután kimondta, csakugyan mennie kellett. M ö
götte álltak. Rá kellett tennie kezét a kilincsre, s mert még mindig 
mögötte álltak, le is kellett nyomnia.

Gyorsan tette be maga mögött az ajtót, s úgy állt meg a fiatalok 
szobájában, hogy széles hátát nekinyomta az ajtónak, mintha ez
zel megakadályozhatná, hogy azok ott kinn utánajöhessenek. N o
ha úgy mezítláb volt, úgy ahogy az ágyból fölkelt, még lábujjhegy-
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re is állt, hogy zajt ne üssön. M intha arra kellene vigyáznia, hogy 
fel ne riassza azokat, akiket pedig az elébb még a dörömböléssé 
erősödő kopogás se zavart meg álmukban, s akiket felkelteni, ez 
most épp az ő dolga.

A szobában még nem volt világos. Különösen a sarkaiban, ha 
már ritkuló foszlányokban is, még tartotta magát a puha sötétség. 
De csak a kis udvari ablakra kellett pillantani: mint közeledő 
csendőrszuronyok ezreinek fénye, a nyári hajnal kemény napsuga
rai minden pillanatban fenyegetőbben törtek át az éjszaka oszla
dozó békéjén. Az ember hasztalan öregszik meg; amikor nem tud 
segíteni magán, önkéntelenül körülnéz, akár a gyerek, aki még 
nem tudja, hogy van úgy, hogy nincs segítség. Csak az a különb
ség, hogy a gyerek ilyenkor sír; az öreg Domonkos meg csak láb
ujjhegyen s csak nagyon lassan indult előbbre, beljebb az ágy felé, 
ahol azok ketten feküdtek. M ár nem nézett rájuk, sőt szigorúan 
csak a saját óvatosan lépegető lábait figyelte. De a szemében to
vább is benne voltak azok ketten úgy, ahogy megpillantotta őket, 
mikor benyitott. Mintha eddig sose tudta volna, hogy milyen az, 
ha ketten egy ágyban összefonódnak.

A gondolat, hogy ő költse fel őket, nem tűnt kevésbé lehetetlen
nek, mint hogy kést fogjon rájuk. Az ajtóban egy pillantásnál ke
vesebb ideig érte őket a tekintete, aztán már csak a saját lábait 
nézte. Nem volt semmi szokatlan abban, hogy azok ott az ágyban 
a melegben lerúgták magukról a takarót, s az is csak egészen min
dennapos, hogy a meleg dacára is átölelve tartják egymást álmuk
ban, hiszen nemhiába fiatalok. De épp az, hogy fiatalok, ez volt 
az, ami egyszerre az öregember előtt irgalmatlan szerencsétlensé
güknek tetszett, s részvétet, és különös módon, bűntudatot tá
masztott az öreg Domonkosban. Ment lassan, lábujjhegyen, de 
nem nézett volna még egyszer oda rájuk. Nem holmi szeméremér
zésből : évekig ugyanabban az egy szobában öltöztek, vetkőztek ő 
meg a lánya. A furcsa bűntudat volt az, ami lenyűgözte. Ezek itt 
ketten, nemcsak karjukkal, lábszáraikkal, de lélegzetvételükkel is 
úgy összefonódtak, hogy így alva -  ez volt az öreg Domonkos vilá
gos gondolata -  biztosan ugyanazt az álomképet látják. M ár nem 
arról volt szó a számára, hogy a lányát vagy hogy a vejét kell a 
rossz hírrel felzavarnia, hanem mintha azok a meztelen fiatal tes
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tűkkel valami harmadikat alkottak volna, s neki, az öreg Dom on
kosnak kell azt megsemmisítenie.

-  Süketek vagytok vagy mi? -  förmedt rájuk, hogy az ágyhoz 
ért. Alig egy percig tartott útja az ajtótól idáig.

Selmeci Pali sokkal hamarabb értette meg, mint Anna.
-  Mindig tudtam, előre tudtam -  mondta, s úgy pattant fel az 

ágyból, és bár a keze reszketett, olyan gyorsan bújt bele a nadrág
jába, mintha attól kellene tartania, hogy elmulaszt valamit.

-  Csak nem félsz, hogy belőlem kivernek valamit -  terólad?
-  kérdezte suttogva Annát, aki felhúzott térdét a két karjával á t
fogva ült fel az ágyban. Selmeci Pali azt hitte, amiatt ül úgy kővé 
válva, mert benne nem bízik. M intha azonban Anna még akkor se 
tudott volna hinni a szemének, mikor a hamar türelmetlenné vált 
két keménykalapos úr is bejött, és megállva az asztal mellett, néz
ték, hogy készül az útra Selmeci Pali. Az azonban, amint az urak 
bejöttek, az ágyhoz ment, és a takarójukat, mely az ágy végében 
gyűrődött, Anna meztelen térdére terítette. Nagyon lassan és gon
dosan, mint aki sebet kötöz be. Egyszerre ő lett az erős. Háttal az 
idegeneknek még mosolyogni is próbált nemcsak Annára, hanem 
még lopva az öreg Domonkosra is. Biztatni akart és rimánkodott 
is ez a mosoly -  biztatásért. De valahogy úgy történt, hogy még er
re sem jutott idő. Nem futotta az időből semmire. Selmeci Pali az 
utcán, Anna meg az öreg Domonkos a szobában eszméltek rá, 
hogy milyen tüneményesen gyorsan, simán történt, hogy egyik 
percről a másikra Selmeci Pali már elérhetetlenül messzi, a két úr 
között az utcán, ők meg ketten itt a szobában maradtak. Olyan 
egyszerű volt, mintha csak cigarettáért szaladt volna le -  csak épp 
nem jött vissza.

Hétköznapokon, mikor együtt mentek munkába, és vasárnap, 
mikor Selmeci Pali dudorászva heverészett az ágyon, az öreg Do
monkosnak nem volt ugyan útjában, de nem is volt külön öröme, 
hogy megint itt a veje. Csak hozzászokott, hogy megint hármas
ban élnek, mert ez így van rendjén.

Ma még csak egy napja, hogy Selmeci Pali már megint nincs itt. 
S az öreg Domonkos azon vette észre magát, hogy épp mióta nincs 
itt, kevésbé lehetett elfelejtkezni róla, mint mikor még itt volt. 
Nem is hitte volna, hogy ez a Pali fiú ennyi helyet foglalt el, mert
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még az utcán is egyszerre minden mintha az ő hűlt helye lett volna. 
Egyszerre muszáj volt rá, mindig csak rá gondolnia, épp a távolle
vő Selmeci Pali kis barna bajuszos szegény személyére. Amíg itt 
volt, kevésbé volt itt, mint mióta nincs itt. Meg lehet ezt érteni? Az 
öreg Domonkos nem értette, de ennek ellenére tapasztalta, szinte 
minden moccanásnál ráeszmélt, hogy így van. S ha ránézett A nná
r a . . .  mintha a villanycsengő két drótja ér össze, s utána még na
gyobbnak tűnt a csend, a csend, ami Selmeci Pali után maradt 
vissza. Ha azonban a tekintete kitért a lánya szeme elől, akkor 
meg épp azzal árulta el magát. Akár a tetten ért tolvaj, aki hátra- 
dugdossa a kezét s ezzel árulja el, hogy a markában rejteget vala
mit. Hová rejtse el magát a lánya szeme elől? S nemcsak magát, 
hanem kezdve a városon, melyen keresztül reggel csak a lányával 
ment ki a Naphegy utcába, egész a Naphegy utcai villáig, ahol ott 
állt Selmeci Pali árván maradt létrája, s egészen a kis lakásig, ahol 
este az ajtó éppúgy, mint a törött tükör, éppúgy, mint a harmadik 
szék, éppúgy, mint a szűk konyhában az ágy, melyet most már 
akár újra visszaállíthatna a szobába. . .  mindent, mindent el kelle
ne dugnia, nem is eldugni, hanem megsemmisíteni. Mind fáradha
tatlanul azt emlegeti, akinek itt a helye és még sincs itt.

Nincs itt. Az öreg Domonkos gondolatban bebizonyította ma
gának, nem az ő hibájából történt, hogy nincs itt. De különös mó
don ezt bizonygatnia kellett maga előtt. M intha kétség férne hoz
zá, hogy nincs, aki ebben ártatlanabb lehet, mint ő. Ártatlan volt
-  de úgy ártatlan, mint a kés, melyet gyilkos forgatott meg az áldo
zata hátában. Máskor, ha nem dolgozott, az öreg Domonkos bi
zonyos büszkeséggel aludt. Most gondolkodott. Ártatlan az ilyen 
kés, de azért az embernek csak nem volna kedve hozzá, hogy épp 
ezzel a késsel szeljen magának kenyeret. Még ahhoz se, hogy épp 
ez a kés kerüljön minduntalan a szeme elé. Nem volt bűnös. De 
azért, hogy valaki nem bűnös, még tehetett rosszat. Nem tehetett 
róla, de ez nem változtat azon, hogy tette. Lopva sandítgatott a lá
nyára, akinek a kerek arcát mintha viaszkkal vonták volna be, 
viaszkkal még a szája szélét is. És az öreg Domonkos, ha már a vá
rost, a létrát, az ajtót, a széket, a törött tükröt nem tudta eldugni a 
lánya szeme elől, szeretett volna legalábbis maga úgy összezsugo
rodni, hogy keresni kelljen annak, aki rá akar találni. Ezt se érezte
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soha még: terhére volt a saját térfogata, túl vállasnak, túl sok he
lyet elfoglalónak érezte magát. Útjában volt magának. Ez az ő szé
lesen kirajzolódó alakja zavaróan aránytalan, szinte csúfolódás 
volt a kicsi, szégyenletesen tehetetlen emberrel szemben, aki ő 
volt.

Azelőtt mulatott Annán, akinek az volt a szokása, hogy ha elpi
rult, akkor elfordította, vagy mintha hirtelen elfáradt volna, karjá
ra fektette a fejét, hogy ne lássák. Ezt most megértette az öreg Do
monkos. Megértette, hogy az ember nemcsak elrejteni szeretné az 
arcát, hanem kibújni a bőréből s otthagyni, mint egy üres zsákot, 
mely magától összeesik. Csakhogy megszabaduljon a ránéző sze
mektől. Vagy attól, hogy neki kelljen látnia a lányát? Mert hiába, 
hogy ő kint a konyhában, lánya meg bent a szobában. Látta. És 
amire eddig olyan büszke volt, az ő képessége, hogy tavaly, mikor 
egyszer a MÁV gépgyár vagonjavító műhelyében kisegítő munkát 
kapott, a síneken csikorgó kerekek és zakatoló gőzkalapácsok lár
májában is alvással tudta szabad fél óráját eltölteni, ezúttal, noha 
m ár este volt, ez a képessége is cserbenhagyta. Az egyetlen, amit 
ebben az életben megszerzett magának, a fáradtság volt. A látha
tatlan gyeplőt csak el kellett ereszteni, s az elhasznált öreg testet a 
világ minden lármája se tudta megakadályozni, hogy boldog tetsz
halottá váljék. A csend azonban, mely Selmeci Pali után maradt 
vissza, nem hagyta elaludni.

A V ÉRES IN G

András még arra se érdemesítette a rabbit, hogy tudtára adja, 
mennyire megveti. Meghaltál, levegő, nem, még csak levegő se 
vagy a számomra, elfelejtettelek, kitörültelek, nem vagy, annyira 
nem vagy, hogy tökéletesen közömbös nekem, észreveszed-e vagy 
sem, hogy mennyire megszűntél a számomra, és pont -  mondta 
magában András, akinek egyetlen aggodalma csak az volt, hogy a 
rabbi egy-egy pillanatra elfelejtheti az ő némaságának ezt a jelen
tőségét. Kezdettől fogva elhatározta: a bátyja minden próbálko
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zását, hogy mentse a büntető expedíciótól való távolmaradását, 
azzal fogja meghiúsítani, hogy hátat fordít neki, egyszerűen nem 
fogja meghallgatni. De közben várt, mind elkeseredettebben arra 
várt, hogy Jani legalábbis kísérletet fog tenni, lemosni magáról a 
gyalázatot. Ha végleg el is temette a bátyját, nem tudta felfogni, 
miként követhetett el az ekkora szószegést, szemérmetlenül ilyen 
árulást.

Jani tudta, hogy András legalábbis magyarázatot vár tőle. And
rás -  ezt érezte Jani -  nem képes őt úgy megvetni, mint ahogy ő 
megvetette önmagát. Nem segíthetek rajtad, igazad van -  ez volt 
az, amit Jani tudomására akart adni Andrásnak azzal, hogy hall
gatott, s nem mondta meg, milyen skrupulusok miatt maradt távol 
a büntető expedíciótól. Aki tudja az igazságot, és mégse tud har
colni érte, az elvesztette a jogát, hogy az igazságról csak beszéljen 
is, az önmagát kiközösítette, az legyen következetesen közönséges, 
hős és igaz helyett alkalm azkodó. . .  s Jani igyekezett, igyekezett! 
Ha van zsiványbecsület, lehet még annak is, aki minden és min
dennemű becsületét eljátszotta, még egyetlenegy erénye: viselje 
hangtalanul s a végsőkig a becstelenség rangját, s fel se emelje töb
bé szemét a cserbenhagyott és elárult istenek felé.

így álltak egymással szemben, mindegyik némán a maga prog
ramjával, mikor Andrást az a hír lepte meg, hogy a büntető expe
díció következtében -  Sági Gyurka apját vitték be a rendőrségre. 
Ez éppúgy meglepte Andrást, mint a kis Sági Gyurkát. Az, hogy 
mindenekelőtt a Gyurka apját fogják gyanúba, most, miután meg
történt, magától értetődőnek látszott, s mégis ez volt minden lehe
tőség közül az egyetlen, amire egyáltalán nem voltak elkészülve.

-  A párt biztosan előre tudta -  vélte Dalos Péter, aki a hírt hoz
ta. S a kis Dalos lelkesen még azt is hozzátette, hogy „a párt” igen 
kedvezőnek tartja, hogy a rendőrséget sikerült így félrevezetni.

A párt előre tudta, de ha Sági Gyurka is előre tudta volna, hogy 
az apjára fogja uszítani a rendőrséget, akkor is segített volna-e 
megszervezni a büntető expedíciót? -  kérdezte, de csak magában 
András, mert a kis Dalos az eredménytől úgy el volt ragadtatva, 
hogy András szégyellte volna hangosan fölvetni ezt a kérdést. An
nál is inkább, mert a kis Dalos még képes volna elmondani Olgá
nak. A fontos -  mondta a kis Dalos, aki kevesellte András lelkese
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dését a fontos, hogy a párt nem ju to tt bajba, és Sulyok Elemér 
dolgozhat tovább. Mert a kis Dalos úgy képzelte, hogy Sulyok 
Elemér előre mindent kiszámított, s bámulta Sulyokot, akinek a 
rendezéssel sikerült a rendőrséget téves nyomra vezetnie.

-  Csak ez a téves nyom ne az öreg suszter bőre lett volna! -  gon
dolta András, és elfeledkezve arról, hogy ebben Jani ártatlan, el
határozta, hogy megtöri fogadalmát, és ennek a szerencsétlenség
nek hírét igenis szemére fogja vetni a bátyjának. Mint egy széket, 
úgy akarta Jani fejéhez vágni ezt a hírt, s aztán, ha ezzel könnyített 
magán, megint nem fogja még arra sem érdemesíteni, hogy érez
tesse vele a megvetését.

Csakhogy most már nem úgy volt, hogy csak haza kellett men
ni, ha Janival beszélni akart. A mindig könyvei közt, a mindig o tt
hon ülő rabbi egyszerre csak szokást változtatott: két napja még a 
reggelit se várva meg, már korán reggel elment hazulról. Vége az 
apával való nagy barátságnak is, állapította meg András, most 
már megint kerüli azt is. Mint ahogy általában az ő otthonuk 
mindinkább szállodához hasonlít. Az egy M argitot kivéve a lakói 
inkább csak aludni jártak  haza, s azt is a legkülönbözőbb időkben.

Amitől az első percben olyan nagy könnyebbséget ígért magá
nak, a szemrehányástól, melyet mint egy széket fog a bátyja fejé
hez vágni, fél órával később már semmit se várt. S anélkül, hogy a 
legkisebb erőfeszítésébe is került volna, egyszerre, a büntető expe
díció óta először csakugyan egy közömbös kézlegyintéssel intézte 
el a bátyját.

Azért sikerült végre közönyössé válnia vele szemben, mert rá
eszmélt, hogy ahelyett, hogy továbbra is a bátyjára várjon, és ahe
lyett, hogy az öreg suszter balszerencséjén rágódjék, az egyetlen 
helyes, ha az öreg suszter fiával, Sági Gyurkával törődik. S kapóra 
jött neki, hogy otthon ennyire eltűnt még a nyoma is a régi, szinte 
változtathatatlannak hitt házirendnek. Semmi se állt az útjában 
annak, hogy fogja magát és az árván maradt Sági Gyurkához te
gye át szállását. Annak szüksége lehet rá, hogy a váratlan bajban 
ilyen nagyobb, tapasztaltabb fiú legyen mellette s tartsa benne a 
lelket. (S András alulról felfelé végigsimított a maga képén, s hatá
rozottan érezni vélte a serkedni kezdő legénytollat.) A kis Dalos 
ugyan biztosan erre is azt mondaná, hogy előbb meg kell kérdezni
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Sulyok Elemért, mert hátha a párt konspiratív okokból helytelení
ti András szándékát, András azonban mindenre gondolt. Arra is, 
hogy meglegyen az alibije, ha azzal a kérdéssel lepnék meg, hogy 
mi keresnivalója van Ságiéknál. Az előszobában álló faládában, 
ebben az ő privát „műhelyében” alapos szemlét tartott az ócska
piacon összevásárolt és különböző inasgyerekekkel való machiná
ciók révén évek óta szerzett, csak többé-kevésbé feddhetetlen ere
detű kincsei között. Gondos és élvezettel végzett válogatás után 
apjának egy, a műhely kincsei közé degradált rongyos aktatáská
jába gyömöszölte be mindazt, amit egy jó rádió-vevőkészülék 
konstruálásához csak nagyon ügyes rádióamatőr volna képes fel
használni. Gratulált magának ehhez az ötlethez. Nemcsak arra jó, 
hogy ha kellemetlen látogatók kérdőre vonnák, mit keres Ságiék
nál -  látják, rádióamatőrök vagyunk, bizonyítsa be bárki az ellen
kezőjét - ,  de arra is jó, hogy vele örömet okozzon majd Sági Gyur
kának, aki hála a rádiónak, füttyművészetét annyi új nótán fej
lesztheti majd, amennyin csak akarja. S még egy harmadik ok is 
hozzájárult, hogy ne csak Janit, de még szinte a Sági suszter bal- 
szerencséjét is elfelejtse, s csak a hóna alatt súlyosodó aktatáská
nak örüljön: nem tudta elutasítani a reményt, hogy találkozni fog 
Olgával, kinek a kezéből akkor valósággal kiszakították az ő ke
zét. Mert remélhetőleg Dalos Olga is érezni fogja, hogy kötelessé
ge utánanézni, mi van Sági Gyurkával, aki épp a büntető expedí
ció alkalmával árulta el, hogy mégiscsak gyerek.

Sági Gyurka azonban még soha annyira, mint most, nem kíván
ta bebizonyítani, hogy ő méltó a felnőttek barátságára, bizalmára 
és megbecsülésére. Biztosra vette nem azt, hogy az apja ártatlan, 
hanem hogy az aztán majd túljár a rendőrség eszén. És hogy egy 
szép napon megjelenik a műhelyajtó küszöbén. Megáll, semmit 
vagy csak keveset fog szólni, s átható tekintete azonnal meg fogja 
ítélni, hogy a fia az ő megpróbáltatása idején méltó maradt-e hoz
zá. Neki, Gyurkának a falnak kellett fordulnia, hogy elrejtse izgal
mát, míg az ő apja úgy megőrizte hidegvérét, hogy még meg is vá
ratta az urakat, mert kiszabta előbb a Mayer Hanzi cipőjére a tal
pat. Ezt az ő személyéhez intézett példaadó, néma intésként fogta 
fel Gyurka -  és úgy megszívlelte, hogy még ugyanazon a hétfőn, 
mikor elvitték az apját, leült a padka mellé, rá az apja évtizedes
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ülésétől simára kidörgölt székre, és térde közé szorítva a Mayer 
Hanzi sárga félcipőjét, fogait összeszorítva, hozzáfogott a talpa- 
láshoz. Életében ez volt az első pár cipő, amit önállóan, az apja 
felügyelete nélkül talpalt. De megtalpalta, meg is sarkalta, mint 
ahogy a rendelés szólt. S a friss talpbőrt és a sarkat olyan gonddal 
kente körül sárgára s kefélte ki, mint amilyen gonddal az apja ün
neplő ruháját szokta szombatonként elkészíteni. Egyetlen szépség
hiba mégis vo lt: szerette volna pontosan úgy, mint ahogy az apja 
megígérte, hétfőn hazaszállítani. Hétfőn, mintha ő semmiről se 
tudna, mintha gyanútlan volna, mintha semmi se történt volna. 
De csak tegnap, csak kedden délben állíthatott be Mayerékhez, 
kezében a ragyogóan kifényesített sárga cipővel és a saját kezűleg 
megírt és szaldírozott számlával.

András úgy képzelte, hogy az elárvult műhelyben azt a Gyurkát 
fogja viszontlátni, aki helyett neki kellett szombat este fütyülni. 
A Gyurka gyereket, aki esetleg az ő erős férfimellére veti majd m a
gát, hogy bizalmas sírással öntse ki szívét, s ő, mintha csak Olga is 
jelen volna, bátorítóan s kicsit megróvón mondja majd neki:
-  No, kis öreg, csak semmi szentimentalizmus.

-  S t e . . .  te csakugyan odamentéi, e l . . .  elvitted neki a cipőjét?
-  kérdezte András. El merted vinni, akarta kérdezni, de ezzel azt a 
látszatot keltette vagy elárulta volna, hogy őneki ehhez nem lett 
volna bátorsága. -  Láttad? Szóltál hozzá? Mit mondtál?

Gyurka se felejtette el a szégyent, amit azzal zúdított magára, 
hogy ő, a füttyművész, mikor fütyülnie kellett volna, csak szepegni 
tudott, s hozzá még egy lány előtt. Élvezte tehát, és fenékig akarta 
élvezni András bámulatát. Úgy tett, mint ahogy az apja szokott: 
fel se nézett a cipőről, melyre éppen foltot varrt, hellyel se kínálta 
Andrást. Úgy tett, mintha meg se tudná érteni, mi az, ami annyira 
imponál Andrásnak.

-  Hogy mentem föl? Pléhpofával. Láttam? Hát persze hogy 
láttam.

-  Nagyon beteg? -  szaladt ki András száján s önkéntelenül az 
aggodalom hangján.

Sági Gyurka gondolkodott. Ha azt mondja, hogy nagyon, az el
ismerést jelent András szombati munkája iránt, ha azt mondja,
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hogy nem is nagyon, akkor kevésbé érdekes, hogy ő úgy fel mert 
menni, mint aki semmiről se tud.

-  Mindenesetre ágyban fekszik. Fontos, hogy bekasszíroztam a 
számlát, mert ő csak a nyersanyagot fizette ki előre. És ezzel kész.

-  És sem m it.. .  semmit se m ondott?
Sági Gyurka letette a cipőt, és ravaszul mosolygott a magasba, 

fel Andrásra.
-  De. Mondott. Találd ki, mit. Fogadjunk, hogy nem találod ki. 

Mibe fogadjunk?
András megtalálta a szót, mellyel azonnal lefegyverezte Gyur- 

kát:
-  Légy szíves, ne gyerekeskedj!
-  Te meg légy szíves, válogasd meg a szavaidat -  válaszolt 

Gyurka a sértésre. A már-már ellenséges hang azonban nyomban 
magától átcsapott lelkes bizalmas suttogásba: -  Kom pótot adj ne
ki, Rézi, a fiúcskának adj kompótot -  utánozta Gyurka a Mayer 
Hanzi siránkozó hangját; s maga mellé húzva Andrást, úgy mond
ta el neki, hogy volt ott az ablakdeszkán vagy hat nagy üveg kom
pót. Barack, cseresznye meg meggy, mindegyikből két üveg. És a 
spicli még hencegett vele, hogy ezt maga az igazgatóság küldte ne
ki. -  És mert a cipővel nagyon meg volt elégedve, örült is neki, 
hogy olyan, mint az új -  megjegyzem, jól megcsináltam a disznó
nak -  törjön ki benne a lábad, gondoltam én, nem igaz? Kom pó
tot adj neki, Rézi, kompótot -  mondta a feleségének.

-  É s . ..  t e . . .  -  András azt akarta kérdezni, hogy elfogadta-e, 
tudott-e enni belőle, de Gyurkának fölragyogó arcát látva elhall
gatott.

-  A meggyből kaptam, cukros volt, nagyszerű volt, m ondha
tom. Egyszerűen finom volt. A cseresznyét szerettem volna in
kább, az olyan egész nagy szemű volt. De a felesége a meggyből 
adott. Nem sokat, de igazán príma meggykompót volt. Képzelhe
ted, ha az igazgatók is azt eszik. . .  Hogy fulladjanak meg rajta.

András a hosszú lábszárai elhelyezése miatt való némi bajlódás 
után leült a másik kis faszékre, s helyet készítve magának a susz
terszerszámoktól teli műhelyasztalon, kezdett kirakodni a táskájá
ból. A látogatása nem úgy ütött ki, ahogy szerette volna, majdnem 
feleslegesnek érezte magát, s egy pillanatra még az a kérdés is fel
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merült benne, nem volt-e „kár” semmiért így kifosztani az ő ked
ves „műhelyét” . Sági Gyurka ugyan azt mondta neki, hogy: Rá
diót akarsz fölszerelni? Igazán? Jó meglepetés lesz az apámnak
-  de ezután az egyetlen s nem is túl élénk megjegyzés után újra kéz
be vette a megfoltozni való cipőt. Se az alkatrészek, se a szerszá
mok iránt, melyeket András kicipelt, nem érdeklődött, s be se 
ment András után a kamrába, csak ráhagyta, mikor az a leendő 
készülék helyéül egy az ágy fölött felfedezett polcot ajánlotta neki. 
M intha nem is az ő számára dolgozna András.

-  Kellene egy nagyobb fúró -  szólt ki András.
Gyurka kicsit körülnézett, s minden sajnálkozás nélkül jelentet

te k i: -  Nincs.
Erre igazán nem lehetett számítani, hogy egy iparosnál még 

csak rendes fúrót se lehet találni! Mi ütött Sági Gyurkába? kér
dezte magát András. Ő benn a kamrában, Gyurka meg háttal hoz
zá némán a műhelyben -  még az arcát se láthatta.

Hogy azonban András kiteregette az ágyra a magával hozott 
rajzokat, alkatrészeket és szerszámokat, az ezermesteri szenvedély 
ham ar kárpótolta azért, aminek nem tudott más nevet adni, mint 
hogy közönséges hálátlanság. Gyurka hálátlanságát annál na
gyobbnak érezte, mert bár már sokat törte a fejét rádióval kapcso
latos találmányokon, s bár a különböző újságokban megjelenő rá- 
dióam atőr-ábrákat mindig figyelemmel nézegette, a munka izgal
mas volt. Amit tudniillik nem vallott be: ez lett volna az első vevő- 
készülék, amit ő ácsol össze. S hozzá amúgy is kényes munkájában 
még a legyek is zavarták. Folyton ráznia kellett fejét, kezét. M int
ha a legyek ebben a kamrában a maguk rettenetes nagy számának 
tudatában sokkal szemtelenebbek lettek volna, mint másutt.

-  Hanem mennyi itt a légy nálatok! -  kiáltott be mérgelődve a 
műhelybe.

Gyurka megfordult.
-  Hát persze, nyáron -  válaszolta a megrovásnak bizonyos ár

nyalatával a hangjában, mintegy csodálkozva, hogy is lehet még 
csak ezt se tudni.

András gyanakodva ráncolta a homlokát. Ez a szinte rendreuta- 
sító megjegyzés a nyárról, azt ju ttatta eszébe, amire utoljára a 
rendőrségi zárkában emlékezett, a pillanatot, mikor a kis Dalos a
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füle hallatára mondta meg, hogy nem tartja közébük valónak. 
Gyanúja támadt, hogy Sági Gyurka tán megtudta, hogy ő csak 
nézte, mint bánik el Sulyok a spiclivel -  hátha ezért volt, hogy 
Gyurka kitérően felelt neki, mikor ő önkéntelen szorongással a 
spicli állapotának súlyossága iránt kérdezősködött.

András nem volt épp érzékenykedő. De ha az ember úgy megy 
valahova, hogy azt hiszi, segítséget hoz, örömet fog kiváltani, s en
nek érdekében még olyan áldozattól sem riad vissza, hogy való
sággal kirabolja magát -  ha akkor minden jószándéka fejében ab
ból semmit sem lát, amit várt, akkor az, ami máskor csak kelle
metlen benyomás volna, most kedvét szegi, sőt egész komolyan el
keseríti. Természetesen letett arról a tervéről, hogy az éjszakát is 
itt tölti. Még az estét se várta volna be, ha egyszerre csak Gyurka 
ott nem áll a háta mögött, s egy pillantást vetve az ágyra, fejcsó
válva nem szólal meg:

- Egész bazár. És te azt hiszed, hogy mindebből kijön valami, 
ami majd szólni fog?

András, aki időnként maga is aggódott, csak egy fölényes pil
lantást vetett Gyurkára, s feleletre se méltatta.

Este azonban, mikor menni akart, meglepetés érte. Gyurka 
ugyan még mindig a műhelyben, az apja helyén ült, de keze tétle
nül feküdt az ölében felejtett, agyonfoltozott egykori bakancson. 
Esett vállakkal, nyitott, de olyan üres szemekkel ült, mint ahogy 
az aggok menháza előtt szoktak a bennlakók a pádon feledkezni.

-  Szervusz. Holnap biztos kész leszek -  mondta András, s csak 
akkor nézett rá Gyurkára, mikor a nagy kezét már nyújtani akarta 
neki. De ahogy látta Gyurkát, a saját hangja, noha nem volt ab
ban semmi rossz, és a csak szándékolt egyszerű mozdulat olyan 
szégyellnivalónak tűnt előtte, hogy belevörösödött.

-  Nappal valahogy még csak megvagyok -  szólalt meg Gyurka, 
amint András szokatlanul nesztelenül odaült mellé. És a Gyurka 
hangja most leplezetlen, félreismerhetetlen panaszos gyerekhang 
volt. -  Amíg nappal van, addig mindig svindlizek, svindlizek m a
gammal : hátha már útban van, tán épp most, tán máris, tán mind
járt itt lesz. De ha sötét lesz, vége a svindlinek. Ha sötét lesz, akkor 
már megint elmúlt egy nap. S onnan este nem engednek ki. A Su
lyok mesélte, ott mindig este kezdik a vallatást. Este majdnem
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rossz itt nekem. Mert én még a szombatokon is, ha egyedül m ara
dok, olykor félni kezdek a sötétben. Nagyon nem szeretek egyedül 
a sötétben, határozottan nem szeretek. . .  Teneked mindegy, hogy 
nappal van-e vagy sötét?

András most megkapta azt, amire idemenet várt, készült. 
S mégis, ahelyett, hogy az előre megfogalmazott férfias „no kis- 
öreg, csak semmi szentimentalizmus!”-sal felelt volna, azzal vála
szolt :

-  Nekem se mindegy. Egyedül a sötétben én is szoktam félni
-  vallotta meg, ami pedig színtiszta hazugság volt, mert ellentét
ben Janival, ő egész kiskorában se habozott, hogy bemenjen-e 
vagy ne akármilyen sötét szobába. De anélkül, hogy számot adott 
volna magának róla, miért, érezte, hogy most azt kell mondania, 
hogy ő is fél. S hozzátette még sietve: -  De például ha ma vaksötét 
lesz is, az nem lesz kellemetlen, mert együtt maradunk. Ha még 
valaki van mellette, akkor mindjárt nyugodt az ember -  mondta 
Jani után, akitől kiskorában sokszor hallotta ezt.

Gyurka az előbb még nem mert ránézni Andrásra, mert érezte, 
hogy akkor mindjárt elbőgi magát. Most azonban öléből a nehéz 
cipő zajjal esett a földre, s ő maga, mint aki még nem mer hinni a 
fülének, kérdezte:

-  Csakugyan. . .  igazán, itt maradsz, itt alszol velem? Lám nem
hiába mondtam én mindig, hogy ez a Klamm A n d rá s ...  Gyur
ka nem fejezte be a mondatot. Szintén nem volt igaz, hogy ő vala
ha is dicsérte volna Klamm Andrást, de a hirtelen támadt lelkes 
hálától indíttatva most kellemeseket akart mondani, valósággal 
udvarolt. S az előző nap a spiclinél bekasszírozott pénzből, melyet 
eredetileg egészében az apja szombatjára akart félretenni, még 
meg is vendégelte A ndrást: vacsorára friss kenyeret hozott, s hoz
zá mindegyiküknek tíz fillérért egy-egy adag vaníliafagylaltot a 
sarki fagylaltostól.

A műhelyasztal mellett ültek, s Gyurka szertartásos lassúsággal 
nyalta a fagylaltját, s minden nyalás után jókorát harapott a még 
meleg fehér kenyérből, amit a másik kezében tartott.

-  Mert tudod, mit nekem a rádió, ha az apám nélkül szólal meg
-  beszélt Gyurka, mikor már egész sötét lett. Itt annyira nem volt
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szokás lámpát gyújtani, hogy Gyurka még azt se tudta, hol a 
lámpa.

-  Valamelyik sarokban lesz, de úgysincs benne petróleum. Még 
nappalra sincs elég munka, minek akkor este a lámpa?

Reggel Andrást nagyon korán felzavarták a legyek. Felkönyö
költ, és szemét dörzsölve nézte Gyurkát, aki nyitott szájjal feküdt 
vele szemben, összegöngyölődve az ágy másik végében. Nem lehet 
ismerni valakit, akit az ember csak felöltözve látott. Látni kell így 
az egy szál rongyos ingében, a rosszul fejlett gyerektest mártíriu- 
mos soványságában, s főképp hallani kell nemcsak nappal, hanem 
akkor is, mikor a sötétben beszél. Ki gondolta volna, hogy Gyur
ka még ennyire gyerek -  de ki gondolta volna, hogy egy gyerekkel 
olyan nagy dolgokról lehessen beszélni. Suttogva beszélt a sötét
ben Andrásnak Sági Györgyről, az apjáról, akiről senki más nem 
sejti, de majd egyszer, ha üt az óra, mindenki látni fogja, mit rejte
get magában ez a hallgatag hatalmas ember. Az apjáról és a sze
génységről, a szenvedésekről, a pártról, az igazságról, a rendőrség
ről beszélgettek suttogva, míg egyszerre, mint aki egész idő alatt 
öntudatlanul csak azt keresi, ami egyszerre mintegy magától akadt 
a kezébe, Gyurka felült és felkiáltott:

-  A véres in g . ..  Te, hol az a véres ing?
Amint András fölébredt, ez a kérdés csengett újra a fülében. 

Míg a sötétben Gyurka az apjáról beszélt, őneki egész idő alatt „a 
konyhára” kellett gondolni, melyen keresztülvezették -  és a bi
zonyságra, melyet még mindig felhasználatlanul, s mint meg kel
lett magának vallania, időnként el is feledve otthon őrzött.

De most gyorsan fölkelt. M intha egész éjszaka nem aludt, ha
nem ezen gondolkodott volna. Most egyszeriben nemcsak azt tud
ta, hogy tennie kell valamit a véres inggel, hanem már azt is elha
tározta, hogy mit.

Felrázta Gyurkát.
-  Elviszem az inget Sallai védőügyvédjének.
A védőügyvéd nevét az apja szájából hallotta. Az apja mondta 

tegnapelőtt Janinak, hogy találkozott a letartóztatottak ügyvédjé
vel, és annak is az a véleménye, hogy egyik esetben sem lehet szó 
halálos ítéletről. A törvényes rendelkezések szerint a vádlottakat a 
letartóztatástól számított negyvennyolc órán belül kell a rögtöní
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télő bíróság elé állítani, és minthogy már több mint tíz nap múlt el 
azóta, hogy fogságban vannak. . .  András szerette volna Gyurká- 
nak ezt elmondani -  a sötétben úgyis csak olyan gondolatokkal 
vendégelték egymást, melyek most, hogy még ezt a hátsó kamrát is 
bearanyozva már sütött a nap, egyszerre túlzottan komoraknak 
tűntek. De hogy ne kelljen kiejtenie az apja nevét és -  akit még in
kább szégyellt -  a Janiét, azt mondta, az egyik újságból tudja, 
hogy kicsoda az ügyvéd.

-  Becsületszavamra príma ö tlet! -  jelentette ki Gyurka, és szo
kása ellenére ezúttal nem vetette fel a kérdést, hogy „de mégis” 
nem kellene-e előbb megkérdezni erről Sulyoktól a párt vélemé
nyét. -  É s . .. ha például ennél az alkalomnál annak az ügyvédnek 
az apámról is szó lnál.. .  vagy azért külön kell fizetni?

-  Majd elintézem. Az ügyvéd úgyis bemegy a Zrínyi utcába, az 
ügyvédnek mindig ilyen helyeken van dolga, egy füst alatt akkor 
az apádnak is utánanézhet. . .

-  Ez, ez borzasztó jó volna. De aztán hamar gyere vissza
-  mondta Gyurka, s mintha ezzel is siettethetné András visszaér
kezését, kiugrott az ágyból, s izgalmában a kezét dörzsölte, mint 
valami boltos, akinek máris valami jó nyereség üti a markát.
-  Csak tudod -  szólt még a távozó András után ne hagyd magad 
elküldeni, vigyázz. Az ügyvédek -  hisz tu d o d . . .  nehogy kibabrál
jon veled.

Mennél többet gondolkodott rajta András -  s míg Gyurkától 
hazaért, volt elég ideje, hogy újra meg újra fontolóra vegye - , an
nál inkább a lehető legjobbnak tűnt előtte az ötlete. Nem is nyug
talanította más, mint az a kérdés, hogy hogyan és mit beszéljen az 
ügyvéddel. Mert az embernek elég, ha tudja, hogy mit akar, hogy
ha Sulyokkal, Gyurkával vagy más rendes fiúval van dolga; de ha 
az ember olyanfajta idegenektől, mint amilyen az ügyvéd, akar va
lamit, akkor nem elég, hogy tudja, mit akar, hanem gondolkoznia 
kell külön azon, hogy hogyan és mit mondjon neki. Mennél tiszte
letre méltóbbnak érzi magát az ilyenféle diplomás népség, annál 
nehezebb elérni a magafajta fiatalembernek, hogy leüljenek és ko
molyan megbeszéljenek vele valamit. András rosszalló pillantást 
vetett a saját nagy mancsára, mintha az volna az oka, hogy egy 
ügyvédi iroda gondolatára az önbizalma kezdi elhagyni.
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-  Apa feltétlen beszélni akar veled. Kétszer is mondta tegnap
-  ezzel fogadta Margit az ajtóban. András úgy tett, mintha csodál
kozna, és ment egyenesen a szobába. Tekintetével Jani ágyán, 
mely az éjszakai gyűrt párnáival, de már megint szintén üresen 
állt, a saját ágyánál állt meg, hogy a matrac sarka alól előhúzza az 
annak idején gondosan becsomagolva oda elrejtett véres inget. De 
a tenyere mindjárt a hűvös sodronybetétbe ü tközött: a csomagot 
nem találta. Felemelte a matracot, feldúlta az ágyat. Lehetetlen és 
hihetetlen volt, hogy nincs meg az ő csomagja. A csomag, amit rá
bíztak, őrá, őrá b íz tá k ...  Nem tűnhetett el, mert ha eltűnt, ez 
olyan gyalázatot hoz az ő fejére, melynél csak egy gyalázat na
gyobb: túlélni ezt. És mégse volt meg. Látta, hogy nincs sehol a 
csomag, de a tenyere még mindig a már meztelenre vetkőztetett 
ágysodronybetétet tapogatta, majd mintha olyan tárgyról volna 
szó, mely elgurulhatott vagy valami résbe csúszhatott volna bele, 
visszarakva helyükre a matracokat, újra megforgatta, rázta a lepe
dőt, a párnákat. Kiizzadva, hideg homlokát a két kezébe temetve 
ült le ágya szélére. Mint akinek szeme láttára az imént halt meg 
valakije, aki az életet jelentette neki, s a felfoghatatlant még nem 
tudja felfogni, még csak szerencsétlennek se érzi magát; a rémület 
is csak a tagjaiban, de a tudata még bénán mered a hirtelen támadt 
érthetetlen s magyarázó szóra nem bírható ű rbe. . .  Nem, nem űr
be, hanem -  s épp ez a szörnyű -  a továbbra is közömbösen helyü
kön maradt tárgyak, a helyén maradt világ mered arra vissza, aki 
bódultán csak zuhan a feneketlen semmibe.

Megint Margit. Áll az ajtóban, és elkeseredetten éppoly értetle
nül nézi őt, mint az ágyat, melyet mintha orkán kavart volna föl. 
Mond is valamit, apáról is beszél. András fölemeli a fejét, s úgy 
nézi, hogy az ember azt hihetné, nagyon figyel arra, amit monda
nak neki, holott csak csodálkozik. Egyáltalán miért beszél még 
bárki is, mikor őneki most már vége. Megállt az esze. Minden 
megállt.

-  Hamar gyere vissza -  mondta Sági Gyurka. Várhat. Minden 
megállt. Soha többet nem mehet Sági Gyurkához, de máshová se. 
Sehová se. A véres inggel együtt ő is elveszett. Miért nem megy 
már M argit? Még mindig áll és megint mond valamit. András arca 
azonban attól elevenedik meg, hogy lépéseket hall. S abban az
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ütemben, amint a lassú lépések közelebbről hallatszanak, valami 
mozdul az agyában, lassan, kínzóan lassan, s hogy mi, nem tudja
-  míg meg nem pillantja a bátyját. Jani azonban csak egy lépéssel 
hagyta el a küszöböt, s az öccse arcát elváltoztató, villámfényszerű 
derű láttán hökkenve állt meg. András arcáról ez a különös, hirte
len lobbant fény akkor se tűnt el, mikor mintha kicserélték volna, 
nem a szokásos lajhár lustasággal mozdult, hanem katonás köny- 
nyedséggel pattant fö l:

-  Hisz téged vártalak! -  mondta, és ekkor még mindig nem tud
ta, hogy ugyanebben a pillanatban mit fog tenni. Jani és Margit 
előbb látták rajta, hogy mi fog következni, mintsem ő maga tudta 
volna: Margit eszelősen felsikoltott, és Jani elé akart állni. Az 
azonban félretolta, és szinte elébement András feléje nyúló m arká
nak. András fél kézzel markolta meg a Jani fehér nyári ingét. Jani 
úgy hajtotta le a fejét, mintha csak kíváncsian nézné az ő keskeny 
mellén a nehéz, szorító markot. András nem vette le a szemét a 
bátyjáról. M intha még mindig gondolkodnia kellene, hogy mit 
akar. A vásznon keresztül érezte és a csendben világosan hallotta a 
bátyja szívének dobolását. Elkapta a kezét, s egy jó lépést hátrált. 
Most Jani is felemelte a fejét. Egymás szemébe néztek. Egy hangot 
se szólt egyik se. Egy újabb pillanatig álltak így egymással szem
ben, de ezalatt a tán pillanatnál is kevesebb idő alatt András szá
mos vallató kérdést tett fel, és ugyancsak hangtalanul feleleteket, 
félreérthetetlen feleleteket kapott. Senki másnak nem mondtam 
meg a házban, hogy itt az az ing, senki más nem tudta, hol az a vé
res ing, igaz? Te tüntetted el? Elárultál engem, elárultad a barátai
mat, elárultál, miután előbb bekoldultad magad a bizalmamba, 
igaz? Jani a vékony ajka körül suta mosollyal, minden kérdésre 
némán válaszolt, s mindre szédületes gyors egymásutánban: 
igen. ..  igen. . .  igen. . .

S mire Margit újból sikoltott, ezúttal apját szólítva segítségért, 
András ökle már a bátyja arcába csapott. Jani megtántorodva, ja j
szó nélkül a vértől nyomban maszatossá váló fejéhez kapott. 
A második ökölcsapásra, mely a mellén dongott, hanyatt vágódva 
zuhant a padlóra, a küszöbön túlra, be a nappali szobába, ahol a 
házirendnek megfelelően már reggelihez terítve állt a szoba köze
pén az asztal.
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Klamm M árton a lánya sikolyára kiugrott az ágyból, de mikor 
a szobába ért, a rabbi már ott feküdt a padlón, a fehér függönyö
kön keresztül rásütő napban fehér és véres arcán az előbbi torz, 
alázatos mosolyával. Még csak kísérletet se tett, hogy felemelked
jék, mintha nedvesen fénylő, nagyra nyitott szemei legalább akko
ra érdeklődéssel, mint riadalommal néznének felfelé, s fedeznék fel 
így az ismerős és alulról látva mégis újnak tetsző arcokat és 
dolgokat.

Klamm M árton azonban csak azt látta, hogy a tízszer gyengébb 
véresen itt piheg, fejével tenyérnyire az ő meztelen lábától, s a má
sik az ott áll az ajtóban a még mindig ökölbe szorult durva m arká
val, mint egy nyegle óriás. Mert András úgy nézett körül, mint aki 
egy ellenséges táborban áll, és egyetlen érzése: a megvetés ezekkel 
az ellenségekkel szemben. Szemében a rabbi szánalmas, mozdulat
lan alakja összefolyt egy másik alakkal, akit szintén földön fekve 
látott, aki mellé oda is térdelt -  azzal az alakkal, aki őt a cellájá
ban szánalomra indította, s ezzel majdnem árulóvá tette. Hogy 
most az apja szinte megkövültén meredt rá, András minden m a
gyarázat helyett csak vad, gúnyos mosollyal válaszolt.

Klamm M árton szeme előtt sötétvörös ködben hullámzani kez
dett az egész szoba, s két fogsora csikorogva olyan görcsösen szo
rult egymáshoz, hogy fájt bele az állkapcsa. A düh, mint fájdalom, 
a torkát marta, a mellét szorította, fojtogatta. Ez a düh a napok 
óta felgyűlt minden kétségbeesésén triumfált, mindent, ami gond, 
aggodalom, szégyen élt benne, elfújt, mint bárányfelhőket egyet
len nagy sötét felhővel az orkán, úgyhogy volt ebben a dühben va
lami felszabadító, már-már ujjongó. Hosszú-hosszú évek óta min
dig csak tartania kellett a hátát és cipelni azt, amit körülményekre 
hivatkozva idegenek ráraktak, mindig csak nyelni kellett, mindig 
bölcsnek kellett lenni, mindig neki kellett bölcsen megtalálni min
denhez a magyarázatot; felbődülni, szétütni, neki ezt nem volt 
szabad. De most, mikor egyszerre megmutatkozott, hogy kicsoda 
pusztította el mindennek tetejébe még az otthona békéjét is, ki az, 
aki őt kölyöki könnyelműségével kezét-lábát megkötözve szolgál
tatja ki a bélyeggyűjtő csúnya bárónak, s hozzá még a rabbit is, az 
ő rabbiját is magával akarta rántani a rom lásba. . .  Jó, ezt mind el 
kellett tűrnie, ezt mind meg kellett értenie és -  modern apa, az ő
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dolga csak a magyarázkodás és szemlélni, mi történik körülötte. 
De ezt, amit most itt lát, ezt -  ezt végre nemhogy nem kell, ezt nem 
szabad, ezt nem lehet elszenvednie. S Klamm M árton keze felkap
ta a reggelihez terített asztalról, a bojtos kék abroszról az ezüst cu
kortartót. A nehéz ezüst, röptében teleszórva a padlót kockacu
korral, nagy lármával esett András mögé, aki idejekorán elkapta a 
fejét. A cukortartó domború födelén szárnyait bontogató sas az 
évtizedek óta közömbösen plafonra meredő csőrével letört, ott 
maradt a Klamm M árton kezében.

M argitnak most már nem volt kit segítségül hívnia. Kevésbe 
múlt, hogy az apja, akinek a még nagyobb bajt kellett volna meg
akadályoznia, végzetes szerencsétlenséget nem okozott. S ez Mar- 
gitot olyan megrendítően váratlanul érte, hogy mire felocsúdott 
meglepetéséből, már nem volt oka az ijedtségre: a cukortartó sze
rencsésen András feje fölött röpült el, és Klamm M árton, még m a
gából kikelve ugyan, de zavartan a saját kezét nézte, mintha nem 
tudná, hová tegye a letört sasmadarat. S hogy Margit látta az 
előbb apját, mint hajította a nehéz ezüsttárgyat András felé, M ar
git most már Andrásra se nézett azzal a túlzott irtózattal, mint az 
előbb. Arra, aki most kezdett feltápászkodni, éppúgy, mint az ap
jára meg Andrásra, az előbbi borzalomnak még árnyékától is 
mentesen, mindhármukra részrehajlás nélkül s inkább egy egész 
kicsit fölényesen tekintett.

Úgy érezte, mintha ő kezdettől fogva tudott volna, mindig is 
tudna valamit, ami komolyabb, mint az ő komolyságuk, és épp 
azért szinte, ha fájdalmasan is, de mosolyogni tud rájuk. Úgy érez
te, mintha ő tudna valamit, amit ezek nem tudhatnak, mert elva
kultak, mert a híres fejük végül is csak arra jó nekik, hogy mint a 
kosok egymásnak menjenek a fejükkel, m ert. . .  mert -  és azzal a 
hangsúllyal, mint tegnap a Kendéné szájából hallotta, Margit szá
mára eddig ismeretlen jelentéssel támadt új életre a szó -  mert fér
fiak. S a nyugalom, mellyel belátta, hogy őneki kell őket egymás
tól megszabadítania, ez a nyugalom nem volt más, mint a hármuk 
iránt való szeretetének hirtelen -  ha nem is lehűlése, de -  megjóza- 
nodása. Életében először úgy kellett s úgy tudott nézni az apjára, 
mint ahogy mindenki másra. A két fiú éppúgy, mint az apjuk, ab
ban egyek, hogy az ő fájdalma nem az övék, az ő fájdalma egyikük
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kétségbeesésében, egyikük dühében se jut szerephez. Margit sose 
hitte volna, hogy itthon idegennek érezheti magát -  de legalábbis 
abban a pillanatban, mikor fejét rosszallóan csóválva s egy rábe
szélő mosollyal elvette az apjától a cukortartó födelének fogantyú
ját, hogy aztán kezével az apja könyökén, mintha támogatnia kel
lene, az ajtóig kísérje - ,  Margit a sértődöttség érzésével csak arra 
az ő fájdalmára gondolt, melyről ezek, akikre neki kell gondot vi
selnie, egyszerűen elfeledkeznek. Felemelte a cukordobozt, mely
nek az oldala behorpadt, majd térdére ereszkedve, lassan szedte fel 
a padlóról a hosszú sávban szétszóródott kockacukrot.

András háttal hozzá a fiúhálószoba ablakánál állt, a nappali 
szobában pedig a rabbi törülgette arcát megvizesített zsebkendőjé
vel. Meggyőződve róla, hogy senki se tartja számon, hogy mit tesz 
a felszedett kockacukorral, Margit nem tudta magát rászánni, 
hogy azt szemétre dobja, hanem némi tétovázás után, a tenyeréből 
suttyomban visszatette a csonka cukortartóba, ami már megint a 
megterített asztalon foglalta el helyét.

András, két kezével a zsebében, mozdulatlanul állt az ablakmé
lyedésben. Mióta bátyja az ő ökölcsapására végigvágódott a föl
dön, mintha ezzel az ütéssel kiadta volna magából minden erejét. 
Érezte, mint lankad el minden izma, egész lénye. A bosszúállás 
elégtétele rövid, csak nagyon rövid ideig, csak addig a pár pillana
tig tartott, ami Jani megjelenése és az ő utolsó ökölcsapása között 
telt el. De mindjárt azután oszlani kezdett a felszabadulásnak ez a 
káprázata. Mit végzett el, mit változtatott azzal, hogy Jani az ő 
ökle erejétől elterül? Nem mintha megsajnálta volna Janit. Rá se 
nézett. De épp ez volt az: egyszerre már nem érdekelte. Amíg ki 
nem töltötte rajta bosszúját, amíg „meg nem fizetett neki”, addig 
csillapíthatatlan harci kedv feszültségében mint valami titkos re
mény beteljesülésére készült, várt a leszámolásra.

Talán ha Jani védekezett vagy visszaütött volna, ha ahelyett, 
hogy szinte odakínálja a fejét, ökölre megy vele -  eh, nem, akkor 
se volna most másképp. Akkor a buta mámor pár pillanattal to
vább tartott volna, de egyébként -  de aztán, de most -  csak éppígy 
állna itt. Nem kapott semmit, és nem maradt semmije. Ez az, amit 
úgy hívnak, hogy megfizetni? S most, hogy már nem volt sikoltás, 
s a vad lárma, izgalom hullámai apa távoztával éppoly gyorsan
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elültek, mint ahogy támadtak, András lelkében keserű üledékként 
csak egy minden iránt halálra szántan közömbös unalom maradt 
vissza. Mint akkor, mikor felfedezte, hogy a véres ing eltűnt, me
gint rányitotta torkát a feneketlen semmi. . .

-  De -  nyilallt András eszébe - , de a legfontosabbat még mindig 
nem tudom: hová lett a véres ing, mit tett az vele? S elképedve at
tól, hogy erre csak most gondol, hevesen fordult hátra, s meglepet
ten hőkölt vissza, mert a rabbi közvetlenül mellette állt, mintha 
csak hívásra jött volna.

-  Beszélni szeretnék veled -  mondta halkan, s a frisseség, szinte 
vidámság ezen az arcon, melynek bal felén a szem alatt a frissen 
kapott dió nagyságú daganat és az állán a vérnyomok, Andrásra 
egy pillanatra komikusán hatott. Jani, nem törődve Margit aggo
dalmas tekintetével, becsukta a nappali szobába vezető ajtót, hogy 
egyedül maradjon Andrással.

-  Én már megmondtam az én mondanivalómat -  mondta kur
tán s a szokottnál is hangosabban.

-  S hozzá még félreérthetetlenül -  jegyezte meg a rabbi, akinek 
egyébként kevés érzéke volt a humor iránt. És a saját tréfáján ő 
maga nevetett. Rövid, hangos, száraz nevetéssel, mely Andrásnak 
a Dalos gyerekek tüdőbeteg anyjának a köhögését juttatta eszébe.
-  De nem énrólam és nem is terólad van szó -  folytatta gyorsan a 
rabbi, és Andrásnak ez a túlfűtött, halkított elfúló hang még in
kább azt az örökösen meghűléstől rettegő, örökösen rongyos, 
nagy barna kendőbe burkolódó, hosszú, csontos asszonyt juttatta 
eszébe, akire különben igyekezett lehetőleg nem gondolni. S hogy 
most épp a bátyja hangjával való képzettársítás folytán felidéző- 
dött -  csak még inkább visszariasztotta a bátyjától. Mert András, 
aki sose félt a sötétben, és a vak kiskutyákhoz is tárgyilagosan tu
dott viszonylani, iszonyodott a betegektől.

-  Nem rólam és nem rólad, hanem arról az ingről és még több
ről van s z ó . .. -  figyelmeztette Jani.

András erre mindjárt szembefordult a rabbival, és két kézzel, 
szinte félénken úgy fogta meg annak a keskeny, sovány vállát, 
mintha mindenről elfeledkezve a következő pillanatban lelkesen 
szívére akarná ölelni:

-  Az ing! Igen, mondd meg. Ugye, m egm ondod...
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András számára a világon minden más, amennyiben érdekes 
akart lenni, csak bitorolta érdekességét, az egyetlen kérdés érde
kességét, azét, hogy ne csalódjanak őbenne azok, akik bizalommal 
voltak hozzá. Semmi más nem számított a feltámadt remény mel
lett, hogy talán mégis visszamehet majd Sági Gyurkához, és hogy 
Sulyok Elemér előtt nem kell azt a túlélhetetlenül lehetetlen vallo
mást tennie, h o g y ...  igen, lehetetlen vallomást. Mert vannak dol
gok, amiket semmilyen körülmények közt se szabad elveszteni, 
amiket elveszteni nem szerencsétlenség, nem balsors, hanem senki 
és semmi által se menthető becstelenség. Vannak esetek, amikor a 
szó: ártatlan vagyok -  üres beszéd. Amikor az, akit becsapnak, 
meglopnak, nem tekinthető áldozatnak, hanem csakis és épp, mert 
az történt vele, aminek nem szabad, százszorosán méltatlannak.

Jani már beszélt, de még nem erről, még mindig nem az egyetlen 
fontos kérdésről. András nem merte félbeszakítani, nem merte 
még a kezét se elmozdítani a feléje hajló keskeny vállakról, mintha 
akinek ajkán csüng, álmában beszélne az, s fülelne a szavára, mert 
amit hallani fog, sorsdöntő titkok megoldása lesz, s mintha attól 
kellene félnie, hogy ha megzavarja ezt az álmában beszélőt, az idő 
előtt, a titkot elnyelve még majd elnémul.

Mindig, még mindig csak másról beszél -  állapította meg fogcsi
korgatva András, akinek minden, ami nem az ő személyes erkölcsi 
élet-halál kérdésére volt válasz, csak másról való szócséplés volt. 
Ó, ez a rabbi a gyűlöletes szokásával! Nem tud egyszerűen három 
szóban megmondani valam it! Előadást kell tartania, ismertetni az 
előzményeket, vizsgálni és kifejteni az okokat, magyarázni!

Jani azonban épp azért, mert András láthatóan türelmetlenül 
hallgatta és nem döbbent meg az ő híreire, még arra a hírre se, 
hogy a Halálbüntetés ellen alakult liga küldöttségét az igazságügy
miniszter nem fogadta, a feministákat se bocsátotta maga elé, akik 
szintén ebben az ügyben akartak közbenjárni, s hogy ezzel szem
ben Töreky már Budapesten is van -  Jani aggódni kezdett, hogy 
nem érthető, amit mond, hogy izgalmában rosszul beszél, túl szag
gatottan vagy túl röviden.

-  Töreky, tudod, Töreky, a bíró, a k i . . .  Szabadságon volt, s 
hogy őt hívták vissza, hogy visszajött, majdnem olyan, mintha 
már a hóhért rendelték volna fel, mintha a hóhér érkezett volna
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meg, s a hóhér már meg is érkezett a városba. Hogy lehet, hogy te 
nem tudod, mikor senki se beszél másról, csak arról, hogy Töreky 
már itt v an . . .  Vagy persze, persze hogy tudod, te talán, te bizto
san sokkal többet tudsz, mint amennyit én apátó l. . .  Nem, ne félj, 
én nem kérdezek semmit, tudom, elvesztettem minden jogom arra, 
hogy egyenrangúként nézz rám . . .  De egyet mégis meg kell mon
danom neked.

-  No végre, végre! -  kiáltott fel András.
-  Értsd meg, meg kell értened, hogy még egy ilyen ember is, 

mint én, mindennek ellenére, még én se tudok tétlen maradni. Meg 
kell értened, hogy valaki elkövethet egy aljasságot anélkül, hogy 
aljas ember volna. Értsd meg, mikor tegnap az utcán, a nyílt utcán 
a Hahn lányokat láttam . . .  a nyílt utcán, amint megállítják az is
meretlen embereket, és nem törődve rendőrrel, detektívekkel, 
akiktől hemzseg az utca, aláírásokat gyűjtenek a Halálbüntetés el
leni liga tiltakozó íveire. . .  a Hahn lányokat, akik nem nevetgél
tek, nem negédeskedtek, hanem . . .  Figyeld meg az embereket, 
tegnap óta az egész városban mindenkinek a szeme bogarában ott 
az akasztófa eszelős árnyéka, irtózat. . .  Egyszerűen, mert óráról 
órára közelebb jön, útban van, nem, itt van már a városban az 
akasztófa: Töreky.

-  Bánom is én Törekyt! Az ingem, hová tetted az inget, nekem 
az az én ingem kell, add vissza az inget! -  kiáltott fel András, s úgy 
markolta meg görcsösen a bátyja vállát, mintha a titkot, az egyet
lent, ami érdekes, a két kezével készülne a vállcsontokból kipré
selni.

Jani a szorításra felszisszent, a kérdésre azonban az ő lihegő 
sietségével készségesen válaszolt:

-  Két napig hordtam  magammal, s mintha a meztelen tenyere
men hordanék parazsat. Nem beszélhettem meg veled, hiszen 
te . . .  de ez nem lehet másképp. Fontos, hogy végre. . .  Csak azt 
nem értem -  ütötte fel fejét önmagát félbeszakítva - ,  hogyan feled
kezhettél meg te annyira az ingről. . .  tudod -  s a hangja önfeled
ten bizalmassá vált - , Margit mindennap megfordítja a m atraco
kat, é s . ..

András keze lehullott a rabbi válláról.
-  Nem, nem történt semmi baj -  folytatta az neked nem lehe
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tett, neked sem lehetett mindenre gondolni. Én kivettem már rég 
az ágyból, és Spencer H erbert. ..

-  Mi, ki, kicsoda? -  s András lélegzete elakadt.
-  Spencer Herbert összes művei mögé dugtam, a könyvállvány 

legfelső polcára. S mikor aztán még a Hahn lányokat is már az ut
cán láttam, hogy láttam, mindenki szégyellné megtagadni, hogy az 
aláírását adja, a k k o r . . . nekem is, még nekem is, ezt mégis meg 
kell értened, kellett valamit tennem értük. Muszáj volt. Nem tud
tam másra gondolni. Te többé nem akartál velem szóba á lln i . .. 
ez természetes. De láttam, hogy az ingről elfeledkeztél, s akkor 
gondolkozni kezdtem, mit tehetnék, nem mintha jóvátehetnék va
lamit, nem macamért, hanem értük, mit tehetnék én, aki már töb
bé nem tartozhat hozzájuk, hozzátok, ami természetes, s aki még
i s . . .  Bollerthez akartam menni, vagyis voltam is nála, d e . . .

A rabbi szája megvonaglott, álla reszketni kezdett, és mintha 
minden vére át akarna törni arca pórusain, haja gyökeréig elöntöt
te a pirosság. M intha minden szónak, minden hangnak, mielőtt az 
ajkáig ér, sebekkel borított légcsövön kellene a mélyből felvergőd
nie. Akart beszélni, de nyögött s elakadt. Hogyan beszélje el az ő 
vesszőfutását annak, aki mint türelmetlen utas a veszteglő vona
ton, sürgető idegességgel néz el a feje fölött. Igen, úgy, mint ahogy 
ő maga, Jani tűkön állt, mikor Bollerthez való útjában feltartóz
tatta egy bőbeszédű vidéki ember, akinek meg kellett magyaráz
nia, hogy miként lehet legrövidebb úton eljutni a tenyészállat-kiál- 
lításra. Jani akkor a perceket fájlalta. Ennyivel később fogja csak 
meghallhatni Bollert tanácsát. Arra nem volt elkészülve, hogy órá
kat, egész napot fog elveszíteni. Hóna alatt azzal az inggel külön
böző időkben háromszor ment oda, s háromszor csöngetett hiába. 
Aztán kora reggel, hogy biztosra menjen, s megint hiába. S az
tán . . .  -  Igen, délben, Bollert látott, ő is épp jött haza, alig egy 
perccel előbb fordult be a kapun, mint én, és -  mire az ajtóhoz ér
tem, már zárva volt, s megint hiába csöngettem. Csak akkor értet
tem meg, ő se akar velem többé szóba állni, ő is megtudta, hogy 
é n . . .  ő is azt hiszi, hogy aki egyszer egy vállalt feladat elől megfu
tamodik, az gyáva, egészében gyáva, egészében aljas. Természetes, 
én megértem, nem lehet m ásképp ...  de azért m ég is.. .  Te, te ide
hallgatsz? Én be fogom bizonyítani, meglátod -  és most Jani
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hangja fenyegetően kiáltóvá vált - , meglátod, be fogom bizonyíta
ni, hogy nem a bőrömet féltettem. Be fogom bizonyítani, hogy 
nem féltem a bőrömet. Ezt jegyezd meg. Figyelsz? Be fogom bizo
nyítani, talán egy hét múlva, talán két hét múlva, talán még 
hamarabb.

-  Hol az ing? -  kérdezte tompán András.
Jani kifelé fordított tenyérrel végigsimított a homlokán.
-  Jó helyen -  mondta, és hirtelen elégedett mosoly futott át az 

elkínzott arcán. -  Épp ma reggel jártam  ott, épp mielőtt most ha
zajöttem, tudtam meg: sikerült. Még ma ott lesz az ügyvéd kezé
ben, az ő ügyvédjüknél. Megtiltották, hogy megmondjam, ki által, 
de fontos, hogy ott le sz .. .  ott lesz az ügyvédnél. És ha tárgyalásra 
kerül a sor, az ügyvéd ezzel a véres inggel a kezében a rendőrségi 
jegyzőkönyvet, a vádat, az egész bíróságot elsöpri.

András úgy nézett Janira, mint akkor a rendőrségi cellában arra 
az emberre, akiről tudta, hogy majdnem megcsalta. Úgy akart 
nézni Janira, de amit Jani mondott, az az ő felmentését jelentette, 
túlságosan boldogító volt a hír ahhoz, hogy képes legyen el nem 
hinni. Mint aki rossz álomból végre felébred, felderült az arca. De 
ennek a derűnek a visszfénye nyomban szemébe ötlött a Jani 
arcán.

-  És hátha most is hazudsz, mint akkor, mikor megígérted, 
hogy eljössz s részt veszel a büntető expedícióban? -  kérdezte 
András bizalmatlanul elkomorodva.

Jani a szemét meresztette, nem értette meg mindjárt a kérdést. 
M ikor felfogta, akkor kissé előrehajolt a feje, és nem felelt semmit. 
Most András vörösödött el. Szégyellte magát, és ugyanakkor 
elöntötte a bizonyosság öröme. Sietve ment a nappali szobába. 
M ár tegnap, mikor kiment Sági Gyurkához, gondolt rá, hogy ab
ban az ő tervezett rádiópatentjében, melyet Bollert tréfásan pokol
gépnek keresztelt, van egypár alkatrész, melyet kitűnően fel lehet
ne használni a Sági Gyurkának készítendő készülékhez. Tegnap ez 
eszébe jutott, és igyekezett mindjárt elfelejteni, mert sajnálta Sági 
Gyurkától. Most az egészet, amint volt, bepakolta. Örült a gondo
latnak, hogy ezt is feláldozza azért, hogy Sági Gyurka készüléke a 
lehető legtökéletesebb legyen majd.
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E L M Ú L T  D O L G O K  M Ú LTTÁ  L E S Z N E K

-  Emigrációnk első telén, mikor hozzáfogtam a munkához, akkor 
mindenki arról beszélt, hogy tavaszra megint otthon leszünk. . .  
legkésőbb tavaszra, úgyhogy a munka, kritikusan sorra venni el
követett hibáinkat, valósággal sürgősnek látszott. S jöttek újabb 
telek, múltak újabb tavaszok, s ha nyíltak idehaza a börtönajtók, 
csak azért nyíltak, hogy mindig többünkre csukódjanak rá. S 
újabb és újabb emigránsok érkeztek Bécsbe, egyre jöttek, s mint 
kezdetben nekünk, őnekik is megvoltak a „dátum babonáik” . De 
mi akkor már öregen, keserűen mosolyogtunk a fiatal lengyelek, 
ukránok, horvátok, szerbek, bolgárok dátumbabonáin. Ha külön
böző nemzetek emigránsai összetalálkoznak, mind ugyanarról az 
egy ügyről, a közös ügyről beszél, és mindegyik épp ezért valahol 
néma marad a másik számára. Ha mi a mi vereségeinkre, vesztesé
geinkre gondolunk, barátok arcát, hangját idézzük, száz emléket 
látunk, a nem magyaroknak azonban ezek a barátok megjegyez
hetetlen, idegen hangzású nevek, s csak számot, számokat jelente
nek a nemzetközi mártírok számsorában. Mi magyarok meg épp
így vagyunk a többiek gyászaival. Mert cselekedetben tökéletes le
het a szolidaritás, de minden emigrációnak megvannak a külön 
megoszthatatlan fájdalmai. A legjobb francia vagy angol elvtárs 
sem érezheti át azt, amit a német munkás érez, aki gyárban, utcán, 
barikádokon állt szemben már ugyanazzal a porosz junkerkaszt
tal, amelyik ma ú jból. . .  A személyes elem, az a szinte testi intimi
tás, ami köztem és az én konkrét itthoni ellenségeim között a szá- 
monkérnivalóim sokaságából támadt, a pofának az álmokat meg
rontó, fogcsikorgató gyűlölete: ez az, amit nem oszthat meg a len
gyel mással, mint csak a lengyellel, a bolgár csak a bolgárral, a 
magyar csak a m agyarral. . .

Kovács ült az újságpapírral leterített íróasztalnál, és borotvál
kozott. Vagy húsz perce tartott már a művelet. Hogy egy-egy gon
dolatát kifejtse, el-eltette a kést az arcától. S mindig újra a pamacs 
után kellett nyúlnia, hogy a szünet közben képére száradt szap
pant felfrissítse. Annyi kedvvel beszélt, hogy aki csak nézi, és nem 
érti, amit mond, azt gondolhatta volna, hogy ha nem is épp vidám,
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de semmi esetre se komor, legfeljebb olyan dolgokról beszél, ami
ket szokatlanul érdekesnek talál. Az íróasztalon előtte álló kézitü
körből egyre-másra fölnézett az íróasztal közelébe húzott karszé
ken ülő Bollertre, mintha minden gondja csak abból az aggoda
lomból állna, hogy vajon eléggé szórakoztatja-e vendéglátóját. Az 
újságok, amiket már tegnap hozott fel neki Bollert, nagy részben 
kinyitatlanul feküdtek a borotvakészlet mellett, a ma reggeli lapok 
meg egészben érintetlenül halmozódtak az íróasztalon a tegnapiak 
szomszédságában. Bollert úgy sietett felhozni ezeket a mai újságo
kat, hogy még azt is visszaélésnek érezte volna, ha útközben vala
melyiket átlapozza, s ezáltal percet is késne. Most, míg Kovács 
„borotválkozott”, Bollert kétszer is nyúlt az újságok után, de Ko
vács mindkét esetben meghiúsította Bollert szándékát azzal, hogy 
gyors, elhárító mozdulattal rátette tenyerét a balján álló újságha
lomra.

-  Figyelj csak ide. Azt, ami a legfontosabb, még nem mondtam. 
Ahogy egyre szaporodtak, mindenfelől érkeztek emigránsok, új 
emigránsok, úgy szaporodtak el az egyes emigránspártokon belül 
az ellentétek, a frakciók. Minálunk magyaroknál is. Jobb híján, 
azaz a rosszabb, az ellenforradalom híján, mely idehaza minden 
nappal megtámadhatatlanabbul terpeszkedett, egymást marták. 
S magyar emigráns egyszerre már nem szólhatott vagy írhatott 
anélkül, hogy ne az egyik vagy a másik frakció pártosát gyanítsák 
benne. Hiába mondja az ember magának, hogy lényegében az új 
forradalom előkészítésének helyes módjáért, irányításáért, a he
lyes taktikáért folyik a harc -  lényegében! De azért mégis keserű 
az, hogy olyan harcokat kell vívnod, melyeknek legfeljebb belát
hatod a szükségét vagy elkerülhetetlenségét, de lelkesedni értük
-  mi van rajtuk, a frakcióharcokon, amiért lelkesedni lehet? S mit 
ad az embernek olyan harc, mely nem lelkesít? S kezdődnek az 
ügyeskedések, az intrikák, a fenyegetések, rágalmak is, kezdődik a 
szövetségesek, lehetőleg befolyásos szószólók keresése, lehetőleg 
azok között, akik majd az igazságtevő, döntő szót mondják ki, te
hát a központban, Moszkvában. Kezdődnek és nemcsak körülöt
ted, hanem -  rajtakapod magad -  te is ugyanazt teszed, mint amit 
körülötted a többiek. És mint minden harcnál, a frakcióharcoknál 
is abba, hogy melyik csoport marad felül mint győztes, belejátszik
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valami, aminek nem szabad volna, belejátszik az aljas, az üresfejű, 
a ringyó szerencse. S aztán? Az egyik győz, s a többiek a pártfe
gyelem nevében elismerik, hogy ők tévedtek, alárendelik magukat, 
a párt egysége helyreállt, a frakciók likvidálva vannak. Likvidál
va ! Ez az, ami nem igaz. Soha, soha többé, belül, benn az embe
rekben a több éves családi gyűlölködés nincs likvidálva. Fegyel
mezetten együtt cselekszünk, ellentmondás nélkül, mert a párt a 
forradalom legfontosabb szerve mindenekfölött, de annak, ami 
olyan szép volt, ami olyan jó volt, annak vége. M ár nem szeretjük 
egymást. Vagy t á n . ..  ?

-  Nem, nem, rendkívül érdekel -  s Bollert visszaült a helyére.
-  Csak meleg vizet akartam hozni. . .  ez itt már egész kihűlt.

-  Hadd hűljön, elkészülök úgyis mindjárt -  mondta Kovács, és 
hogy bebizonyítsa, aggódó sietséggel fejezte be csakugyan a borot
válkozást. Bollert úgy nézett rá, mint aki egyszerre minden re
ményt elvesztett, hogy valaha is megértse azt, amit a szeme lát.

-  Amit mondani akarok -  folytatta kezében a törülközővel Ko
vács - , s ami tulajdonképp lényeges a dologban. . .  Ha a magyar 
forradalom, a magyar párt történetéről írni mindig kényelmesebb 
feladat lett, mennyivel inkább az lett volna a többi bukott forra
dalmak történetének kritikus megírása, mikor a többi csatavesz
tett pártoknak is megvoltak a maguk frakcióharcai, belső súrlódá
s a i . . .  s megvoltak a hivatalosan jóváhagyott igazságai, melyek 
kötelező erejűek, s melyeknek én, mert tudom, hogy fegyelem nél
kül nincs győzelmes harc, alá akarom vetni magam. Nem lehet az 
igazságot keresve elfogulatlanul markolászni a rengeteg tényben, 
adatban, ha minden mozdulatnál darázsfészekbe. . .

Csöngettek. Kovács ledobta a törülközőt, felpattant, s a karos
szék támlájára fektetett kabátjához kapott. Kezével a kabátján ki
egyenesedve állt, s hol Bollertre, hol az ajtóra tekintett.

-  Ne, ne zavartasd m agad. . .  nem vagyunk itthon -  emlékeztet
te Bollert.

-  És hihetetlen labilisak maguk a pillanatnyi politikai konstellá
ciók is -  folytatta erre Kovács azonnal, arcán a nyugtalan várako
zás kifejezésével, s láthatóan lesve az újabb csöngetést. -  Csak ez a 
csöngő ne volna!
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-  Szívesen elrontanám, de akkor kopognának. . .  s az a végén 
még inkább feltűnést kelthetne a házban -  mentegetőzött Bollert.

-  Igaz, igaz, ezt már mondtad. Szóval, hogy folytassam, amit 
tegnap helyes volt különösen nyomatékkai kárhoztatni, arról ma 
helyesebb hallgatni, vagy éppen ellenkezőleg, menteni, magyaráz
ni. Az igazság, az a tényeknek az a beállítása, mely pillanatnyilag 
politikai szempontból hasznos; mindig a pillanatnyi akció szük
ségletei döntik el, hogy mi legyen az igazság, a napi részletigazság. 
A fontos, a döntő, az egyetlen kritérium, hogy mi a hatása egy-egy 
állításnak. Érted most már, hogy mért nem írtam meg azt az úgy
nevezett nagy m unkát? De mennyi ember jár hozzád! -  nyögött fel 
hangját tompítva elkínzottan Kovács, mikor újra, harmadszor 
megszólalt, s különösen követelőn hosszan szólt a csengő.

-  M áskor napok, hetek elmúlnak anélkül, hogy valaki is meg
fordulna nálam -  fogta hangját suttogóra Bollert. Majd mintegy 
mentegetőzve folytatta: -  Általában igen visszavonultan élek, 
hidd e l . . .

-  Visszavonultan! S mégis, ez így ment a távollétedben tegnap 
délután is, szakadatlanul, szinte szakadatlanul -  sóhajtott fel te
kintetét az ajtótól el nem fordítva Kovács, majd mert valami neszt 
vélt hallani, gyorsan magára kapta a kabátját. Mind a ketten me
reven álltak, míg Kovács, mint aki láthatatlan hálóból tépi ki m a
gát, szinte rántva magán egyet megindult, pár lépést tett, s aztán a 
székre ült, melyet az előbb Bollert foglalt el. S mint aki kávéház
ban egy alkalmatlan telefonhívás után visszaül a társasághoz, 
hogy folytassa a megzavart beszélgetést, Kovács élénken és az el
fogulatlan, nyugodt embereket utánozva fordult Bollert felé:

-  Hol is tartottunk? Ig e n ...
Bollert homlokára verejtékcsöppek ültek ki. Mennél beszéde

sebb volt Kovács, ő annál kísértetiesebben némának érezte. Ko
vács olyan dolgokat beszélt, amiket talán életében először mon
dott ki hangosan, sőt amiket talán saját maga előtt is először feje
zett ki. De nem holmi hirtelen megújult bizalom vagy egyszerre tá
madt közlékenység, h an e m ...  a csendtől való irtózat volt az, ami 
hajtotta. Bollert érezte, hogy az ő személye szinte csak annyiban 
számít, hogy Kovácsot az ő jelenléte nem akadályozza abban, 
hogy hangosan gondolkodjék. Ami azonban kell neki, csak az.
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hogy ne legyen csend -  mint aki a szavakból akar sövényt emelni 
maga és egy ellenséges valami közé, ami állandóan ostromolja a 
tudatát, ami tán már be is fészkelte magát a tudatába, és így kelle
ne elkábítani, meggátolni, hogy szóhoz jusson. A felragyogó arc, 
mellyel Kovács tegnap azt a hírt fogadta, hogy Bollertnek halaszt
hatatlanul el kell mennie, s csak késő este jön majd vissza -  és a 
szinte kérlelő hang, mellyel ma reggel, mikor Bollert az újságokért 
ment, a lelkére kö tö tte: De siess vissza! -  tán ez az ellentét már 
magában megértette volna Bollerttel, hogy Kovács, aki kívánta az 
egyedüllétet, mikor aztán része volt benne, úgy kínlódott alatta, 
hogy fél most újra találkozni a magányossággal. De nem kellett ta
lálgatnia a hirtelen változás okát. Kovács most maga mondta meg 
neki:

-  Tudod, hogy tegnap majdnem hűlt helyemet találtad -  s úgy 
nézett rá, mint betegek egy több óráig tartó magas láz után, s fá
radt mosollyal tette hozzá: -  A villanyoszlopokon a tábla kereszt
be tett csontok fölött a halálfejjel és rajta a felírás: Érinteni életve
szélyes-gyerekkorodból tán te is ismered a kísértést, hogy „kipró
báld” . . .  Ha Sallai, akkor miért ne én is?

Most először ejtette ki ezt a nevet. De ezt is az ő meglepetést ki
fejező nevetésével kísérte, mintha csak egy ötletet tett volna szóvá. 
S mikor nyomban megint visszatérve az ő egykor tervezett nagy 
munkájához, a témához, melyet tegnap, hogy Bollert emlékeztette 
rá, csak egy kézlegyintéssel intézett el, most odáig ment, hogy még 
Frau Lizáról is beszélni kezdett.

Bollert előtt szemléletesen rémlett fel a kép, mely egy német 
munkás elbeszéléséből hosszú évek előtt ragadt meg emlékezeté
ben. Kovács önmagát megtagadva, önmagán erőszakot téve, az 
erőfeszítésnek paroxizmusában úgy fosztotta ki, úgy torlaszolta el 
magát, mint a hamburgi utcai harcok idején a proletárnegyedek
ben, ahol nem voltak villamoskocsik, feltéphető utcakövek, s az 
emberek a lakásukból hordtak ki minden elmozdíthatót az utcára, 
kezdve a szekrényeken az ágyakig, gyermekkocsiig, bölcsőkig, 
mindent, s azokból rögtönöztek barikádokat. Kovács semmi áron 
se akart csendet, semmi áron se akart a tőle karnyi távolságban 
fekvő újságok után nyúlni, s mintha még azt is kitalálta volna, 
hogy Bollert figyelmét így jobban biztosítja magának, nem járt fel-
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alá, mint tegnap, mozdulatlanul ült a karosszékben, arca mint va
lami maszk, a távoli dolgokról beszélő, majdnem a csevegő ember 
maszkja, ült túlságosan egyenesen, szinte merev vállakkal, kihú
zott derékkal, mint akinek épp azért kell megfeszítenie minden 
erejét, hogy mégis ülve maradjon.

-  Hogy mindez közrejátszott abban, hogy semmi se lett a „nagy 
munkámból”, ezt csak ma tudom -  folytatta. -  Valójában sose 
könnyű megmondani, hogy mikor s miért múlt el valami. Mikor 
lesz valamiből múlt? Nincs egy pillanat, melyet úgyszólván „in 
flagranti” tetten érhetsz, hogy: most. Nem egyszerre lesznek a dol
gok múlttá. Legtöbbnyire rég elmúltak már, mikor az ember rá
eszmél, hogy valami elmúlt. S akkor már históriai távlatból csak 
keresed az okokat, csak találgatsz, már hogy úgy mondjam, re
konstruálnod kell a történetet. Csak azt mesélhetem el, hogyan és 
mikor tudtam  én meg, hogy a „nagy terv” kimúlt, s hogy vele 
együtt elmúlt persze az is, amit a költők ifjúságnak neveznek. 
Eleinte azt hittem, hogy csak azért akadtam meg a munkában, 
m ert. . .  Hosszú történet. . .  Hát igen, ebben te is, te, Bollert, sze
repet játszottál, nem is tudod, de úgy van. Aha, ez aztán érdekel, 
egész elvörösödtél -  s úgy tett, mint aki kitűnően mulat, s valójá
ban nem Bollert, hanem ő pirult el. -  Egyszerűen megismétlődött 
Frau Lizával az én káromra az, ami egyszer az én javamra történt. 
Tudod, hogy került Liza, Frau Liza, ahogy a barakkban nevezték, 
közénk, magyarok közé. Biztos nem jö tt volna, ha a forradalom 
ügye akkor még fényesen állt volna. Olaszországból sietett Pestre, 
ahonnan, mert a mi forradalmunk már bukófélben volt, egy régi 
barátja Pestről kétségbeesett leveleket írt neki. Ezt te nem is tud
tad? A diktatúra bukása után csak azért nem maradt a barátjával, 
akinek sikerült kijutnia Oroszországba, mert -  én akkor még Pes
ten bújtam. Azért nem m aradt a barátjával, hanem velem, mert 
én, ahogy ő mondta -  s ami különben igaz - ,  jóform án a gimná
ziumból pottyantam bele gyors egymásutánban forradalomba és 
forradalomból ellenforradalomba. Mióta őmaga kihullott a poli
tikai mozgalomból, mindig annál az embernél ragadt, akit a leg
gyámoltalanabbnak érzett. És elképzelhetetlen, hogy mit tudott ő 
a d n i . . .  Tanulhatnál tőle -  mondta Kovács, és nagyot nevetett.
-  De komolyan.

415



Ez úgy hangzott, mint szemrehányás. De mielőtt Bollert csak 
egy szót is közbevethetett volna, Kovács sietve folytatta:

-  Akkor, a diktatúra bukása után, emlékszel rá, nem volt tréfa, 
akkor se volt tréfa Pesten bujkálni. S én akkor még csakugyan 
gyerek voltam. Nem akartam  éjjel levetkőzni, nehogy ingben talál
janak majd rám. S ő akkor, a fehérterror első heteiben, mintha 
nem is ólálkodna minden ház körül a hiéna, a fehérterror -  Liza 
nekem csak szép dolgokról mesélt, kifogyhatatlanul, képekről, 
Veronáról és arról a sok kedves emberről, akivel életében összeta
lálkozott. És úgy tudott mesélni, hogy már nem szorongattam a 
revolvert, és a szoba -  egy pincelakás volt, ahonnan látni semmit 
se lehetett, de minden arra haladó ember cipőjének a kopogását 
hallani kellett -  barátságos szellemekkel népesült be. Mondom, ta
nulhatnál tőle -  hetekig tartott, míg kimenekülhettünk Bécsbe, s e 
hetek alatt sose, egyszer se ült ilyen képpel velem szemben, mint 
például te már most, m ikor még csak második napja, hogy itt va
gyok nálad. Ez persze csak tréfa -  tette hozzá Kovács, de ezúttal a 
szándékolt nevetés csak a megvonagló ajkak kínos és hangtalan 
grimasza maradt. -  M ikor te beköltöztél hozzánk a barakkba, Li
za ahelyett, hogy könyvvel és az elmaradhatatlan saját ham utartó
jával a kezében délutánonként továbbra is nálam kopogtatott vol
na b e . . .  felfedezett téged. Börtön után voltál, a párthoz nem ta
láltál vissza, nyakig krízisekben, szó se róla, elég siralmasan festet
tél ahhoz, hogy minden normális embernek a kedvét szegjed attól, 
hogy veled csak megismerkedni is kívánjon. Liza azonban akkor 
úgy találta, hogy engem már eléggé talpra állított, és -  amit én ak
kor nem értettem meg -  míg mások nosztalgiával gondolnak a 
boldogságra, ő, ahol csak valami boldogsághoz hasonló állapot 
fenyegetett, ijedten és óvatosan kereket oldott.

Fürkészve vizsgálgatta Bollertet; mintha egyszerre megingott, 
mintha hirtelen kétsége támadt volna; vagy talán csak biztatást 
keresett, bátorítást, hogy folytassa:

-  Emlékszel a szemére? Komikus, de ami engem illet, sokáig el
képzelni se tudtam, hogy ezeket a szemeket meg merjem csókolni. 
Annyira nyíltak, hogy meztelenek, úgy meztelenek, védtelenek, 
mint egy seb. S mikor m ár nem éreztem volna brutalitásnak, hogy 
ne csak bámuljam a különös fényüket. . .  odébbállt, elhívta tőlem
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a te boldogtalanságod. Eleinte azt hittem, hogy azért akadtam 
meg a munkámban, mert a barakkszobámban egyszerre üres ma
radt az ágy, melyen Liza szokott a könyvével és hamutartójával 
nesztelenül heverni, míg én háttal hozzá a munkámon dolgozom, 
melynek az ideája különben is tőle ered. Igazság szerint azonban 
az utolsó időben már nem hittem a munkámban, s csak azért ül
tem még mindig délutánonként az asztalomnál, mert ő ott feküdt 
mögöttem az ágyon. S mikor aztán elmaradtak ezek a csendes dél
utáni szeánszok, már semmi se kötött az íróasztalomhoz. Magam 
csak akkor vettem észre egészen, hogy mi minden múlt el, mikor 
egy délután, hosszú idő után -  Liza bekopogott nálam. Olyan volt, 
mintha nem valami jelen valót látnék, hanem elmúlt idők egy emlé
ke elevenedne meg: csak épp könyv nem volt a kezében. Beszélget
ni jött. De a ham utartója vele volt, és mielőtt az ágyra dőlt, ebben 
is utánozva régi szokásait, újságpapírt terített az ágy végére a cipő
je alá. Hanem te -  szakította félbe önmagát Kovács - , nem gondo
lod, hogy most már kinézhetnék?

Bollert összerezzent. -  Hová nézhetnél ki?
-  H á t. . .  hát az előszobaajtóhoz, a lépcsőházba. Most már biz

tos nincs itt, aki az előbb csöngetett -  s Kovács már fel is állt.
-  Most már nyugodtan lehetne kinéznem, nem gondolod? Te, 
ugye igen? -  s a hangjában, mely remegett az izgalomtól, volt vala
mi kérlelő.

-  De Péter -  s Bollert elállta az útját. -  Vagy nincs már itt, aki 
az előbb csöngetett, s akkor csak az üres lépcsőházat látod, vagy 
pedig nem ártalmatlan látogató volt, s még mindig lesben áll, ak
kor m eg. . .

Kovács megütközve meredt Bollertre. M intha valami meglepő 
és bonyolult gondolatsort fejtettek volna ki előtte, s nem tudná 
mindjárt fölérni ésszel.

-  Vagy nincs itt senki, s akkor felesleges, vagy pedig itt van va
laki, s akkor nem szabad ajtót nyitni. . .  -  mormolta csüggedt fej
jel, s aranykeretes szemüvegét lassan törülgetve elhallgatott, míg 
egyszerre gúnnyal és keserűséggel nevetett fel. - Milyen világos fej 
vagy te ! A logika! Az egyszerű, megdönthetetlen logika, a kétszer 
kettő négy! -  s újra feltéve a szemüvegét, hirtelen fáradtan eresz
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kedett vissza a helyére. Pillanatig hallgatva támasztotta homlokát 
egyik tenyerére.

-  Hol hagytuk el? -  kérdezte ham ar felütve fejét. -  Igen, a jelen
ről volt szó, a jelenről, mely már nem vérbelien jelen, hanem má
solata a múltnak.

-  Szóval, lehevert az én szürke takaros tábori ágyamra, s mi
után cigarettát sodort magának, jobb karjára könyökölve megkér
dezte: -  Mennyire vagy a munkáddal? -  Azért kérdezte, mert lát
ta, hogy hetek óta nem vagyok itthon. Abban az időben egész nap 
a hosszú Bonyhádival csavarogtunk a bécsi sztrájktanyák körül, 
ahol persze senkinek se volt szüksége ránk, legkevésbé Bonyhádi
ra, aki még csak beszélni se tudott németül. Én azonban csak ak
kor tudtam  meg, hogy az egész nagy munkatervből már rég elköl
tözött az élet, mikor Lizának feleltem. Az elkövetett hibák? Sokat 
aludtunk, keveset virrasztottunk, ellenségünkké tettük a parasz
tot, barátokat kerestünk ott, ahol ellenségeink voltak és a töb
b i . . .  Az egész probléma az én számomra egyetlen vértelen satöb
bivé száradt össze. Hogy nem volt igazam? A munka csakugyan 
érdekes, hasznos, sőt nagy lehetett volna? Lehet. De mondok va
lamit, ami téged biztosan meg fog lepni: nem lehet bírni, ha az em
ber unja magát.

Bollert a legcsekélyebb meglepetés nélkül, erőteljesen rábólin
tott, hogy úgy van.

-  Unja magát -  tette hozzá figyelmeztetően Kovács - ,  ez más, 
mint unatkozik. Unja magát, torkig van magával, ráunt a gondo
lataira, ráunt az ügyeire, a könyökén nő már ki a magával való 
együttlét, előre csömörrel gondol mindenre, ami a saját keze nyo
mát viselné. Ahhoz, hogy az ember ezt megérthesse, legalább tíz 
évig kell emigrációban élnie. Te, hiába bólintottál, te ezt nem 
értheted. . .

-  Hogy én nem érteném? Ezt nem érteném? -  hördült fel Bol
lert, de aztán mindjárt visszataszította a néma, szinte anonim hall
gató szerepébe Kovács lassan felhúzódó homloka. Kovács csodál
kozott, de a következő pillanatban már a csodálkozásnak ez a ki
fejezése eltűnt egy fölényes, már-már rosszindulatú, mindenesetre 
bizalmatlan mosoly mögött: a militáns mosolya volt ez, a militán- 
sé, aki nem veszi egészen komolyan, nem ismeri el magával egyen
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értékűnek, kicsit irigyli, s lelke mélyén mint az élősdiek egy fajtá
ját, megveti a „szimpatizálót”.

-  Hogy az ember ezt átérezhesse -  m aradt meg a saját megálla
pítása mellett Kovács - ,  ehhez az kell, hogy az ember a gondola
tot, melyet még végig se gondolt, a szót, mielőtt még kimondta 
volna, a betűt, mikor az még a toll hegyéről a papírra se került, 
már előre meddőnek tudja, mivelhogy előre tudja, hogy úgyse ju t
hat el azokhoz* akiknek szánta. Naphosszat leveleket írni, noha 
tudod, hogy a címzetthez nem juthatnak el -  és mégis mindennap 
gondolkozni azon, hogy mit írj, s mindennap írni, mégis írni őket. 
M intha nem ismerősök kis társasköre, hanem egy ország népe les
né a szavadat. S addig jó, amíg telik makacsságból, hitből, őrület
ből. Egy nagy m unka. . .  épp arra jó, hogy az emberrel elfelejtesse, 
hogy nincs dolga. Ez az egyetlen védelem. Amint felpillantasz a 
munkából, fenyeget, ha meg abbahagyod a munkát, elveszejt, pré
dául ejt a szörnyeteg. A szörnyeteg: ha a tény, hogy emigráns 
vagy, külső tényből belsővé, uralkodó, állandó lelkiállapotoddá 
válik, ez a szörnyeteg, ez. Mert akkor egyszerre börtönnek érzed a 
világot, mindenütt mindig úgy vagy, hogy másutt szeretnél lenni. 
Min csudálkozol? Mindez nem az én bölcsességem, mindezt akkor 
délután, mikor bevallottam, hogy felhagytam a munkával, Liza 
mondta, Liza olvasta rám. Emlékszem pontosan, mert azóta sok
szor eszembe jutott, amit ő ennél az én első nagyobb türelmi krízi
semnél nekem, akkor még aránylag kezdő emigránsnak mondott. 
Ausztriában voltunk, ahol semmit se lehetett remélni, s ahol a kü
lönböző minisztereknek, akik az entente-hatalmaktól egy-egy hó
napra való szenet meg élelmiszert koldultak ki, forradalmi mu
musnak egész jól jö tt a kommunista párt. Az ilyen türelmi krízi
sek . . .  Az ember türelmetlenné lesz, mert nem végezheti azt, amit 
szeretne, s közben nem végzi el azt a keveset sem, amit pedig elvé
gezhetne. Liza tapasztalatból beszélt. Őt az évtizedes emigráció 
úgy elhasználta, hogy egész egykori gazdagságából nem maradt 
mása, mint időnként egy-egy ember, akit istápolhatott. . .  S még 
ebben se tudott konzekvens lenni. Nem találta sehol a helyét. Nem 
azért, mert rosszul kereste, hanem mert már nem volt sehol helye. 
Istápolt, és mindenkit, akit lábra állíthatott, azután újra tönkretett 
azzal, hogy senkinél sem volt maradása. Az embernek önmagában
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nem lehetnek gyökerei; a gyökérnek föld kell, tartósan egy másik 
ember se pótolja a földet, az objektív valóságot, m in t. . .  mint 
amilyen objektív valóság a párt. Aki egyszer a pártra tette az éle
tét, az ha a pártból k iesik ...  úgy végzi, mint Liza vagy úgy, mint 
Bonyhádi, vagy ú g y ...  De maradjunk Lizánál, aki végül is nem 
talált magának más missziót, mint hogy hazament betegápolónak, 
mert egy elhagyatottságról panaszkodó levelet kapott a nyolcvan
hat éves ap játó l. . .  De ezt te tudod, hiszen ezért hagyott el aztán 
téged. Hogy a falu, ahová visszament, ma orosz területen van, 
szovjet-orosz területen, az ő számára semmin se változtat. Ő is 
tudta -  temetni és magát eltemetni ment vissza húsz év után a falu
jába. Hanem te, most aztán igazán. . .

Kovács felpattant, de aztán mielőtt Bollert egy hangot is szólt 
volna, fejét rázva, csüggedten ereszkedett vissza. -  Semmi -  felelte 
zavartan a faggatásra. -  Azt akartam  mondani, hogy ha m ár én 
nem, te legalább kinézhetnél, de aztán eszembe jutott, hogy erre is 
áll: vagy nincs kint senki, s a k k o r . . .  vagy még mindig van kint 
valaki stb., stb. -  és nevetve húzta elő zsebéből az előszobakulcsot, 
melyet tegnap adott át neki Bollert, hogy „ne érezze magát bezár
va”. Fel-feldobta s estében elkapta olyan arccal, mint aki valami 
élőlénnyel ingerkedik.

-  Szeretnék az igazság kedvéért egy megjegyzést tenni -  szólalt 
meg elvörösödve Bollert, miközben a fel-felrepülő kulcsot követte 
a tekintete. -  Tudniillik. . .  sose éreztem, hogy engem Liza tönkre
tett volna, ahogy te kifejezted m agad. . .  épp ellenkezőleg, őnélkü- 
l e . ..

Kovács egyáltalán nem szakította félbe, továbbra is ugyanazzal 
az ingerkedő mosollyal csak a kulccsal enyelgett. Bollert mégse tu
dott tovább beszélni, az volt az érzése, hogy elhallgattatták. 
S ezúttal inkább zavarában, gépiesen nyúlt az újságok után.

-  Ne, n e ! -  tiltakozott felugorva Kovács, s hagyta, hogy a föld
re essen a feldobott kulcs. -  Inkább mesélek, mesélek még, törté
neteket, mindent, inkább beszélgessünk -  s odatolva Bollertnek a 
széket, s példát adva azzal, hogy maga is leült, felelt Bollert „meg
jegyzésére”. -  Sokféleképp lehet tönkretenni valakit. Mindeneset
re, ha ő akkor nem hagy el téged, aligha jössz haza az emigráció
ból. Az ember, mondtam már, nemigen tudja „in flagranti” tetten
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érni a p illanatot: ez az, most, most tettek tönkre. Várj még -  Liza 
után m aradt egy űr, csak idővel fog kiderülni, tudtad-e kitölteni, s 
főleg, hogy m ivel.. .  Mert ki kell tölteni. Nálam annyiban más az 
eset, mert nekem ott volt a p á r t. . .  ott van a párt -  javította ki m a
gát Kovács. -  Apropó, emlékszel Bonyhádira, a rettenetes hosszú 
Bonyhádira, aki minden reggel egész a Grinzingerstrasseig ment 
elébe a postásnak, mióta híre jött, hogy a feleségét, aki illegális 
munkára ment le, elfogták Pesten. Csak rémhírek jöttek, nem 
alaptalanok, de semmi biztosat hosszú hónapokig nem lehetett 
megtudni. Mint ahogy most se engedtek még ügyvédet hozzájuk. 
De azt akarom mondani -  te akkor már nem voltál Bécsben - , 
Bonyhádi a levegőt simogatva m utatta nekem széttárt nagy kezé
vel: „Tudod, Kovács elvtárs, ő olyan kicsi és gyönge.. És nem 
m ondott többet, de könnyű volt kitalálni az elképzeléseit a szadis
ta rendőrökről és különítményi tisztekről. . .  Akkoriban az inflá
ciós Bécsben a munkásoknak majd minden héten új és új sztrájk
kal kellett küzdeni az éhhalál ellen, mert az új, felemelt munkabér, 
mire egy-egy sztrájk „győzelmesen” véget ért, még kevesebbet ért, 
mint a sztrájk előtt a régi. És a mi elvesztett Budapestünkhöz leg
inkább azok a helyek hasonlítottak, ahol munkásokat, tömegeket 
lehetett találni. De egy napon Bonyhádi, aki még beszélni se tu
dott velük, s mégis naphosszat ott ődöngött velem a sztrájktanyák 
körül, azt m ondta: „Nem megyek többé sztrájkot nézni.” És arról 
beszélt, hogy elég a lógásból, mindenáron haza kellene menni, 
megteremteni az összeköttetést köztünk és a gyárak közt. De csak 
rá kellett nézni, a fekete gödrökre a szeme alatt, az egész csonttá 
aszott szegény fiúra -  nem lehet, hogy valaki kórházi ágy helyett 
az illegális munkába vesse bele magát. M ondtam neki: amíg ilyen 
állapotban vagy, nem küldhet le, nem fog leküldeni a p á r t. . .
-  Akkor -  felelte erre - ,  ha nem küld le a p á r t. . .  Figyelmeztettem, 
hogy minek teszi ki magát. A fegyelem, a fegyelem! Megbízás nél
kül hazamenni, az biztos kizárás a pártból. Semmit se felelt, csak, 
tél volt, vette a szörnyű zöld kabátját, fejére tette a sapkáját, és ki
ment a szobából. Úgy, mint aki sétára indul. Két nappal később 
már megtudtuk, hogy Pesten látták. Ez nem tréfa. Illegális párt 
számára az ilyen fegyelemsértés.. .  általában bármily fegyelemsér
t é s . . .  Minden gyanú felmerülhet. Annak ellenére, hogy a felesége
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börtönben volt -  sőt épp azért. . . .  A rendőrség szeret zsarolni. Én 
magam egy percig se gondoltam, hogy Bonyhádi. . .  De én is be
láttam, hogy szükséges a megtorlás, az óvintézkedés. Pestről kér
dezték az elvtársak: itt van Bonyhádi, bízzunk-e benne? S kizár
tuk a pártból. Én is a kizárás mellett voltam. Kellett. S mikor 
Bonyhádi megtudta, hogy kizárták, agyonlőtte magát. Itt Pesten. 
Te nem tudhattad meg, mert a rendőrség se sejthette, hogy Bony
hádi az a Bonyhádi. Az útlevél, amit a zsebében találtak, természe
tesen más névre szólt. De hogy te, Bollert, milyen komikus vagy! 
Bocsáss meg, de ezt kell mondanom, komikus! Arra szisszentél 
föl, hogy agyonlőtte magát, és nem arra, hogy vonatra ült. Pedig 
az úgyszólván már csak külsőség -  tudatosan akkor követte el az 
öngyilkosságot, mikor a párt minden engedélye, utasítása nélkül 
vonatra ült. Addig nézett ébren és álomban a határon túlra, haza, 
a felesége, a mindnyájunk b ö rtö n ére .. .<Te ezt nem tudod: a Rém 
hipnotizál, mint az óriáskígyó a zsákm ányát... Moziban láttam 
egyszer, ahogy egy m adár rémülettől borzolt tollal belesétál az 
óriáskígyó torkába. Úgy van, a végén a Rém vonz, húz, nem tudsz 
ellenállni, mintha beleszerettél volna, nem tudsz másra gondolni, 
egyszerre félsz tőle és egyszerre áhítod a részedet, a te személyes 
részedet a romlásból -  és Kovács az utolsó szavaknál már nem tu
dott ülve maradni. A szobát járta, s mikor azt ismételte, hogy 
„félsz és áhítod a részedet a romlásból” -  a fogát csikorgatta, a két 
karját kinyújtotta, s mind a tíz ujja görcsösen úgy görbült befelé, 
mint aki markolna valamit, de nincs mit, nincs mibe kapaszkod
nia.

-  T e . . .  te most mit gondolsz? -  kérdezte Bollertet, s annak 
most egészen mindegy volt, hogy Kovács fel-alá járkál. -  Te most, 
most mit gondolsz? -  ismételte a kérdést, anélkül, hogy megállt 
volna. -  Mit gondolsz? Nem gondolod, hogy van abban valami 
embertelen, gondolkodni olyan dolgokról, amiket csak érezni le
het? Nem gondolod, hogy vannak érzések, amiktől egyenes út ve
zet a cselekedethez -  hogy embertelen volna közbeiktatni meggon
dolást, gondolatot, mint magasabb fórumot, gondolkozni követ
kezményeken, ahelyett, hogy a érzésre közvetlen a cselekedet kö
vetkezzék. Mit gondolsz?
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S Kovács most csakugyan azért kérdezett, mert hallani akarta a 
választ. Megállt Bollert előtt, türelmesen, némán, makacsul várva.

-  Én a gondolat pártján vagyok. Nem, Péter, nem a gondolat, 
hanem az életünk embertelen, az életfeltételeink, Péter -  szólt Bol
lert halkan. És amint kimondta, embertelennek érezte azt, hogy 
m ikor így áll előtte Kovács, ő tud gondolkodni. S megint, mint 
tegnap, az a kínos érzése támadt, hogy mulasztást követ el, vala
mit tenni kellene, valami mást, mint amit tesz.

-  Szóval -  s Kovács mintha attól tartana, hogy a médium, akit 
vallat, elmenekülhetne, Bollertet a két vállánál fogva szorította a 
helyére szóval ha úgy tíz nap előtt, pár nappal a Sallaiék letar
tóztatása után hozzád jönnek az utasítással, hogy hagyd el azonnal 
az országot, lent vár egy autó, biztos útlevéllel, biztos úton, szóval 
te mentél volna -  s ma már a moszkvai lakásodban várnád a távoli 
Pestről a híreket? A gondolat, az elementáris okosság, a kétszer- 
kettő-négy legmegcáfolhatatlanabb logikája bizonyítja, hogy hor
danod kell az irhádat: a rendőrség már tudja, annyit már biztosan 
tud, hogy valahol Pesten vagy, de az is lehet, hogy azt is tudja, hol 
vagy, s csak azért hagy még szabadon, hogy általad azoknak is a 
nyomára találjon, akikről még nem tud. Pártm unkát tehát most 
m ár emiatt sem végezhetsz. Tehát? Itt ebben a szobában járkálha
tok föl-alá még egy hétig, még egy hónapig, haszontalanul, telje
sen haszontalanul -  és a párttal szemben egy súlyos és minden gya
núnak tápot adó fegyelemsértés bűnével. Ezt mind előre meg
mondta, kifejtette nekem az az ember, aki tíz nap előtt felkeresett 
a párt utasításával, a biztos útlevéllel, az autóval. S ha te azt hi
szed, hogy most csak a rendőrség elől bújtatsz engem, tévedsz. 
A párt, az én pártom  elől is bújok, hogy ne találjon meg egy újabb, 
még nyomatékosabb azonnali menekülésre felszólító utasítással, 
mellyel szemben engedetlennek lenni talán még kizárást is, a 
Bonyhádi sorsát vonhatná maga után. Förtelm es...  és mégis! Ha 
tudnád, hogy több mint tíz év óta már hány, mártírjaink emlékére 
rendezett emigrációs ünnepélyen tartottam  ünnepi beszédet, meg
hatót, szépet, emelkedettet, okosat, marxistát! De mindig innen 
távol. Vagy Bécsben, ahol akkoriban mást se csináltam, vagy 
Moszkvában, ahol ezért baráti kézszorításokat, tapsot kapsz, s 
esetleg a karrierednek egyengeted vele az ú tjá t. . .  Elég vo lt! Nem
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ott, itt, itt akarok kommunista lenni! Tizenhárom évig vártam, 
míg hazaküldtek dolgozni -  s most menjek megint ki, ki az emig
rációba? Most! M o s t.. .  Szóval? Mit gondolsz?

-  Azt gondolom, hogy semmiképp sincs igazad -  mondta Bol
lert.

Kovácsnak hálásan derült föl az arca. -  Csakugyan azt gondo
lod? s az örömtől és reménytől érthetetlenül frissen csendült a 
hangja.

-  Azt gondolom, hogy semmiképp sincs igazad -  a gondolatsor, 
amit kifejtettél, hamis - , és azt gondolom, hogy én éppen úgy nem 
tudnék elmenni most Pestről, mint ahogy te nem mentél -  mondta 
Bollert, aki emlékezett arra a különös, egyáltalán nem örömtelen 
izgalomra, melyben a bécsi szerkesztőséggel folytatott telefonbe
szélgetés után várta a rendőrség embereit.

Kovács keze csalódottan hanyatlott le Bollert válláról.
-  Ez a szörnyű, én, a kommunista, aki úgy cselekszik, mint 

ahogy te cselekednél. . .  -  mormogta, s a várakozásnak olyan fe
szültségével, mint amilyennel elsápadó ember egy várt, életről 
vagy halálról tudósító sürgöny után nyúl, húzta elő a zsebóráját. 
S mint aki feltépte a türelmetlenül várt sürgönyt, egy pillanatig, 
anélkül, hogy rá mert volna nézni, csak tartotta kezében a lapos 
tulaezüst órát, mintha a fogásából akarná kitalálni, hogy hol áll
nak a mutatók.

-  Egy óra, délután egy óra -  mondta aztán. Déli tizenkét óra 
volt az utolsó terminus, amikor még megtalálhatta volna azt az 
embert, akinek segítségével túl kerülhetett volna a magyar hatá
ron. Bollert, aki ezt Kovácstól csak azután tudta meg, most csak 
annyit látott, hogy miután Kovács végre rászánta magát, hogy az 
órájára nézzen, levette és zsebébe dugta az aranykeretes pápasze
mét, és mintha a pápaszemmel együtt egyszerre egy maszk is levált 
volna az arcáról. Soha Bollert nem látott még beszédesebb arcot s 
olyan arcot, mely hasonlókat beszélt volna, mint amit ez az arc eb
ben a percben. Az arcát ellágyító fáradtság mellett valami békés 
meglepetés derengett az arcán. Mint ahogy Bollert a háborúban 
csak halottakon látta, épp olyan halottakén, akik rémülten és kí
nosan haldokoltak, s akiknek mintha kiíródna arcukra az inkább 
kellemes, mély megdöbbenés afölött, hogy a halál állapota közön
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séges valóság, és semmi abból a rendkívüliből nincs benne, amit az 
ember a meghalás viharos folyamata alatt képzel bele.

-  Ezen túl volnánk -  szólalt meg Kovács, és a hangja is másként 
csengett, mint eddig. S ment az íróasztalhoz. Úgy roskadt le a 
székre, mint aki megszakadásig nagy erőfeszítés után volt. Győ
zött -  és ugyanakkor csatát vesztett. Most már nem félt megnézni 
az újságokat, nem kellett többé félnie attól, hogy a fenyegető hírek 
mégis még menekülésre késztethetnék. Nem hallatszott azután 
más zaj a szobában, mint az újságlapok zizegése. Bollert is a kezé
be vett egy újságot. Kovács felütötte a fejét. Nem valószínű, hogy 
bármily éles hallással is meghallhatott volna valami, az előszoba
ajtón túlról jövő zajt, s mégis letette az újságot, és fülelt. Vagy ta
lán csak azért emelte fel fejét az újságlapok közül, hogy az elhatá
rozással, mely olvasás közben támadt benne, még egyszer szembe
nézzen, mielőtt kimondja.

-  Azt hiszem - szólt, s a hangja egyszerre mélyebben csengett, 
mint feszült húr, ha megereszkedik. A megnyúlt arca is, hogy Bol- 
lertre emelte, inkább csak egy elgondolkodó és kíváncsi ember ar
cának hatott - ,  azt hiszem, ha tudják, hogy itt vagyok, vagy bármi 
más okból állnak lesben az ajtóban, akkor én úgyse tűnhetek el 
előlük. Legjobb lesz most már ezen is minél előbb túlesni -  és fel
kelt, sietség nélkül, felemelte a lakáskulcsot, mely úgy, ahogy leej
tette, még mindig ott feküdt a szoba közepén, s kezével végigsimít
va a haján, már ment is. Behallatszott, amint a kulcs kint a zárban 
kattog, s csak ekkor pattant fel Bollert és sietett utána az ajtóhoz.

Ekkor azonban Kovács, az ember türelmetlen elszántságával, 
aki akarja kihívni a sorsát, már le is nyomta a kilincset, és zajjal 
tépte fel és tárta ki az ajtót. S nem volt híján a komikumnak, 
ahogy azon nyomban zavarodottan vissza is hőkölt. Ráleselkedő 
rendőrügynökök, ólombotos, sunyi férfipofák helyett, szemét az 
ajtóra függesztve s a lépcsőház korlátjának támaszkodva, kelleme
sen meglepve, figyelmes tekintettel egy fiatal hölgy állt, az évadnak 
megfelelően krémszínű nyersselyem nyári kosztümben.

-  Margit! -  kiáltott fel Bollert, és félretolta az ajtóból a széles 
vállú Kovácsot, és nyújtotta oly nagy örömmel és hálával a két ke
zét a lány felé, mintha annak köszönhetné, hogy helyette nem más 
és mások álltak itt az ajtaja előtt. Némileg csalódottan ejtette le

425



azonban a Margit elé nyújtott kezét, mikor oldalt, kissé mögé hú
zódva, kontyba kötött fekete hajával, meztelen lábán fekete félci
pőben Annát pillantotta meg. A két nő nem úgy állt egymás mel
lett, mint akiket csak a véletlen hozott össze az ő lakásának ajtaja 
előtt. Megzavarta az örömet ez a másik, sötéten maga elé tekintő 
asszony. S csak mikor Bollert tekintete róla Margithoz tért vissza, 
akkor vette észre, hogy a Margit annyival frissebb, okosan csillo
gó vidám szeme körül is ott gyűrűzik valami annak az asszonynak 
a komor gondjából.

Bollert a kölcsönös bemutatás szertartását azzal kezdte s fejezte 
is be, hogy Kovácshoz fordult és azt mondta neki: -  A meny
asszonyom -  s bár a vendégét viszont nem m utatatta be, Margit 
ezúttal nem nevette ki az esetlensége miatt, s még amiatt se tett 
megjegyzést, hogy oly régóta és annyiszor csöngetett hiába. S arra 
se vesztegetett szót, hogy megmagyarázza, mért van itt és várt itt 
Bollert oly határozott tilalma ellenére.

-  Selmecinének fontos beszélnivalója van veled, Misa -  szólt 
Margit, mindjárt, amint mind a négyen egymással szemben álltak 
a lakásban.

S mert erre Kovács is őrá nézett, Anna igazított valamit a fakó, 
kék pettyes kretonruháján, s a derekán a ruha anyagából készült 
keskeny övön. -  M ár reggel óta itt vagyok -  mondta. -  Mert 
fontos.

Margit, aki közben körülnézett a befüggönyözött, takarítatlan 
szobában, ahol a díványon is ágy volt vetve, látva, hogy Misa még 
mindig nem tudja feltalálni magát, türelmetlenül vette át a szót
-  és aztán mindjárt a rendelkezést is.

-  Hadd már a csodálkozást, Misa. Ő reggel, én később jöttem. 
A lábam kicsit kifáradt az álldogálásban, de azonkívül. . .  Nem 
unatkoztam. Most pedig kimegyek a vendégeddel a konyhába -  s 
rámosolygott Kovácsra, hogy biztosítsa rokonszenvéről - ,  vagy 
nem . . .  Jobb lesz, menj ki te Selmecinével. . .  Na menj már, csak 
nem gondolod, hogy a te szép szemedért ácsorgott itt órák hosszat 
az ajtóban.

Bollert előrement, Anna utána. A konyhában, amint Bollert 
megállt, Anna feléje nyújtott egy a két keze közé szorított újságpa
pírba göngyölt kis csomagot. Bollert gondolatai még, mint az in
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ga, hol Kovács személye, hol Margit megjelenése között lengedez
tek, anélkül, hogy bármelyiknél is meg tudtak volna állapodni, s 
különben is mindig bizonyos időre volt szüksége ahhoz, hogy bár
mi meglepetésből is felocsúdjon. Körülményesen helyet csinált a 
konyhaasztalon a felszaporodott elmosat lan edények és tányérok 
közt, hogy a kényszerített ember belső ellenkezésével ott bontsa ki 
a sok újságlapba burkolt, keze alatt lassan vékonyodó, puha cso
magot.

-  Véres rongy van benne. Minek kipakolni? -  szólalt meg An
na, s kezét rátette a csomagra. -  Bizonyíték a rendőrség ellen. Ing 
volt. A Sallai Imre inge volt.

Bollert látni akarta. Feltétlenül, mint mondta.
Anna leült, s ölbe tett kézzel egy előtte álló, elmosatlan lapostá

nyért nézett, míg csak Bollert ki nem bontotta a csomagot egészen, 
és amíg -  ami meglehetősen soká tartott -  elkészült a szemléjével.

Anna csak azután tekintett fel rá: először az ügyetlen kezére, 
ami, miközben újra megcsinálta a csomagot, reszketett, s aztán az 
arcára. Anna nézte, s nem több érdeklődéssel, mint az imént, a la
postányért. Nézte, és megállapította: ezt az embert tehát megint 
fel lehet majd használni. Kár, hogy a menyasszonyát semmire se 
lehet felhasználni. S kár, hogy azt az úrifiút, aki ma hajnalban állí
tott be hozzá ezzel a csomaggal, szintén nem tudta semmi többre 
se felhasználni. Ez volt minden, amit róluk gondolt, s azonkívül 
csak elégedett volt, hogy ellentétben az úrifiúval, ő nem tágított a 
Bollert ajtaja mellől, míg az ki nem nyílt. S miután most Bollert is 
helyesnek tartotta, s azonnal rá is állt, hogy ő maga vigye el az in
get az ügyvédhez -  Anna számára ezentúl teljességgel értelmetlen 
volt mindaz, amiről Bollert kérdezősködött nála, holott, úgy lát
szott, Bollert még ezenkívül is soká akar beszélgetni vele. Éppen 
úgy, ahogy a menyasszonya. Anna megértette, hogy ezeknek az 
embereknek ezekben a napokban is éppúgy, mint máskor, min
denféle ügyeik, viszonyaik, gondjaik vannak. Őneki azonban, An
nának, mindehhez semmi köze, őneki egyetlenegy ügye: Sallai. 
Mint lepkék, akiket gombostű hegyére szúrtak, a gondolatai e kö
rül a név körül dermedt mozdulatlanságban maradtak. Amije még 
ezenkívül volt, Selmeci Pali, attól megfosztották. Mi az, amiről 
neki most még beszélni volna érdemes?
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M argittal, mikor az a Bollert ajtajában rátalált, azzal sokat be
szélt -  de arra szükség volt. El kellett érnie, hogy akár estig is, míg 
csak nem nyílik az ajtó, hagyják békén várni. A menyasszony nem 
felejtette el, hogy Bollertet egyszer ott találta Annánál a Naphegy 
utcában. Akkor, mikor az a bécsi újságokkal jö tt ki őhozzá. 
A menyasszony azt akarta tőle, hogy ne álljon tovább az ajtóban, 
ne háborgassa Bollertet, legyen belátással, ne rántsa bele Bollertet 
nem neki való tilos és veszedelmes tevékenységbe. Anna erre meg
mondta neki:

-  Az én férjem pár esztendőt volt fegyházban, s tegnap megint 
érte jöttek, elvitték; nekem mindenkit fel kell használnom, akit 
csak lehet. . .

A menyasszony erre felhagyott a támadó hanggal, de a rábeszé
léssel, mely kérlelésbe is át-átcsapott, még mindig nem. Anna 
hagyta, hogy elmondjon mindent, amit akart, s csak mikor elhall
gatott, felelt, s csak egyetlen m ondattal:

-  Sallai Imre szeretője voltam.
Az izgatott lánynak olyan egyszerűen mondta ezt, mint aki fel

szólításra a rendben levő legitimációját mutatja elő. A fontos az 
volt, hogy az a menyasszony neki segítségére legyen abban, hogy 
ide kerülhessen, ahol most állt: szemben Bollerttel.

A menyasszonnyal való egész beszélgetésből egyetlen szó foglal
koztatta most csak Annát, a szó, ami Margit száján csúszott ki. 
Valami olyat mondott, hogy ő, Anna biztos szenved az alatt is, 
hogy megcsalta a fegyházban levő férjét. -  Azt is, ezt is szerettem, 
nem csaltam meg én egyiket se -  mondta Anna, akinek eddig sose 
ju to tt eszébe, hogy ő megcsalt volna valakit. Mit mondjon most 
ennek a másik idegennek itt vele szemben, Bollertnek, aki azt kér
dezi most:

-  Ugye, a végén egészen jól megértették egymást maga és a 
menyasszonyom ?

-  Azt nem mondtam meg neki, hogy mi van a csomagban -  fe
lelte Anna.

-  É rtem . . .  látja, én se mondom meg, magának se, hogy miért 
nem nyitottam ajtót a csöngetésre. . .  hallgatni kell tudni, és biza
lommal kell lennünk egymáshoz -  szólt Bollert. De Anna legke
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vésbé se törte a fejét azon, hogy mért nem nyitott Bollert ajtót, 
semmire se volt kíváncsi, csak egyre:

-  Tehát még ma délután átadja az ügyvédnek?
Mielőtt elment, keze a konyhaasztalon fekvő csomag után 

nyúlt, de aztán anélkül, hogy hozzáért volna, megint leereszkedett. 
Tudta, ez volt az utolsó közbenjárás, amire Sallaiért felhasznál
hatta -  magát. S egyszerre nehezére esett megfordulni és menni. 
Bollert csak azt látta, hogy nagyon hirtelen és nagyon sietve 
megy el.

Bollert maga is mindjárt menni akart a rábízott csomaggal, de a 
szobájában senkit se talált, akitől elköszönhetett volna. Csak vala
mi meglepő csendet talált, és ami a csendet még nagyobbá tette, a 
díványról eltűnt az ágynemű, az ágy bevetve, a ham utartók kiürít
ve, a székek a helyükön -  csend és rend volt a szobában. Mint 
olyan házban, ahonnan az imént vitték ki a halottat -  nyilallt Bol
lert fejébe. Aztán körüljárt a szobában, mintha azt hinné, hogy 
megkeresheti őket. Egyszerre eszébe jutott, hogy Anna elmehetett 
anélkül, hogy ki kellett volna zárnia az ajtót. Megnézte: a zárban 
belülről benne volt a kulcs. Visszament a szobájába. Akkor vette 
észre, hogy az íróasztalon, mintha szélvész járt volna, összevissza 
hevertek a délelőtt még halomba rakott újságok.

így találta Bollertet az íróasztal előtt állva Margit, aki kipirul- 
tan, apró csomagokkal felpakolva jö tt vissza:

-  Szörnyű vagy te, Misa -  mondta. -  Hogy nézett ki a szobád! 
Szerencse, hogy olyan ügyes szobalány a vendéged, segített nekem 
rendbe hozni. Ugye most másképp néz ki itt? S te se ebédeltél...  
Hoztam mindnyájunknak. Selmeciné már elment. Ó, de kár! 
D e . ..  de hol a vendéged?

Bollert megszabadította Margitot a csomagjaitól, és megfogta a 
Margit kezét, odahúzta maga mellé a díványra.

-  Hol a vendéged? -  ismételte meg a kérdését Margit.
Bollert hallgatott. S Margit ránézett, megsimogatta a kezét.

Megértette, hogy „a vendég” elment. Újra ránézett, és megértette, 
hogy a vendég soha többé nem jön vissza. S ültek tovább ketten 
egymás mellett. Margit csendesen mesélt a vendégről, aki elmond
ta neki, anélkül, hogy kérdezte volna -  hangsúlyozta Margit -, 
hogy a bécsi barakkból ismeri Bollertet. Nagyon kedves volt,
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ahogy kivette a kezemből a törlőruhát, és segített rendbe hozni a 
szobát. És szívesen felelt a kérdésekre is a különböző barakklakók 
felől, akikről Margit Bollerttől tudott. És nagyon helyeselt, mikor 
Margit azt mondta, hogy lemegy ebédhezvalót hozni. . .  Biztos
-  mondta Margit - , biztos, őszintén, hátsó gondolat nélkül helye
selt. Biztos csak aztán határozta el, hogy -  elmegy. Talán azért, 
mert úgy találta, hogy most már túl sokan tudják, hogy nálad van
-  vélte Margit.

-  Talán, talán ezzel okolta meg magamagának, d e . ..  Tudod, a 
mozikban látni bizonyos kígyókat, szörnyeket, amint vonzzák és 
elnyelik a felborzolt tollal nyitott szájuk körül keringő m adara
kat . . .  -  mondta Bollert.

A szobában a függönyök még mindig be voltak húzva. Ültek 
egymás mellett. Margit a Misa kezét simogatta. Hosszúkat hall
gattak, s csak néha beszéltek, s akkor nagyon halkan, igen, úgy, 
mint egy házban temetés után a visszamaradt hozzátartozók.
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Július 28.

A SZ E N T  S Z Ű Z  SZ E R E N C SE

A vaskerítéses, keskeny udvari folyosón, mely mint modern bör
tönépületekben a cellákat, az emelet minden lakását áttekinthető 
körbe fogta -  a nyitott ablak előtt el-elhaladtak a lakók, sokan 
csak azért, hogy egy-egy pillantást vetve a szobába, az ágyra, ahol 
Mayer Hanzi feküdt, megmutassák, hogy nem köszönnek, vagy 
hogy éppen sokatmondó némasággal megálljának s köpjenek 
egyet, mielőtt továbbmennek.

-  Irigyek, s hál’ istennek van okuk rá -  gondolta Hanzi, s gyó
gyuló szemhéjai alól elégedett pillantást vetett a feje fölött függő, 
az öt sebből vérző Krisztust ábrázoló, légyköpéses olajnyomatra, 
mely annak ellenére, hogy aranyozott rámája törött, mégiscsak 
szentkép volt, amilyenből illik, hogy legalábbis egy az ágy fejénél 
ott függjön a falon, különösen akkor, ha az ember a legjobb úton 
van ahhoz, hogy megint szolid, rendes, sőt mondhatni megbecsült 
személy legyen.

Mióta még a nevét is kiírták az újságokba -  Mayer János, derék 
magyar munkás, aki majdnem életével fizetett keresztény hitéért, 
hazafiságáért - ,  s mióta a villamosvasutak igazgatóságától auto
mobilon jö tt ide ki egy úr, aki sárga kesztyűt viselt, kesztyűt a me
legben is, Hanzi megnövekedett önérzettel nagyravágyó álmokra 
adta szemlátomást gyógyuló fejét. Úgy tűnt neki, mintha ő mindig 
is gyanította volna, hogy nem kell több, mint csak valamicskével 
kevesebb balszerencse vagy pláne egy egész kicsinyke kis sorsked
vezés, s a többit -  „a többit tessék csak rám bízni”. Mert, ami azt 
illeti, a legfontosabb az, hogy ha az ember végre abba a helyzetbe 
kerül, hogy művelt és finomabb személyekkel szólhat, akkor tud-
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jón illően, bizalmat keltően viselkedni, választékosán beszélni. 
Ezek itt az ablak előtt elmenőben csak köpködjenek.

-  Aki utoljára köp, az köp legjobban -  mondta Teréznek, és 
mert Teréz nem mulatott a tréfán, megmagyarázta: -  Buta vagy, 
Rézi. Van egy népies szólás, hogy aki utoljára nevet, az nevet leg
jobban, és én ennek a fazonjára mondtam, hogy aki utoljára 
k ö p . ..

De Rézi továbbra is bután nézett rá, nem nevetett. Sajnos, nem 
lehetett Rézivei ékelődni.

-  Nemsokára itthagyjuk a félszobát, ezt a tolvaj banyát, ezt az 
egész rühes házat, amit úgyis le fognak rombolni, itt az egész An
gyalföldet, és ha az én jó Istenkém megsegít, nem is albérletben fo
gunk lakni, hanem főbérlők leszünk, saját konyha és saját szoba 
plusz fórcimmer, s akkor köpködnek majd csak ezek itt isteniga
zában, de én nem is fogom látni -  szólt Teréznek, és csak a gondo
lata felét árulta el ezzel. Mert képzeletében nem közönséges mun
kásként látta magát a saját főbérlői lakásában. Aki utoljára köp, 
az köpi a legjobbat -  ismételgette minden esetben, ha egy-egy ház
beli lakó elvonult a nyitott ablak alatt, és már látta magát, amint 
füle mögött egy félelmesen hegyes plajbásszal, kezében egy notesz- 
szal felügyelőként jár a munkapadok között, esetleg egy műhely
ben, ahol fess lányok és asszonyok is dolgoznak. . .  Az izgató 
könyvecskében, amit még önálló iparos korában vásárolt, s amit 
sajnos még Pestszentlőrincen elloptak tőle, egy amerikai dohány
gyár szigorú munkafelügyelője szerepelt. Munkáslányok jártak 
hozzá titokban a lakására, kiválasztotta a legszebbeket, s miután 
egy ideig szerelmeskedett velük, eltette őket láb alól. Szebbnél 
szebb lányokat, időnként ha különösen szépek voltak, asszonyo
kat is. A végén a munkafelügyelő egy detektív kezébe került, de 
még a detektív se bírt vele könnyen. Leütötte magát a detektívet, 
de nem egészen, az csak tettette magát halottnak, s hagyta, hogy 
az amerikai munkafelügyelő odatemesse a szobája padlója alá, 
ahol egy titkos csapóajtó mögött, mélyen a föld alatt egész sereg 
nő volt már eltemetve, azaz csak felraktározva. . .  Isten őrizz, 
gondolta Hanzi, hogy ő olyanokat tegyen, mint ez az amerikai 
munkafelügyelő tett. Még csak hasonlókat se. Semmiféle kelle
metlenséget ő nem akar. Ő kedves figyelmességeket, kisebb-na-
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gyobb ajándékokat, egy-egy csirkét, stikkelt térítőt vagy dívány
párnát a nőktől el-elfogad majd, de azonkívül semmit se fog elkö
vetni, még azokat a túlságos szerelmeskedéseket se, amik a köny
vecskében -  nagy kár, hogy ellopták -  alaposan le voltak írva. Ha 
éppen kivételesen gusztusa támad egy-egy nőcskére, hogy kicsit 
nyalakodjék. . .  de semmi többet, mert különben vége a tekintély
nek, és általában kiszámíthatatlan, hogy az ilyen nők esetenként 
milyen kellemetlenségeket okozhatnak még egy munkafelügyelő
nek is. Egy kis cukorkát meg édes likőrt ő is tart majd otthon, 
mint az amerikai kolléga, de természetesen álompor nélkül. Az 
álompor különben is fölösleges, ha az ember elhatározza, hogy 
nem akar semmi veszedelmesebbet, mint épp itt is, ott is kicsit 
babrálgatni, semmi olyat, amit az ember nyugodtan meg nem 
gyónhat, szóval -  mint a sárga kesztyűs titkárnak mondta, aki az 
után érdeklődött, hogy van-e még a kompótból -  „ami azt illeti, 
nem mondom, hogy nem tudok meglenni nélkülük, de ha szabad 
azt a szavacskát használnom, eléggé nagy barátocskája vagyok a 
jobb nyalánkságoknak”.

Ha az ember a jövőt illetően ilyen jó kilátásokkal kellemesen, 
jóllakva, mindenkitől irigyelve, nap nap után gond nélkül m arad
hat az ágyban, és nincs más dolga, mint feküdni -  ugyebár, a ter
mészetes az volna, hogy csak mosolygós gondolatok korzózzanak 
a fejében. így vélte Hanzi. De épp azért, mert ezt találta volna ter
mészetesnek, türelmetlenül, sőt pillanatonként elkeseredetten vi- 
szonylott a feleségéhez, aki miatt mégse volt, mégse lehetett úgy, 
mint ahogy természetes lett volna, s egyes-egyedül őmiatta, az ő 
tulajdon Rézije miatt. -  Annyi eszed van, hogy eresz alá állj, ha 
esik az eső, minek ennél több ész asszonynak -  tréfálkozva így vi
gasztalta Rézit és magát -  azelőtt. De ez az idő elmúlt. Ez csak ad
dig tarthatott, amíg nem voltak jó kilátások. Most azonban nem 
lehetett mulatságosnak találni, hogy Rézi a butaságával majdnem 
veszélyezteti a jó kilátásokat. Nem tudja felfogni, hogy mi az a 
taktika. M ár tegnap elkezdte mondani, hogy Hanzi keljen fel az 
ágyból. Hanzi, akinek taktikából úgy kellett tennie, mintha min
den mozdulatnál még mindig nyögnie kellene, nem ugorhatott fel 
az ágyból, hogy kikísérje a sárga kesztyűs u r a t . ..  csak a szemét 
forgatta, de Teréz -  a nehéz felfogásával, gondolta Hanzi -  nem
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értett semmit a jelbeszédből; mintha nem is az ő férjét érte volna a 
megtisztelő látogatás. Más jo b b  nő, aki például nem munkás-, ha
nem önálló iparos családban nevelkedett, tudta volna, hogy a jobb 
kuncsaftokat hellyel kell kínálni, s ha elmennek, az ajtóig kísérni. 
Más, jobb nő a sárga kesztyűs úrnak női könnyeket sírt, panasz
kodott, sopánkodott volna. Teréz, az ő tulajdon Rézije, ült az ágy 
szélén, fel se nézett, mikor a sárga kesztyűs titkár jött, fel se állt, 
mikor elment. Amint a vendég eltávozott, Hanzi úgy el volt kese
redve, hogy felpofozta Rézit. De még tartósan haragudni se lehe
tett rá, mert ahelyett, hogy erre, mint más nő, sírni kezdett vol
na, még csak el se megy az ágytól, csak ránéz hideg szürke szemé
vel az urára, s azt m ondja:

-  Látod, hogy fel tudnál m ár kelni. . .
Még csak haragudni se lehet rá, ismételgette magában Hanzi, 

de ez egyáltalán nem vigasztalta, sőt. Ha egy személy, akire még 
csak haragudni se lehet, csak egy haszontalan munkanélkülinek a 
felesége, esetleg az is sajnálatos, de tulajdonképp mindegy: a mun
kanélkülinek még el se hiszik, hogy valaha önálló iparos volt, a 
munkanélküli se ilyen, se más feleséggel se nem szoroz, se nem 
oszt. De ha egy ilyen nő egy olyan személynek a felesége, akinek 
nemcsak az esze van meg hozzá, hanem kilátása is, hogy felkerül
jön tekintélyesebb h e ly re ...

-  Figyelj ide, Rézi -  szólt hozzá Hanzi. -  Engem most felkapott 
a Szerencse, a karjára vett, a karján tart, mint a templomi képeken 
a Szent Szűz, aki a mellét nyújtja a karjára vett kisded Jézusnak: 
szopjál, szopjál. Láttál már olyan képet, amelyiken a Szűzanya le
ejti a csecsemő Jézust? Nem láttál, mert nincs olyan kép. Megma
gyarázom, mért nincs olyan kép. Nincs olyan kép, mert az nem 
fordult elő. Nem fordul elő az se, hogy a Szerencse leejtsen valakit, 
akit egyszer a karjára vett, kivéve ha az illető nem viselkedik úgy, 
ahogy kell. De maga a Szűzanya is leejtené a kis Jézust, ha egy
szerre, mondjuk, a hóna alatt a Szűzanyát csiklandozni kezdenék. 
Figyelj ide, Rézi. Te úgy viselkedsz, mintha egyenesen csiklandoz
ni akarnád a Szerencsét, addig csiklandozni, míg engem el nem 
dob, le, vissza oda, ahonnan felvett. Erről ju t eszembe. . .  Ezen a 
szentképen itt majd meg kell csináltatni a rámát. De addig is ke
ress egy rongyot, mártsd vízbe, és mosd le. Ne engem, azt nézd.
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Nézd, hogy összerondították a legyek.. .  az Ú r Jézus öt sebe kö
zül az egyik direkt fekete. Általában meg kell változnod, Rézi. 
Érted?

Hanzi tudta, Hanzi határozottan érezte, hogy ha valaki, hát ak
kor ő jó ember. Jó és türelmes, amit az is bizonyít, hogy mostanáig 
simán megfért egy ilyen, alapjában véve kezdettől fogva kevéssé 
megfelelő nővel, mint a Rézi. Összehasonlítva a csinos nőkkel, 
akikkel az ő, sajnos, ellopott pestszentlőrinci könyvében szereplő 
amerikai munkafelügyelőnek volt dolga, sőt akár más csak pesti 
feleségekkel, akikben általában van kedély, báj és vidámság. Han
zi felfedezte, hogy az ő felesége nem más, mint egy darab vissza
m aradt szerencsétlenség az egyébként szerencsésen elmúlt szeren
csétlen időkből. M intha most látta volna először: túl hosszúnak, 
túl soványnak találta, tisztára meszelőrúd, a homloka közepén ke
resztben pedig egy olyan mély ránc, mint valami árok. így csak
ugyan most látta először: Teréz a felszólításra elhagyta ugyan 
örök helyét, az ágy szélét, fel is állott, le is akasztotta a nehéz 
szentképet, hanem azt továbbra is a két kezében tartva úgy maga
sodott a Hanzi fejénél, hogy Hanzi önkéntelenül arrébb, amennyi
re csak lehetett, messzibb húzódott az ágyban a rásütő gonosz te
kintet elől, mely a Rézi üres szemében gyulladt ki az olajnyomat 
törött, vastag, aranyos fakerete fölött.

-  Az egyik sebet egész feketére rondították a legyek, de igazán, 
Rézili. Direkt unheimlich, Rézili -  hebegte Hanzi, és egyáltalán 
nem a képre gondolt, nem a képet, hanem a feleségét nézte. Még 
nagyobbnak látszott, ahogy a nagy képet mind magasabbra emel
ve, kiegyenesedve állt -  egyszerre még nagyobb, sőt szélesebb is, 
egész különösen, meglepően erős is lett -  rossz volt ránézni. Hanzi 
mégse tudta levenni róla a pislogó szemét.

-  Rézili. . .  Rézili. . .  -  mondta egyre, és igyekezett mosolyra 
fordítani a száját. -  Ne, ne állj már így. . .

A nehéz rámás kép fenyegetően moccant, s Hanzi védekezőn 
emelte a karját a homlokához.

Teréz maga se tudta még, hogy mit fog a következő pillanatban 
tenni. Csak az volt biztos, hogy mint akkor a cekkerből a röplapo
kat, a szalmazsák alól ki kell szabadítania, most, most mindjárt a 
756 pengő 40 fillért, kell, akarja, most és mindenáron.
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Ellenállhatatlan biztonsággal, mint mikor az ellenséges úri vá
ros legnépesebb utcáin azt tette, amit akart, s osztotta mindenki 
szeme láttára a tiltott röpcédulákat -  a hirtelen elszántságból tá
madt, feltámadt nyugalommal szólalt meg:

-  Kelj fel, most, de mindjárt.
Nem volt hangos, s nem volt a hangjában semmi ökölrázóan fe

nyegető, csak éppen határozottan és a szokottnál tompábban 
csendült; mintha nem is ember szájából, hanem valahonnan mély
ről tört volna föl oly meglepően, mint ahogy annak, aki a földön 
jár, mindig egyszerre tör fel a hosszú, rejtett, föld alatti élete után 
egy forrás ott, ahol az ember tegnap még semmit se látott s még 
csak nem is gyanított.

Teréz nem volt benne biztos, hogy a felszólításra Hanzi elhagyja 
az ágyat, de nem is gondolkodott ezen; amiben egész biztos volt, 
az csak az, hogy őneki nem lehet már tovább várnia. Miért bírta 
eddig, s most fél órával se tovább, nem tudta. Semmi se történt, 
semmi olyan hírt nem hallott, ami jobban sürgette volna, mint teg
nap vagy három nap előtt. Ha Hanzi nem engedelmeskedik, talán 
fejbe vágja, talán megöli, mert egyszerre, mint ahogy az ember 
nem kételkedhet a tűzben, mely a bőrét pörköli, a húsát égeti, 
olyan biztosan tudta ő, hogy neki most és mindjárt mi kell.

Ebben a pillanatban még csak nem is gyűlölte Hanzit, sőt ami
kor az a fél karját még mindig oltalmazón a feje fölé emelve kibújt 
az ágyból, hústalan, görbe lábszárai úgy a szemébe tűntek, hogy 
majdnem megsajnálta -  ha nem is Hanzit, de ezeket a gyámolta
lan, ritkás sárga szőrrel borított meztelen lábakat. Vagy talán csak 
azért szorult el a szíve, mert amíg Hanzi az ágyban volt, ellenség
ként, de még élt, továbbra is bent élt még az ő életében; most 
azonban, amint Hanzi felkelt s az ágy ablak felé eső oldalánál 
megállt, egy csapásra magában Terézben akkora üresség támadt, 
akár a félredobott takaró alatt a Hanzi testétől teknőformára süp
pedt szalmazsákon. De épp ezért, ezen az ő különös szánalomérzé
sén megütközve, mintha újabb, váratlan akadállyal találkozott 
volna szembe, arca szigorú, most először dühös kifejezést öltött, 
amíg karját a szalmazsák alá dugta. S mikor keze az ismerős ta
pintású, pénzzel bélelt, lapos csomaghoz ért, úgy megrázta a má
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sik kezével az ócska szalmazsákot, hogy ő és a távolabb álló Hanzi 
is egyszerre kezdtek prüszkölni a hirtelen támadt porfelhőtől.

A pénzt, mely miatt itt hosszú napok óta fogcsikorgató fogoly 
volt, már megint ott tartotta a ruhája alatt, a mellén -  és amint ott 
volt, Teréz nem érzett semmi megkönnyebbülést, semmit a szaba
dulás öröméből. Csak állt, mintha gondolkodnia kellene, holott 
tudta, hogy mit kell tennie. Nyúlt a zöld sapkája után.

Hanzi, aki egyszerre megint az ismerős Rézit látta maga előtt, 
visszabújt az ágyába, és megszólalt:

-  Mi ütött hozzád, hová akarsz menni?
Teréz lassú mozdulattal tette föl a fejére sapkáját. Az ajtóban 

volt már, mikor visszafordult, hogy megmondja:
-  Elmék mindigre.
Lemenet Teréz szembetalálkozott az apjával, aki a rossz karfá

ba kapaszkodva, szuszogva jö tt fölfelé a lépcsőkön. Teréz, amint 
meglátta, megállt, de aztán annál gyorsabban ment lefelé. Kende 
G ábor azt hitte, valami hírrel siet elébe a lánya. De Teréz szótla
nul szaladt le, el az apja mellett, aki a keskeny lépcsőn oldalt for
dulva, a falhoz húzódott, hogy el ne zárja előle az utat.

AZ ALKALM AKBAN N E M  VÁLOGATÓS 
B O L D O G SÁ G

Tegnap este hogy elváltak, nem beszélték meg a legközelebbi talál
kozót. De mikor ma délelőtt Margit megjelent nála, Bollert már 
rég felöltözve, türelmetlenül várt rá.

-  Nem jöhettem előbb. Majd mindjárt megtudod, hogy miért
-  mentegetőzött Margit, és a maga részéről a következő kérdéssel 
kezdte:

-  Kovács?
-  Még nem -  felelte Bollert, aki akkor már átböngészett minden 

lehetséges mai újságot, hogy nem talál-e bennük rendőrségi jelen
tésre a Kovács nevével.

-  É s . ..  és amazok?
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-  Róluk, magukról az elfogottakról, a készülő pörről semmi. . .  
semmi -  ismételgette mintegy arra várva, hogy Margit arcán me
gint felfedezze azt a minden sötéten látót megcáfoló frisseséget, azt 
az erélyes életörömet, melynek láttán szinte nem lehetett elhinni, 
hogy valami helyrehozhatatlan rossz történhet. Legalábbis így 
volt tegnap az ügyvédnél, akihez együtt mentek. Az átvette ugyan 
Anna csomagját, de kevés reménnyel beszélt a készülő pörről. 
Nem annyira Bollerthez, mint Margithoz beszélt, akinek az apját, 
természetesen, ismerte. Sokkal kevesebbet várt a véres ing segítő 
erejétől, mint Anna, és ez Bollert számára csalódás volt. De ha 
Bollert az ügyvédről M argitra pillantott, akkor nem a kevés re
ményt, hanem azt hallotta ki a szavakból, hogy tehát mégis van 
remény.

Ez tegnap volt. Azóta megint egyedül maradt egy egész éjszaká
ra a szobájában, ahonnan nemcsak Kovács tűnt el, hanem K o
váccsal együtt, éppúgy, mint a Kovács tervezett nagy műve, végle
gesen eltűnt az övé is, eltűnt mindaz, ami a lelket tartotta benne, s 
nem m aradt csak ez a végszóra, a szinte feledésből fölbukkanó 
Margit.

Margit tudta, hogy mit vár tőle, miért várt rá úgy ma reggel M i
sa. Misa! Eddig is ismerte, de úgy érezte, hogy tegnap óta belelát. 
Most már tudta, hogy milyen öntudatlan szorongás, mely kísérte
tektől való félelem adta unos-untalan a Misa szájára, mint valami 
ördögűző babonás formulát, a „Ha semmi se jön közbe” szavakat. 
Arra is rájött, hogy Misa csak azért mondta ezt annyiszor, mert 
mindig újra hallani akarta, látni az ő arcán a vidám-mérges felele
tet, hogy: nem, semmi se jöhet, nem fog közbejönni...

-  Róluk semmi, de semmi -  ismételte Misa a sürgető szemrehá
nyásnak egy önkéntelen árnyalatával a szemében, ezekben az öre
ges pápaszemmel eltakart barna szemekben, melyek Margit szá
mára újra a riadt gyerekszemek lettek, azé a gyereké, aki nem érti, 
hogy mégse nyitnak neki ajtót, holott ő zörget, hisz ő az, aki zör
get. Margit nem mert a Misa szemébe nézni: félt, hogy mindjárt 
elárulja a rossz híreket, amikkel megrakodva jö tt ide. És félt -  még 
jobban, mint ettől, mert hisz a rossz híreket úgyis el kell m onda
nia - ,  félt, hogy noha annyira rosszak a hírei, kiütközik arcán az ő 
megengedhetetlen, embertelen s mégis leküzdhetetlen örvendezé
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se. Ez csúnya, rút, utálatos önzés, de mit tehet róla, ha boldog, 
boldog megint, attól a pillanattól kezdve, hogy ma találkozott te
kintete a Misáéval. Érezte a bőrén, az arcán a boldogságnak illet
len csillogását, s érezte, hogy ha Misa ilyen szemekkel néz rá, mint 
most, akkor, még akkor is, ha tudná, hogy Budapest minden ötö
dik lakóját egy óra múlva kerékbe fogják töm i, azon akkor is csak 
ujjongani tudna. De nem tudott még kicsit se megborzadni magá
tól ; nem talált magában semmit, ami aljas vagy kegyetlen volna. 
Egész éjszaka az elfogottak foglalkoztatták felzaklatott idegeit. 
Egészen ma reggelig, addig, míg szemben nem állt Misával.

M ióta Annát „az Imréről” hallotta beszélni, mióta egy szobá
ban volt a Misa vendégével, hallotta a nevetését, látta, hogy a 
nyakkendőjét igazgatta, azóta az elfogott kommunisták ügye már 
nem volt csak politikai, tehát Margit számára fantomatikusan tá
voli eset. Most már másképpen gondolt az elfogott kommunisták
ra. Ha személy szerint nem is ismeri őket, családias kapcsolatba 
került velük, aggódott értük, s ha ők nem is tudják, benne éltek az 
ismeretlenek az ő életében is, már nem lármás újságban olvasott 
nevek és nevek, hanem emberek. S ami eddig csak fogalom volt, a 
Sallai neve, mióta Margit kezében tartotta az inget, amit ennek az 
embernek a vére itatott át, úgy érezte, hogy pusztán ezáltal ennek 
az embernek további sorsáért a felelősségnek egy bizonyos megha
tározhatatlan mennyisége őrá is áthárult. Ebben nincs semmi rá
ció, de így történt, így van. S hogy így van, az nem szégyellni való. 
De az se, hogy még ma is örül, örülni tud. S ezt mégis el kell rejte
nie, szégyellnie kell, holott belül nem szégyellj, sőt érzi, hogy árta t
lan. Nemcsak most. Ártatlan volt mindig. Akkor is, mikor Misa 
nem úgy, egyáltalán nem úgy nézett rá, mint most.

Misa akkor még nem értette meg őt, mint ahogy most sem érte
né meg, hogy Margit a tegnapi nap, a mai éjszaka s a ma reggel 
után, ebben a pillanatban mégis boldog, boldog is. Ha ő mindazt, 
ami benne él, úgy, ahogyan benne él, úgy, ahogyan ő maga látja, 
láthatóvá tudná tenni a másik számára is, akkor kiderülne, hogy 
nincs mit szégyellnie, kiderülne, hogy egyáltalán nincsenek szé
gyenletes érzések. Előítéletekkel szemben nincs más védekezés, 
mint a képmutatás -  ju to tt eszébe Margitnak. Ezt egyszer régen 
tréfásan Klamm M árton mondta, amikor egy beszélgetés végén a
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rabbi megkérdezte, hogy mért tesz úgy a munkások előtt, mintha 
még mindig hinne a forradalomban. Szegény apa! Meddig tart 
még ez az állapot? -  sóhajtott magában Margit. De most már nem 
állhatott tovább némán Misával szemben, aki majd fölfalta a hí
rekre éhes tekintetével.

-  Tillmannét már elbocsátották -  kezdte Margit.
- Tillmannét?
-  Akinél őket elfogták. . .  a varrónőt.
-  De hisz ez kedvező jel -  kiáltott fel Bollert.
Margit a fejét rázta. Nem, igazán nem volt képmutatásra szük

ség. Úgy elszorult a torka, hogy nehezére esett a szó. Maga se ér
tette, miért, de így szorult el a torka már reggel, amint Tillmannét 
megpillantotta. A sietős takarítás közben, hogy az ablakon kiha
jolva a portörlő rongyot kirázta, tűnt szemébe lent az utcán. 
Amint meglátta a hosszú, bokáig érő barna ruhát, mely semmiféle 
kornak divatjára se emlékeztetett, hanem egyes-egyedül a megha
tározhatatlan korú, szintén időtlen, nagy lábú, száraz és magas 
Tillmannéra, úgy megborzadt, mintha lentről, a józan reggeli vilá
gításban a hivatalaikba siető emberektől népes utcáról kísértet 
szúrt volna föl a szemébe. Talán azért hatott így rá, mert az ablak
ból, s akkor is, mikor Tillmanné már fölért, előtte állt, egészen 
olyan volt, mint akkor lett volna, ha két hét előtt jelenik m eg: kar
ján a selyempapírral letakart fehér vászonruhával. „Slusszban 
majdnem kétujjnyival vettem be, tessék felpróbálni. . . ” Arról, 
ami közben vele történt, csak annyit mondott, hogy önhibáján kí
vül késett a fehér ruhával, kész volt, amint megígérte, két hét előtt, 
s ma reggel, amint kiengedték, épp csak átvasalta. Sietett hazaszál
lítani. Nem akart másról beszélni, megközelíthetetlenül tárgyila
gosnak mutatkozott. Ez a fehér vászonruha. . .

-  Valami olyan érzést váltott ki belőlem, mint mikor anyának 
címzett külföldi levelet hozott a postás. Egyik udvarlójától. S anya 
akkor már két napja kint feküdt a temetőben.

-  No d e . . .  de hiszen te élsz -  tiltakozott Bollert a hasonlat el
len. -  Hanem valamit csak tudott mesélni, híreket a . ..  a többiek- 
ről? Nem akarod letenni a kalapod? Mért nem ülsz le? Mért nem 
beszélsz?

-  Mást se teszek, mint beszélek -  mondta Margit, s leült Bollert
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mellé a szék karfájára, és a saját két ölbe tett kezét nézve, hozzáfo
gott, hogy elmondja, mért nem jöhetett előbb.

Tillmanné nemcsak a ruha hazaszállítása miatt sietett hozzá. 
Éppúgy, mint Kendéné, ő is Klamm M árton közbenjárását akarta 
kérni. Az unokahúga érdekében, ahogy ő m ondta: „a kislányért”. 
Margit Tillmannét éppúgy a Klamm család öreg bútordarabjai 
közé számította, mint Kendénét, és mégis, most hallott először en
nek az unokahúgnak a létezéséről. A mindig pontos, a szóval épp
úgy, mint a pénzzel, mint az öltözködéssel takarékos Tillmanné 
titkolta, mint valami kompromittáló testi fogyatkozást, hogy a vi
lágon van a kislány. Most is úgy vallotta be M argitnak azt, hogy 
mióta ő özvegy, vagyis tizenöt éve iskoláztatja, öltözteti, költi rá 
mindenét, „pedig nem is az én gyerekem”, mint aki arról tesz val
lomást, hogy míg mindenki hitelt érdemlő szolid személynek néz
te, ő tizenöt éve csal, titokban kártyázik és részegeskedik.

-  Ez érdekes, d e . . .  -  vágott Bollert a szavába -  a többiekről 
semmit se tudott mondani?

A szóra: a többiek, M argitnak eszébe ju to tt az a késő este, mi
kor ugyanilyen hangon ezzel a szóval tette fel ugyanezt a kérdést 
Misa, s mert nem kapott választ, dühösen csapta be rá a taxi 
ajtaját.

-  A húszéves lány, akiről Tillmanné beszélt, az is egy a többiek 
közül -  m ondta élesen, s oldalt fordult a szék karfáján, s a szemé
be nézett Misának. Egy pillanatig úgy érezte, hogy a „kislány” az 
ő ügye, inkább az ő ügye, mint a többiek. Misával szemben Till- 
mannéval tartott, nem egészen, de majdnem. „A kislány” egye
temre járt, tanárnőnek készült, és Tillmanné csak a rendőrségen 
tudta meg, hogy a kislány együtt dolgozott azokkal, tisztában volt 
vele, kinek szerez a nagynénjénél lakást. Behálózták, magukkal 
rántották -  mondta Tillmanné. Mért rántották magukkal azok a 
húszéves lányt, s tették ezzel kockára annak még el se kezdett élete 
útját, a szabadságát, az egészségét? Míg Tillmanné azokról be
szélt, szigorúságtól szürke arca, életkortalan, sima, száraz bőre tel- 
tebb lett, átmelegedett, mintha a fogai is fehérebben villantak vol
na, és a ritkás barna szemöldöke alatt a sötét megnagyobbodott, 
megifjodott szemében, mint szemérmetlen szenvedély villogott: a 
gyűlölet. Nem volt könnyű tőle valamit is megtudni a többiek fe
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lől. Csak mellesleg beszélte el, hogy a politikai foglyok napok óta 
éhségsztrájkkal tüntetnek. Abból az alkalomból közölte ezt, hogy 
„a kislány” nem elég, hogy börtönben van, most még hozzá enni 
se akar, semmit, de semmit. Tillmanné a kislány egészségét féltet
te, csak azt. Szívó s, makacs ellenállást fejtett ki, nem akart másról 
szólni. Nemcsak hogy a többiekről nem szívesen beszélt, de sajnál
ta a Margit érdeklődését magától is. Elég rossz volt -  válaszolta 
csak a maga kéthetes fogságáról való kérdezősködésre, s már me
gint a kislányra akarta terelni a szót. Láthatóan féltékennyé vált a 
Margit érdeklődésére, mintha azzal, hogy valaki másról is tudako
zódik, az ő kislánya szorulna háttérbe, őt rövidítenék meg. Azok 
már úgysincsenek a rendőrségen -  vallotta meg végül, mint akit 
kényszerítenek, hogy felfedjen egy rejtekhelyet. így tudta meg 
Margit, hogy a Tillmanné egykori albérlőjét -  Sallait -  egy másik 
kommunistával, Fürsttel együtt tegnap este elvitték a rendőrségről 
az ügyészség fogházába a M arkó utcába. Látszott, tudta Tillman
né, hogy ez mit jelent, azon látszott, hogy mennyire nem akarta el
árulni. Sajnálta tőlük a hatást, amit a róluk szóló komor hír fog 
kiváltani.

-  Még nincs egy éve, hogy maga egy professzor tüdőcsúcs-huru- 
tot állapított meg a kislánynál -  szólt hosszú mutatóujját figyel
meztetően magasba nyújtva. A keze azonban, mielőtt még a saját 
mondata végére ért, lehanyatlott. Amint ezt az utolsó érvet elő
hozta, magának is látnia kellett, hogy a tárgyilagos térben törpé
nek tűnik az, ami az ő számára óriásit, mindent jelentett; érezte 
hogy még ez a fontos, a magára vigyázni nem akaró kislány egész
sége miatt kétségbeejtően aggasztó körülmény se elégséges arra, 
hogy a másik hírt ellensúlyozza. Észre kellett vennie, hogy még ez
zel se tudta elérni azt, hogy mindenekelőtt neki akarjanák segíteni, 
vele, m iatta aggódjanak. . .

M argitot a beszámolója közben egyszerre valami zavarni kezd
te. Hiába nézett már Bollertre, hiába néztek egymás szemébe, nem 
tudta, mi van Misával. Nem volt azon már nyoma se a sürgető tü
relmetlenségnek ; olyan mozdulatlan üres szemekkel nézte M argi
tot, hogy az még abban se volt biztos, csakugyan követi-e őt az el
beszélésében, egyáltalán hallja-e, amit hallgat.

-  Hogy a Tillmanné nyelvén beszéljek, tudod-e, hogy aggódom
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az egészségedért? Nem is sárga, hanem már zöld, egészen penész
színű vagy -  szólalt meg újra Margit, miközben elgondolkodva 
vette szemügyre az előtte ülő, még mindig távolian hallgatag em
bert. S mintegy maga is meglepetve attól, ami ebben a pillanatban 
ötlött eszébe, hirtelen feltámadt közvetlenségével kíváncsian kér
dezte :

-  Mondd csak, Misa, mért épp ezekért az emberekért nyúz eny- 
nyire a gond? A személyük m iatt? Annyira szereted őket? A szí
vedhez nőttek? Annyira, mint például Tillmanné szívéhez az ő kis
lánya? Vagy azért, mert régebben magad is velük tartottál? Vagy 
általános politikai okokból, mert megint hiszel a céljaikban. . .  
hogy is mondjam, a küzdelmük igazságában? A három közül me
lyik az ok? Vagy nem értesz, nem érted, mi az, amit tulajdonkép
pen mégse értek? Nem érted, mit kérdezek?

-  De, d e . . .  rendkívül értem -  kiáltott fel Bollert, s a szeme, 
mint akit megkínoztak, némán, hosszan meredt a magasba, az író
asztal lapján ülő Margit arcába. Aztán, hátrébb csúszva a karos
székben, feje a lábszárát átfogó keze felé hajlott, s lassan egész fel
sőteste annyira előregörnyedt, hogy a tarkója Margit térdével egy 
magasságba került. A puha gallérja alól kilátszó nyakcsigolyával a 
hosszú nyakszirtjének előregörbülő vonala, az egyetlen, ami az 
egész összezsugorodott lényből kitakaratlan, meztelen maradt, 
mint néma szemrehányás, tanácstalan panasz, mint magának a ki
szolgáltatott, vigasztalan kreatúrának kifejezése, erősebben, meg- 
indítóbban hatott Margitra, mint bármi szó, amit Misától vagy 
bárkitől életében hallott.

-  Siettem hozzád, amennyire tudtam -  szólt talpra állva, miköz
ben hűvös kezét gyorsan erre a nyakszirtre tette, gyöngédségből, 
de azért is, hogy a szeme elől eltakarja. S a friss hangján folytatta:
-  Azt gondoltam, hogy mielőbb az ügyvédnél kell lennünk, tudtá
ra adni, hogy miről értesültem. Ez alkalommal tán hallunk is tőle 
valami újat, s hátha jo b b a t. . .

Bollert úgy pattant fel, mintha minden perccel, amit késleked
nek, helyrehozhatatlan mulasztást követnének el. Szinte felvidult, 
s önámító fontoskodással valahogy olyan energikusan sietett le a 
lépcsőkön s fordult ki az utcára, mintha csak sürgősen hívták vol
na valahová, mint egy orvost, akire szükség van s aki tudja, hogy
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segítséget hoz. De ez csak addig tartott, míg be nem ült Margittal 
egy taxiba. M ikor a taxi nekiiramodott, a járm ű gyorsasága egy
szerre észre térítette: nem valamit intézni, végezni, hanem csak za
varni megy egy embert, az ügyvédet, aki nem egy lézengő entellek- 
tüel, mint ő, hanem vannak dolgai, ügyei, amiknek elintézéséhez ő 
kell, amik őrá várnak.

-  Tudod, mi a kibic, az a legutolsó .. .  az vagyok, azzá lettem 
én, é n . ..  és mi mind. Kibic, pfuj. De háromszorosan pfuj a szen
vedélyes kibicnek. . .

Elakadt, hogy észrevette, mint néz ki Margit lopva kutató sze
mekkel egész idő alatt a taxiból az utcára.

-  Te is? -  szólalt meg elcsendesedett hangon Bollert.
Margit bólintott. Mióta Kovács úgy eltűnt, vallották meg egy

másnak, egyikük se tud úgy az utcán járni, hogy önkéntelenül ne 
keresse, hátha felbukkan valahol.

-  Akkor is véletlenül botlottam bele, mért ne történhetne meg 
még egyszer ugyanez. Annál is inkább, mert hiszen most a más 
szobájában is éppoly kevéssé fogja kibírni, mint ahogy nálam se 
bírta ki huzamosabb ideig. Csak többet kellene nekünk is az utcán 
lenni. . .  -  szólt, s megtoldotta a vallomással, mely mint egy nyö
gés hagyta el az ajkát: -  A szobában, a szobámban úgyis kibírha
tatlan.

A belvárosi ügyvédi irodából már a lépcsőházba kihallatszott az 
írógépek kattogása; Bollertnek minden hivatalos helyiség ajtaja 
előtt össze kellett szednie a bátorságát. Itt a bejáratra kifüggesztett 
nyomtatott figyelmeztetés -  Ne tessék kopogtatni -  csak még ha- 
bozóbbá tette volna, mert ez a felírás az írógépek szünetlen lármá
jával együtt a tárgyilagos, formaságokra rá nem érő munka tem
póját szuggerálta. Egy ilyen ajtó előtt mindig újra gyanús vagy leg
alábbis élősdi egzisztenciának érezte magát, s irigyelt mindenki 
mást, irigyelt minden, a társadalom mechanizmusába feltűnés nél
kül beosztott embert, irodaszolgát éppúgy, mint irodafőnököt.

Margit ellenben mintha ezúttal is abból indulna ki, hogy kelle
mesen lesznek meglepve, ha belibben, szélesen nyitotta ki maga 
előtt az ajtót, s ajka körül máris a még soha meg nem vert ember
nek azzal a töretlen, nyílt mosolyával, mely zsúfolt áruházban is 
mindjárt az ő kiszolgálására szokta mozgósítani az alkalmazotta-
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kát, mintha már vártak volna rá s örülnének, hogy karcsún, fris
sen megjött végre -  Bollert, kissé hátrább maradva, nyugtalan cso
dálkozással nézte, mint valami mindig újra meglepő, felfoghatat
lan tüneményt.

Hárman voltak a gépíró-kisasszonyok, két fiatal és egy idősebb 
nő. Egyik se hagyta abba a munkáját, kopogtak tovább. A fal mel
lett egy sovány úr ült, aktatáskáját a széke lábának támasztva, 
mellette még egy úr, inkább kövér, aki erősen izzadt, s a zsebken
dőjével a gallérja mögé nyúlva törölgette a nyakát; emellett egy 
hölgy, aki e délelőtti órákhoz képest túlságosan jól öltözött volt, 
és egy az ölében tartott, hosszú fehér szőrű, fekete orrú kis kutyát 
csitított suttogva. Nem messze tőle egy fiatalember, aki felváltva 
az újságba és a jobbján ülő hölgy ölébe nézett a magasból, mert ő 
nem ült le, vagy elunta már az ülést s azért állt. A nagynevű ügy
véd várószobája oly rideg és kedélytelen volt, mint amilyen régi
módi orvosprofesszoroké szokott lenni, akik tudják, hogy akik 
hozzájuk jönnek, azok kopott és kényelmetlen székeken is türel
mesen várnak rá. Margit igen rövid ideig állt meg habozva. Kivá
lasztott magának egyet a három gépírónő közül, épp azt, akit Bol
lert feltétlenül elkerülni igyekezett vo lna: az idősebbet.

-  A doktor úrhoz jöttünk -  szólt hozzá Margit, hanghordozásá
ban s mozdulataiban oly otthonosan, hogy senki se találhatta vol
na ki, hogy tegnap já rt itt először. Bizalmasan még meg is érintette 
az idősebb nő fekete karvédőjét.

A másik két írógép is elhallgatott, s mindenki M argitra nézett, 
mintegy habozva, hogy ezen a fesztelen hangosságon megbotrán- 
kozzanak-e, vagy pedig. . .

-  A doktor úr ilyenkor a törvényszéken van -  válaszolt a nő, 
akinek arca szürke és kifejezéstelen maradt, mint az aktakötegek a 
balján. -  Soha, ebben az órában soha sincs az irodában -  tette 
hozzá, s ezt már némi éllel a hangjában.

Margit azonban továbbra is mosolygott, és zavartalan rokon- 
szenvvel szemlélte a türelmetlen idősebb nő fáradt s túlságosan 
púderos arcát.

-  Tudom én azt, tudom -  csengett a Margit hangja - ,  de gon
doltuk -  s a többes szám magyarázataképp Bollert felé biccentett 
- ,  hátha véletlenül mégis itt lesz -  s aztán, mintha csak vigasztalni
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akarná az összes jelenlévőket: -  Nem baj, akkor majd azzal a má
sik úrral, a titkárával vagy helyettesével fogunk beszélni. Csak egy 
pillanat, ugyebár megengedik? -  fordult a fal mellettiek felé.
-  Csak egy pillanat. . .

Ha azok közül, akik a fal mellett a sorjukra vártak, egy is elkez
di a tiltakozást, a többiek hangosan mellé álltak volna; így azon
ban hallgattak mind, mert első pillanatra minden ellenkezés olybá 
tűnhetett, mint valami brutális kicsinyesség ennyi bizalmas, meg
győződésteli kedvességgel szemben. S mielőtt még felocsúdtak vol
na meglepetésükből, Margit már biccentett is nekik egyet, és ment 
a párnázott ajtó felé, s lépésnyire mögötte, utána, vállai közé hú
zott fejjel Bollert.

Az elkeseredett embert, akivel most a párnázott ajtó mögött 
szemben álltak, ismerték tegnapról; úgy ötven körül lehetett, gon
dozatlan szakállal s nem egészen fehér, magas keménygallérral. 
A fogadószobában, mely a gépírókisasszonyok és a főnöki iroda 
közé volt iktatva, számtalanszor, mindennap, mindig ugyanazt a 
nótát hallo tta: senki se akarta beérni azzal, hogy vele tárgyaljon, 
mindenki nagynevű főnökével akart beszélni, holott az ő feladata 
vagy húsz éve épp az volt, hogy a kliensek lehetőleg beérjék ővele. 
Mindenki igyekezett őt mint kellemetlen akadályt átugrani, s aki
nek nem sikerült, annak a számára az ő személye a testté vált csa
lódást jelentette, s bármit is mondott, a leghelyesebb, legalapo
sabb jogi véleményt is, mert csak ő mondta, olyan arccal hallgat
ták, mintha valami keserű orvosságot kellene bevenniök. A főnö
kétől, aki elragadóan szívélyes, közvetlen ember hírében állott
-  könnyű volt neki - , mindenki elégedett képpel távozott; ővele 
saját jószántából senki se állt szóba. így őszült, így kopaszodott s 
így lett mellőzött emberré, igazságtalanul mellőzötté; csak a főnö
ke tudta, hogy ő mit ér, hová fejlődött a húsz év alatt, de a húsz év 
alatt mindig csak az árnyék nőtt, a nagynevű ügyvéd és elraga
dóan szívélyes, közvetlen ember árnyéka, amely őt eltakarta.

Az előtte fekvő aktákból tollszárral a kezében, ráncolt homlok
kal tekintett fel a belépő kliensekre, akik tegnap még arra se mél
tatták őt, hogy közöljék vele, milyen ügyben keresik főnökét.

-  Amint látni tetszik -  m utatott a hüvelykujjával a háta mögé
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az üres főnöki iroda nyitott ajtajára csak én vagyok itt. Nem 
m ondták meg kint?

A hang különösen ingerült volt, s kissé tanácstalanná tette 
Margitot.

-  Újabb hírünk volna ugyanabban az ügyben, ami miatt tegnap 
itt jártunk -  szólalt meg Bollert, s az ő kissé ijedt, tiszteletteljes 
modora, mely őszinte volt, nem tévesztette el hatását. Bollert 
amúgy is, már tegnap is kevésbé kellemetlen benyomást tett az el
keseredett emberre, mint női kísérője, akit az magában a „fennhé
jázó” jelzővel bélyegezett meg, minthogy nemcsak élőszóval, de 
gondolatban is előszeretettel alkalmazott választékos és némileg 
elavult szavakat.

Margit magyarázóan folytatta:
-  Mi ugyanis tegnap a bebörtönzött kom m unisták. . .  -  kezdte, 

s leülve az íróasztal előtt álló székre, folytatni akarta, de íróasztala 
mögött a keménygalléros ember gyorsan a szavába vágott:

-  Tudom, milyen ügyben jártak itt tegnap. Itt semmi se törté
nik, amiről én ne értesülnék. Itt minden keresztülmegy az én keze
men -  m ondta tagolva a szavait, s Margit feje fölött elnézve, kizá
rólag Bollerthez beszélt. Közben, mintha dohánytól sárga mozgé
kony ujjai valamit kerestek volna a szakállában. -  Mindent tudok
-  szólt, feje előrehajolt, s a tenyere külső felével, mely hirtelen el
tűnt a rátámasztott álla alatt, előrelökte s így tartotta vízszintes 
helyzetben a hegyes szakállát. Nem mozdult, csak Bollertre nézett, 
de a felemelt szakáll, mint valami kihívó, harcias szerszám, a 
szemben ülő hölgy mellének szegeződött. Ez az erősen szürkülő 
szakáll is, mint az ujja, mint a foga, mint a bőre, mint a szeme fe
hérje -  minden sárgás és sárga volt rajta. Bálványi némasággal, 
csak ajka körül olyan mosollyal, mint amilyennel szakember a 
laikusok gügyögését hallgatja, hagyta a fiatal hölgyet, hogy el
mondja, miről értesült ma reggel. Ezúttal nem szakította félbe, sőt 
Margit már elhallgatott, s ő még mindig szünetet tartott.

-  Fama, malum qua non aliud velocius ullum ' -  szólalt meg vé
gül, s megint csak a Margit háta mögött álló Bollerthez intézve 
szavait s lassan húzva ki szakálla alól a kezét, magyarul folytatta :
-  Ezt is tudtuk, sőt épp csekélységem hozta meg ezt a hírt az irodá
ba, nem ma, hanem még tegnap este.
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-  De mit jelent ez az átszállítás az ügyészségre? Az ember már 
igazán nem ismeri ki magát! -  kiáltott fel Margit. Kezdte kelle
metlenül érezni magát ezzel az emberrel szemben, aki vagy ellensé
gesen hallgat, vagy pedig ha szól, kárörvendő, gúnyos hangsúllyal 
ejt minden szót, s közben rá se néz. Margit egy pillantást váltott 
Bollerttel, mindkettőjükben fölmerült a gyanú, hogy ez az epés úr 
ódivatú csokorba kötött nyakkendőjével nem ellenség-e, nem el
lensége-e azoknak, akiket főnöke véd, s nem volna-e leghelyesebb, 
ha mennének innen. De ekkor az elkeseredett ember felállt, egész 
hosszában kimagasodott, előbbre jött, s hol Margit, hol Bollert fe
lé fordulva, egyszerre egészen más arccal magyarázni kezdett. Oly 
szolgálatkészen, s mégis a méltóságnak fölényes tudatával, mint a 
jeles tanuló, ha kiszólítják a pádból.

-  Csak annak tűnik szerfölött bonyolultnak, aki nem jogász. 
Szíves engedelmükkel, semmi, de semmi rejtély nincs az ügyben, 
simán megy a maga törvényes ú tján . . .  Szíves engedelmükkel, ez 
úgy van, mint bizonyos betegségeknél, például a tífusznál. Aki 
bennfentes a medicinában -  magam majdnem orvos lettem - , az 
avatott előre tudja a betegség lefolyásának a fázisait. Inkubációs 
idő, majd egy olyan idő, amikor lépcsőzetesen emelkedik a láz, 
majd újabb periódus, állandó láz, amit kontinuának hívnak, majd 
egy más stádium, a fel-le, a kilengések ideje. . .  s a tüneteknek eb
ben a szemfényvesztő sokféleségében az orvos mindig higgadtan 
látja, tudja, most itt tartunk s holnap ez következik. Ahol a laikus 
elveszti a fejét, ott a szakember -  ez minden szakmára áll -  hideg
vérrel kontrollálja a folyamatot. S mint az orvostudományban, jo 
gi esetekben is van diagnózis, van prognózis -  és szíves engedel
mükkel, bár nem mondom, hogy csalhatatlan vagyok, de hála az 
alapos stúdiumoknak és a több mint két évtizedes praxisnak eb
ben az irodában, praxisnak, ha látszólag alárendelt szerepben is, 
de szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy ha valaki, én nem szok
tam tévedni. . .  Pláne ami a szóban forgó ügyben történik, egy
általán nem komplikált, sőt egész, egész egyszerű, áttekinthető és 
különösen a mai napon már minden következő részletében is elő
relátható inkluzíve a végkifej lésig -  szólt, és előadása utolsó részét 
egy biztató mosollyal kísérte.

Margit éppúgy, mint Bollert, meglepődött, mikor az elkesere
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dett ember kettőjük közt termett. Nem tudtak hamarjában mit 
gondolni erről a változásról, s ez magában is elég ok lett volna ar
ra, hogy megbámulják. De hamar, már az első mondat után meg
szűntek a sárga jelenség különösségével foglalkozni. Mint ahogy 
az ilyen helyzetekben történni szokott, imponált nekik az ember, 
akire rá voltak szorulva, és lesték a szavát.

-  Lássuk a stádiumot, melyben tegnap este óta vagyunk -  
mondta, miközben az előrecsúszott csőkézelőjét igyekezett vissza
dugni előbb a jobb, majd a bal karján. -  Tehát átszállították őket 
az ügyészség fogházába. . .  Ez annyit jelent, hogy az ő ügyükben a 
rendőrség befejezte a nyomozást, s annak eredményeképp kihir
dette a foglyok előtt a letartóztatásukról szóló végzést. Ettől kezd
ve már az ő ügyük az ügyészségre tartozik. Az ügyészséghez a fog
lyokkal együtt átszállítják a rendőrség foglyokra vonatkozó ak
táit, kihallgatási jegyzőkönyveket, jelentéseket, satöbbi, satöbbi. 
Az ügyész újból áttanulmányozza az aktákat, maga is kihallgatja a 
foglyokat, akik „előállítottakból” immár letartóztatottak lettek, s 
most már mintegy az egész eljárás bekoronázásaképpen elkészül 
még egy, de kapitális jelentőségű írásm ű: -  a kapitális jelző az 
adott esetben eklatánsán találó -  a vádirat. Amint látni kegyes
kednek, a szerkezet, amely itt működik, precíz, logikus, sőt van 
benne valami, ami az élő egészséges organizmus harmonikus, az 
egyes szervek aprólékos munkamegosztásán alapuló együttműkö
désére emlékeztet. Mint a rendőrség az ő munkája eredményét az 
ügyészség elé, az ügyészség viszont ugyanígy a már készen kapott 
adatokat az ő saját konklúzióival együtt a vádtanács elé terjeszti. 
Még a vádtanács se mondja ki a döntő szót, de egy óriási lépéssel 
viszi előbbre az ügyet, amennyiben azt állapítja meg, hogy a törvé
nyes rendelkezések értelmében a bűncselekmény rögtönítélő, 
gyorsított vagy rendes bírósági eljárást kíván-e. S ennek megfele
lően ír át a törvényszékhez. . .  Úgy. Szíves engedelmükkel, a szó
ban forgó ügyben épp itt tartunk, épp itt. Nemde, ha az ember is
meri, már aki ismeri a szerkezet csínját-bínját, akkor semmi se bo
nyolult, hanem minden inkább meglepően világos?

Bármennyire is nyugtatóan derűs volt a szakember hangja, a re
torikus kérdés után következő pillanatnyi szünet résén Bollert 
riadtan furakodott közbe a kérdéssel:
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-  Pardon, ezek szerint. . .  a vádtanács, vagy hogy hívják. . .  a 
maga részéről máris döntött volna?

-  Ó, kérem, csak tessék félbeszakítani, ha nem tetszett megérte
ni, csak bátran -  hangzott a szó egy bátorító mosoly kíséretében, s 
a helyettes kihúzva székét az íróasztal mögül, kényszerítette Bol
lertet, hogy leüljön Margit mellé, míg ő maga állva maradt. -  Úgy. 
Mondom, engem nem hoz ki a konceptusból, ha félbeszakíta
nak. ..  igen, hol hagytuk el? Igen, vádtanácsnak hívják, s nincs 
még két órája, hogy meghozta döntését. A legnagyobb titokban. 
De nekem -  s itt igazán mondhatom, hogy nem az irodának, ha
nem személy szerint nekem megvannak mindenütt a jó  embe
reim . . .  s így tehát egész Budapesten, az országban talán én vol
tam az első, aki m egtudta. . .  Az ember nem is gondolná, fel se té
telezné, nemde? Most már persze a fél város tudja, de két óra előtt
-  senki, senki, csak csekélységem!

-  De én, kérem, még most sem tudom . . .  nem tudjuk még min
dig -  szólt Bollert, s fel akart állni, de a kéz a sárga ujjakkal barát
ságos marasztalással érintette a vállát.

-  Csak tessék maradni. Azok kint várhatnak. Az embernek, tes
sék elhinni, ritkán van alkalma igazi entellektüelekkel elbeszélget
ni. Egy íróval, aki nem kifundált történeteket vagy rímeket fabri
kál, hanem bölcseleti műveket ír, mint ö n . ..  Ó, Stuart Mill, Spen- 
cer! Csak kicsit több ideje volna az embernek! De azért mégis 
figyelemmel kísérem a könyvpiac minden érdekesebb mozzanatát. 
Ami pedig kegyedet illeti -  fordult Margithoz, mert most már 
mindenkihez kedves akart lenni - , kedves atyját, a képviselő urat 
van szerencsém személyesen ismerni még abból az időből, a-régi jó 
időkből, mikor ő bizony sűrűn fordult meg a törvényszéki épület
ben -  vádlotti, úgy bizony, vádlotti minőségben. Eheu fugaces la- 
buntur a m i . . .  Kitűnő, kitűnő ember ő i s . . .  tette hozzá, s oly le- 
kötelezően mosolygott le külön egyet M argitra s külön egyet Bol- 
lertre, hogy azoknak se m aradt más választásuk; bár görbe szájjal, 
lekötelezően mosolyogtak rá, fel a magasba.

-  Mi még nem tudjuk, hogy a vádtanács m iként. . .  -  igyekezett 
Margit irányt adni a szóáradatnak.

-  Két óra előtt még szenzáció volt, de most m ár! -  s mintegy a 
kicsinylését kifejezendő nem is a keze fejével, csak a sárga ujjai he
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gyével legyintett. -  Két óra előtt, mikor közöltem a Maestroval
-  így nevezte főnökét - , a Maestro, akinek nem könnyű imponál
ni, úgy nézett rám, mintha legalábbis én volnék Lindberg, s most 
röpültem volna át az óceánt: honnan tudja?, kérdezte, és már sza
ladt, valósággal szaladt az ügyészségre. De ott is csak azt hallhat
ta, amit egész Pesten elsőnek én tudtam meg. Önök csakugyan 
nem tudják még? Két ügy a rögtönítélő bíróság, egy a gyorsított s 
a többiek rendes bíróság elé kerülnek. . .  De őszintén, csakugyan 
nem tudták? -  szemét összehúzva kedélyesen, gyanakodva vizsgál- 
gatta őket, nem holmi huncutkodásból hagyják-e meg neki a kelle
mes illúziót, hogy tőle hallják az újságot először.

Bollert emlékezve a kérdésre, melyre M argitnak adós maradt, 
némi habozás után, halkan, mintha remélné, hogy Margit nem 
hallja meg, azoknak a neve után tudakozódott, akik rögtönítélő 
bíróság elé lesznek majd állítva.

-  Csak ketten, mint mondtam -  hangzott a válasz. -  Az egyik 
épp az a Sallai, aki miatt önök tegnap itt jártak  a Maestronál, a 
másik meg -  csodálkozni fognak, önök is nagyon meg lesznek lep
ve, ha -  tette hozzá ismét a már sokat megtréfált ember legyőzhe
tetlen gyanakodásával - ,  ha csakugyan még nem tudják -  a másik 
valami Fürst, Fürst Sándor, egy pesti kis magántisztviselő, még 
csak nem is volt emigráns, túl fiatal ahhoz is. Sallai. . .  azt még ér
tem, mondta a Maestro, aki éppúgy, szakasztott úgy el volt képed- 
ve, mint ön -, de Sallai és F ü rs t. . . !  Ezt mondta a M aestro: és, és, 
mit jelent ez az és? Ezt mondta a Maestro.

Bollert hallgatott, s Margit látta, hogy ez azok közül a hallgatá
sai közül való, melyekből, mint aki valami sötét mélységbe zu
hant, nem egyhamar vergődik ki. Ő kérdezte tehát:

-  De mit még? Mit mondott még?
-  Amennyiben az én szerény véleményem érdekli. . .  -  hangzott 

a válasz, és utána egy hosszú pauza, mert a különös ember a szom
széd szobába ment, onnét hozott széket magának, megint az író
asztala mögé vonult, s úgy sáncolta el magát, két kezét a mellénye 
két zsebét összekötő ezüst óralánca alatt keresztbe téve.

-  Természetesen, sőt k érem ...  kérjük. Mi lesz most?
Mint egy késett visszhang ismételte az ember lassan: -  Mi lesz 

most? - s a mennyezetre függesztve tekintetét, még lassabban foly-
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ta t ta : -  Ez valóban fogas, szerfölött fogas kérdés. Leghelyesebb 
lesz talán, ha csoportosítom a faktumokat, a premisszákat, s aztán 
lássuk magát a konklúziót. Faktum a vádirat. Faktum, hogy 
mindeddig se a Maestro, se más védőügyvéd nem is láthatta a vád
lottakat. Faktum, hogy doktor Baróthy -  az ügyészségi elnök, ha 
esetleg nem tudnák -  csak annyit engedett meg, hogy a vádlottak 
aláírják a védőügyvédjeik számára a meghatalmazást. Faktum, 
hogy doktor Baróthy nem is jogosult engedélyt adni a védőknek, 
csak a statáriális bíróság elnöke adhat engedélyt arra, hogy a vé
dők beszélhessenek a védenceikkel. Doktor Baróthynak ebben 
igaza van. Ellenben -  ugyancsak faktum -  az elnök, Töreky, akit 
különben személyesen ismerek és magánérintkezésben kifogásta
lan gentleman, nem fogadta a védőket. A védők erre -  élükön a 
Maestroval -  Noszlopyhoz fordultak -  szintén kedves úriember, 
elnökségi ti tk á r- , kérték, hogy ha már nem beszélhetnek a véden
ceikkel, legalább betekinthessenek az iratokba, amint ez a véde
lemnek joga, sőt kötelessége. Töreky visszaüzent Noszlopyval, 
hogy jelenleg ő maga tanulmányozza az aktákat. M egképeztet
ték, mikor jelentkezhetnek e célból újra. Kiüzent, hogy nem tudja, 
meddig fogja még tanulmányozni az aktákat. S épp mielőtt önök 
jöttek -  s az elbeszélő mind élénkebb lett, már nem vizsgálta a 
mennyezetet, mosolyogva csücsörítette száját, mintha csak valami 
pikáns tréfa elmesélésére készülne - ,  épp mielőtt önök jöttek, érte
sültem telefonon a szenzációs fordulatról: Töreky elhagyta a tö r
vényszék épületét, és magával vitte az iratokat -  egyszerűen magá
val vitte. Hallottak már ilyet? Eredeti, meg kell adni, eredeti em
ber! Értik, mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a Maestro most ott ül és 
tanácskozik a többi védővel. De mit tanácskozhat? Groteszk, 
szerfölött groteszk szituáció! Miféle védelemre készülhet, ha elvit
ték az orra elől az iratokat? Mit tehet? Vár. Fak tum : vár -  és hiá
ba vár. És tudják, mért vár hiába? Mert Töreky nem is fogja ma 
már megmutatni az iratokat a védőknek. S tudják, mért nem? Én 
tudom -  és önöknek elárulom, hogy mért n e m ...  Azért nem -  s 
most egész felsőtestével előrehajolt, mert a retorika szabályainak 
megfelelően a leghatásosabb momentumot a végére hagyta - ,  mert 
holnap, holnap reggel Töreky elnöklete alatt már meg is lesz a sta
táriális bírósági tá rgyalás...  Óriási! A Maestro még nem tudja,
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de csekélységem igen, én már tudom, a hölgytől, aki itt kint ül a 
kis kutyájával, igen, itt kint, s a saját szememmel láttam nála a be
lépőjegyet a holnapi tárgyalásra! Ma reggel kilenc óta már oszto
gatják a protekciósoknak a belépőjegyeket -  kérem, nyilatkozza
nak, nem kolosszális-e, hogy csekélységem már tudja ezt, és a 
Maestro, és a többi védő, még sötétben tapogatózva tanácskoz
nak?

A szemei élénken pislogtak, nem is pislogtak, hanem szaporán 
szinte kortyolgatták a hatást, ami az ő szavainak eredménye volt. 
Meg volt elégedve magával. Csak azután egy pillanatra mégis el
borult a homloka. Eszébe, sőt szívébe nyilallt a gondolat, hogy egy 
országgyűlési képviselő lánya és egy bölcseleti író, akit még külföl
dön is kinyomtatnak, semmiképp se megvetendő hallgatóság 
ugyan, de mégse ér fel egy szenzációs per törvényszéki publikumá
val, egy zsúfolt teremmel, melyben meghegyezett ceruzákkal még 
a külföldi sajtó képviselői is jelen vannak. . .  Egy pillanat alatt sok 
fájdalom vonulhat át az ember lelkén, különösen, ha ezek a fájdal
mak mint egész elátkozott madársereg úgyis otthonosan s régóta 
ott rajzanak az egész élet szintje felett. . .  Nem a Maestro hibája, 
hogy minden érdekesebb kliens a Maestrot, csak a Maestrot akar
ja, míg őneki csak a kis tyúkpörök ju tn ak . . .  ez így alakult ki, s a 
legtöbben, akik itt megfordulnak, még azt se tudják róla, hogy ő is 
jo g ász .. .  Egy Napóleon, aki úgy öregszik meg, hogy alkalom hí
ján káplár marad, holott érzi, hogy Napóleon lehetne -  micsoda 
véres csatákról, világháborúkról kell álmodnia, míg a rekrutákat 
egzecíroztatja a kaszárnya dicstelen udvarában! Akkor biztos nem 
is Napóleon, ha káplár maradt, a felületesek ezt mondják. S hogy 
nincs igazuk, bebizonyítani nem lehet. . .  épp ez az, ami oly fájdal
mas ! Valaki, aki káplár maradt, komikus figurává válna, ha nyíl
tan hangoztatná, hogy lehetett volna Napóleon. M intha a bizo
nyíthatóság minden valóságnak kritériuma volna!

-  Eggyel tisztában kell lenni -  fejezte be gondolatait éspedig 
fennhangon és bizalomteljesen, mert egy olyan kis siker is, mint 
amilyenben két szál megnémult hallgatója részesítette, bizalmassá 
tette, megbékítette - , ilyen az élet: vannak emberek, akiknek hom
lokára volt írva, hogy őket a sors egy justizmord áldozatául sze
melte ki. Minden tehetségük, szorgalmuk dacára. Ezek még csak
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nem is vádolhatnak ezért senkit, még csak ezt se. Nekik nem sike
rült -  és slussz.

Természetesen félreértették. Ez is hozzátartozik az ő sorsához. 
Sose volt senki, aki meg tudta volna érteni. Ezek a fiatalok, akiket 
már ennek ellenére határozottan rokonszenveseknek talált, nem 
tudták felfogni, hogy ő arról az ő korán kopaszodó fejéről, a tulaj
don homlokáról szólt, melyen most végigsimított a keze, mintha le 
akarná törölni azt a végzetes jelírást.

-  Tehát h o ln a p ...  s én innen, e mögül a magányos asztal mö
gül, ahol már több mint két évtizede ülök, megint csak szemlélője 
lehetek majd, mint ágálnak mások a fórum on. . .

-  Az ön véleménye. . .  mi az ön véleménye, ön lehetségesnek 
tartja, hogy holnap . . .

-  Szíves engedelmével -  s mintegy lerázandó a keserű gondola
tok terhét, székestől lökött magán egyet, s úgy fordult szembe a 
fiatal hölggyel - ,  a faktumok, amiket igyekeztem áttekinthetően 
csoportosítani, jelenthetik azt, hogy a bíróság mindent szándéko
san úgy rendez, hogy a védelemnek jogcímet adjon semmisségi pa
naszokra: ebben az esetben a védelem gyerekjáték lesz. Lehet 
azonban az is, hogy a védők elől azért rejtik úgy a védenceiket, va
lamint az iratokat, s még azért nem közölték velük azt se, hogy a 
tárgyalás holnap reggelre van kitűzve -  fantasztikus, tán még most 
se tudják a védők, s én, az én csekélységem már mióta tu d ja! - , 
m e r t . ..  Tetszik érteni? Janus-arcuk van ezeknek a faktumoknak, 
ezt is, azt is jelenthetik. Ha a második eset forogna fönn, a véde
lem szintén nemigen brillírozhat m ajd . . .  Az esküdtbíróság, az 
más vo lt! Ott voltak, de mennyire voltak kolosszális ékesszólási 
lehetőségek! De a statáriális bíróság, ugyan kérem! S különösen 
egy olyan crimennél, melynek megítélésébe mellékkörülmények, 
bizonyos kiszámíthatatlan imponderábiliák, például szíves enge- 
delmükkel, valószínűleg aktuális politikai szempontok is beleját
szanak. . .  köztünk maradjon a szó, valószínűleg...  Akárhogy is, 
ez semmiképp se a hálás esetek közül való . . .

Bollert némi zajjal s nála szokatlan határozottsággal állt fel.
-  Miért sietnek? -  szólt erre, és sajnálkozva emelkedett fel a sza

kállas ember. -  Azok kint hadd várjanak, úgysem hozzám jöttek, 
mint önök. Igazán nyugodtan maradhatnak. Deus nobis haec otia

454



fecit, mint a latin költő mondja. Hát ha m indenáron. . .  ha men
niük kell. . .  Kellemes volt, hogy az én szerény kriminalisztikai fej
tegetéseimmel szolgálatukra lehettem. Ha bármikor ú jból. . .  
Semmi köszönnivalójuk. . .  Magamfajta agglegény csak örül neki, 
ha nem kell véka alá rejtenie a világosságát. . .  Részemről a sze
rencse, a ritka, ritka szerencse. . .

Dél már elmúlt, mikor kiléptek az utcára. A városi utca mindig 
meglepetésként hat, ha az ember egy házból, zárt helyiségből ér ki, 
ahol rosszul érezte magát. Az utca nem a folytatása a rossz szobá
nak, hanem másik világ. Mint ahogy a nyomasztó álmot a valósá
gok világából hirtelen és fölényesen telepíti ki mindaz, ami a feléb
redt ember érzékeit birtokba veszi. Az aszfalton kopogó, csoszogó 
ezernyi lábnak, a gördülő gépkocsiknak, szavaknak tarka lármá
ját, szagokat, lélegzetek halk neszét az utca a maga mindent beke
belező orkeszterébe zendíti eggyé, és a szoba, mely egy perc előtt 
maga állt egyetlen világként egész világ helyén, máris emlékké, egy 
másik jelen elől meghátráló, elvágott múlttá válik.

Bollert és Margit a kapu előtt ugyanazzal a gondolattal álltak 
meg: keresték a folytonosságot az elébük táruló utca és annak a 
szobának az atmoszférája között, amelyből jöttek; keresték az 
emberek arcán, az utca képén annak a jeleit, amit ők az imént tud
tak meg, s amiről fenn a szobában azt hallották, hogy a fél város is 
tudja. M intha azt várták volna, hogy az előttük elhaladókon meg
lássák, hogy őnekik kettőjüknek mit kell arról gondolniuk, amit 
odafönn hallottak. Az ajtait bezáró szomszédos belvárosi nagy 
bank alkalmazottai mentek el előttük, egy-egy sötét ruhába öltö
zött idősebb úr, de főleg nyárias, színes, budapestien gondos ele
ganciával ruházkodó nők és férfiak -  ki párosával, ki egymaga. 
Ebédelni siettek. A maga főpróbáját tartó újfajta, hatalmas víztar
tállyal ellátott utcaöntöző gépkocsin kívül, mely pillanatnyi ünne
pélyes hűst árasztva vizével barnára fényesítette maga mögött a 
szürke, poros aszfaltot, s melynek ők is, mint mások, kíváncsian 
fordultak utána -  semmi feltűnőt nem láttak. A „város” semmi jel
lel se közölte velük, hogy állítólag lakosságának fele valami izga
tó, készülő eseményről tud. Bolt hátán bolt, ez az egész belvárosi 
u tca ; a kirakatok nagy üvegtáblái mögött díszlő drága portékákat 
az úttest oldalán, az egész gyalogjárón árnyékot vető barna vitor
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la vászon-sátrak szakadatlan sora védte a nap elől; a tisztviselő- 
nők, bár siettek, egy-egy rövid pillantásra meg-megálltak valame
lyik ruhamodell előtt, amely reggel még nem volt a kirakatban, 
vagy melyet már jövet is megnéztek talán, de még nem eléggé; az 
utca, melyen ebben az órában a jól öltözött tisztviselők és a Duna- 
part felől jövő vagy oda tartó korzózó publikum megkülönböztet- 
hetetlenül eggyé válnak, nem volt kevésbé élénk és nem volt élén- 
kebb se, mint máskor. A boltok és kirakataik fölött feszülő sátrak 
tompított világosságában az arcok nem látszottak komolyabbnak, 
mint egyébként; ebben az órában, mikor a legtöbben még étkezés 
előtt vannak - ,  olyan étkezés előtt, melyet gyorsan el kell végez
niük, mert utána várja őket vissza a hivatal - , mindig kevésbé nyu
godt, idegesebben siető az utcai élet, mint amikor már zárva van a 
munkahely, és a kigyulladó ívlámpák, fényreklámok és kápráztató 
kirakatok a Belvárost egyetlen nagy dekorációs színtérré varázsol
ják.

-  Neked is sietned kell már haza . . .  az ebéd miatt -  szólalt meg 
Bollert olyan hangon, mint aki sajnálatos kötelességből kénytelen 
a lemondásra. De a gondolat, hogy most mindjárt egyedül m arad
hat majd, valójában inkább kellemesen érintette. Észrevette, hogy 
mióta itt álltak a kapu előtt, Margit időnként éppoly vallató sze
mekkel nézi őt, mint az utcát. S kelletlenül, a csalódás érzésével fo
gadta a hírt, hogy szerencsére a cselédlány épp tegnap jött vissza 
szabadságáról, s így Margit továbbra is vele maradhat.

S apa ma különben se ebédel o tth o n . . .  külön négyszemközt 
akar lenni a rabbijával, vendéglőben adott neki randevút.

-  Jó útra akarja téríteni -  jegyezte meg Bollert gúnyos nevetés
sel. S ő maga észrevette, hogy ez nem az ő nevetése volt; „összeté
vesztette magát” Kováccsal, Kovács szemén keresztül jelent meg 
előtte a kép: terített fehér asztal, jó finom ételek mellett jó finom 
lelki problém ák. . .

-  Mit nézel úgy engem? Mi van rajtam különös? -  fakadt ki in
dulatosan. Nem értette, vagy ha értette, nem szerette, hogy Margit 
nem olyan, mint egyébkor, nem nevet, mikor ő komoly, s hogy 
m ié rt.. .  miért faggatja őt a hallgatásával.

-  De hát Andrásnak is csak kell enni adni? -  kiáltott fel, mint 
akinek váratlan mentő ötlete támad.
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Margit elkomolyodott. Misa se tudná megkeresni a mindennapi 
kenyerét, ha véletlenül diplomata volna. Ő azonban, talán nem 
volna ezen a pályán se elveszett ember. Mert mintha a legkevésbé 
se gyanítaná, hogy Misa őt le akarja rázni, sőt mintha elhinné, 
hogy Misa, aki sose árult el mélyebb rokonszenvet András iránt, 
csak András étkezése miatt aggódik most, tárgyilagosan megnyug
tatta. Nem mondta el ugyan, hogy milyen vihar tombolt náluk 
tegnap reggel, csak úgy általánosságban a fiúk soká tartó kamasz
koráról beszélt, ami alatt környezetük, de maguk a fiúk is szenved
nek.

-  De neked is csak kell ebédelned?
-  Együtt fogunk ebédelni -  válaszolta Margit, és belekarolt. El 

volt tökélve, hogy nem hagyja magára. Nem fogja megismételni 
azt a felelőtlen ostobaságot, hogy sértődötten távol tartsa magát. 
Misa miatt nem szabad megismételnie. Ha azt gondolta volna, 
hogy Misa azért akarja elküldeni, mert valamit tenni készül, talán 
akkor is igyekezett volna vele maradni, épp azért, hogy megakadá
lyozza, de ez esetben kétségeskedve, belső bizonytalansággal. 
Most azonban, hogy karjával a Misa karjában elindultak, olyan 
nyugalom szállta meg, mint amilyet az ember csak akkor érez, ha 
semmi kétsége sincs afelől, hogy helyes utat választott. Biztos volt 
abban, hogy Misa csak azért akart magában maradni, hogy zavar
talanul fúrja magát bele a kétségbeesésbe, olyan kétségbeesésbe, 
melyből nem hoz fel semmi mást, mint egy tehetetlen és még össze- 
sebzettebb lelkiismeretet. . .  Igen, ez volt a Margit nagy felfedezé
se épp az im ént: Misa láthatóan megörült, mikor ő azt mondta ne
ki, hogy most ebédelni mennek. Talán csak azért, mert valami 
programot kapott, ürügyet arra, hogy elmozduljon a kapuból, de 
talán azért is, mert a végén kellemes volt neki, hogy mégse kell, 
nem lehet egyedül maradnia. De ez a fölvillanó öröm csak egy pil
lanatig tartott, mintha megijedt volna tőle, valósággal ijedten halt 
el ajkán a m oso ly .. .  Mi ez? Amit közönségesen rossz lelkiisme
retnek neveznek? Misa láthatóan megörült az ajánlatnak. A ket
tesben való vendéglőben ebédelés afféle kicsapongásnak számított 
náluk, mióta a Naphegy utcai ház miatt szűkebbre kellett fogni a 
nadrágszíjat, mint ahogy Klamm M árton szokta mondani. Misa
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megörült, és még abban a pillanatban rajtakapta magát -  félt örül
ni. Miért, mitől fél?

Nem kérdezte meg Misát. Le kell szoknia róla, hogy Misától 
kérjen segítséget, ha nem ért valamit nála. Úgyse bízott volna már 
a magyarázatokban, melyekre nem ő maga talált rá -  és úgyse 
esett volna olyan jól neki semmi szó, amit hallhatott volna, mint 
az, hogy Misa egyszerre csak úgy magát elengedve hallgatott mel
lette, mint ahogy az ember csak akkor tud csendben lenni, ha 
egyedül vagy pedig valaki olyannal jár, aki mellett egészen szabad
nak érzi magát. S mikor a legközelebbi utcakereszteződésnél el
eresztette Misa karját, az mint akinek egyszerre az egyensúlyérzé
sét zavarták meg, mindjárt maga kapott az ő napbarnított karja 
után. U tánakapott, s nem karolt bele, hanem átfogta közvetlenül 
ott, ahol a fehér blúz rövid ujja véget ért. És mint Misa a sima bőr 
alatt az izmokat, Margit a karjával Misa kezének minden ujját 
figyelte. Kívánság és kíváncsiság nélkül volt kapaszkodó, szomorú 
kéz volt most a Misáé, de fáradtságtól elnehezedve annyi passzív 
bizalommal, hogy az érintése hízelgett, s egyszerre fájt és boldogí
tott. A kezével egész magát rábízta Margitra, s Margit ment, ve
zette az utcán az idegen emberek hullámzásában, s menni tudott 
volna így órák hosszat, fel se nézve, és mindegy, merre, hová. . .

De az útjuk a Margit anyai részről való távoli rokonának, a sze
rencsétlen Hahn lányok apjának a szőrmésboltja előtt vezetett el. 
A lányok, a még alig hervadó magas, vörösesszőke és a fiatalabb, 
a kövérkés és húsos ajkú, akiket Margit utoljára akkor látott, mi
kor igen alkalmatlan pillanatban Megyery Ilával jöttek el, hogy 
Klamm M árton támogatását kérjék a Budapest fürdőváros és a 
hölgyek „pizsamaforradalma” érdekében, mikor most Margitot 
megpillantották, „rettenetesen megörültek”. Épp a bolt nehezen 
járó redőnyének a lebocsátásánál igyekeztek apjuknak segíteni, 
akit mindjárt magára hagytak, hogy Margitot üdvözöljék, és hogy 
mindjárt ott a bolt előtt az utcán mindegyik lány a maga egyfor
ma, saját kezűleg horgolt nyári retiküljéből örvendezve vegyen elő 
egy-egy nyomtatványt.

„Dolgozó polgárok! Munkások! Gondolkozó emberek!” -  így 
kezdődött a Halálbüntetés Elleni Ligának ez a felhívása, melynek 
alján és túloldalán a tiltakozó aláírásoknak volt hely hagyva. Mi
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után Margit ráírta nevét az idősebbik lány ívére, a húsos ajkú fia
talabbik duzzogva, igazságos osztozást követelve, Bollertnek a 
magáét tartotta oda aláírásra.

-  S remélik, hogy ez ér valamit? -  kérdezte Bollert, miután az 
aláírások tekintélyes oszlopát alulról megtoldotta a maga nevével. 
A kérdésével nem akart semmit, csak a maga ernyesztő szomorú
ságában mindjárt ki is szaladt a száján az, ami eszébe jutott.

De a szinte kötelességszerűen, az élettel szemben elszánt ellenál
lásból, végül már csak megszokásból mindig mosolygó szerencsét
len Hahn lányok a Bollert kérdésére megütődve néztek egymásra, 
majd egyszerre Bollertre olyan meglepetten, idegenkedve, mint a 
mesét hallgató gyerek, akit élvezetében valami okoskodó kívülről 
jö tt személy azzal az oda nem illő kérdéssel zavar meg, hogy de va
jon valószínű-e az érdekes történet. S válasz gyanánt a két lány 
egyszerre, egymás szájából véve ki a szót, csudálkozott, hogy M ar
gitnak nincs „gyűjtőivé”, mikor a „lányok mind” aláírásokat gyűj
tenek. Lelkendezve, szapora szóval újságolták, hogy a társaságuk- 
beli különböző lányok tegnap estig hány aláírást szereztek össze. 
Bollert nem tudta, kik azok a Blankák, Jolánok, Sárik, akik kö
zött a rekordszámért tart a verseny, de a szerencsétlen Hahn lá
nyok valami kisvárosias kokettériából, és talán azért is, mert illet
lennek tartották volna, hogy a „más vőlegényével” túl sokat be
széljenek, csak Margithoz intézték a szavaikat.

Hahn Sámuel, aki közben belakatolta a boltajtó redőnyét, a 
tönkrement ember és szegény rokon tiszteletteljes örvendezésével 
emelte meg a kalapját, és mindjárt panaszkodni kezdett. A felesé
ge állapotára, az üzletre, az életre -  holott mindez felesleges volt, 
mert a reszkető keze, a karikás szeme, ráncos képe, görbe háta, li- 
lás ajka, minden egyetlen meggyőző panasz volt rajta. Helytelení
tette, hogy a leányai „beleavatkoznak hatósági ügyekbe”. Hiába 
siettek apjuk szeme elől visszadugni táskáikba a nyomtatványai
kat, Hahn Sámuelnek, a saját kifejezése szerint, a hátán is volt sze
me. Két kezével a kifogástalanul vasalt, de zöldre kopott, egyálta
lán nem nyárias fekete kabátja zsebében izgatottan hadonászott, s 
mint egy sovány m adár a szárnyait, hol széttárta, hol szorosan 
összehúzta a kabátja két szárnyát. A lányai kérlelték: -  csak ne iz
gasd fel m agad! -  s azzal igyekeztek megnyugtatni, hogy különbö
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ző ismerőseikről beszéltek, akik az aláírások szerzésében úgy tet
tek szert rekordszámra, hogy bementek a kávéházakba, s idegen 
embereket szólítottak meg. Senki se tagadta meg az aláírását, so
kan még a lakáscímüket is hozzáírják a nevükhöz, ami csak elég 
bizonyíték arra, hogy nincs tilos dologról, hanem egyszerűen egy a 
kormányhoz intézett tömegkérvényről van szó. Nyilván nem elő
ször zajlott le ez a beszélgetés Hahn és a szerencsétlen Hahn lá
nyok között; az öreg Hahn a két lánya érveire azzal felelt, hogy ki
húzta kezét a kabátja zsebéből, befogta a két fülét, és azt mondta 
nekik: -  Nekem beszélhettek...  -  majd Margithoz és Bollerthez 
fordulva, hangját halkítva bizalmasan magyarázni kezdett:

-  Ez nem azt jelenti, hogy én egy konzervatív vagyok. Egyertér- 
tek én a hatósággal? Egyáltalán, kicsoda ért egyet a hatósággal? 
Én csak azt mondom, hogy nem jó a tűzzel játszani, mert az ember 
még akkor is megégetheti magát, ha kerüli, mennyivel inkább, 
h a . . .  A kapanyél is elsülhet, mondjuk mi magyarok. Ez tapaszta
lat. S én is tapasztalatból beszélek.

De most már nem beszélt, hanem csak suttogott Margit és Bol
lert fülébe, s még így is, fejével a kettőjük feje között időnként kö
rülnézve, hogy nem hallgatózik-e illetéktelen fül valahol a közel
ben. A nyüzsgő utca gyalogjárója szélén olyan titokzatos képpel 
sugdolódzott, mint valami összeesküvő. Némely arra haladó még 
vissza is fordult; hegyezte a fülét. Az emberek kíváncsibbak vol
tak, mint máskor, valami szokatlan mégis volt a levegőben; mint
ha a suttogó csoport látványa éreztette volna, hogy valami készül 
titokban, valami titok van kipattanóban, s mindenki a másikról 
feltételezte, hogy az talán már többet tud, mint ő.

Hahn Sámuel azonban csak azt mondta el hosszan, amit nem
csak az ő lányai, hanem minden ismerőse tőle már számtalanszor 
hallott, s mindig ezen a suttogó hangon: hogy miután az ő fiát az 
egyetemen úgy bántalmazták, hogy megsiketült, a végén mégis 
„büntetésből” az ő fiát zárták ki az egyetemről, s aztán azt, szintén 
századszor, hogy milyen volt az, mikor a fiút vérbe borulva látta 
viszont, és mint tört ki akkor az idegbaj az ő feleségén, „az én Lau
rámon, aki sose, de sose azelőtt még csak náthás se volt” . . .  Ha 
Hahn Sámuel láthatóan félve beszélt is, mintha még a panaszko
dás is felidézhetné „a hatóság” haragját, másrészt bizonyos ellen
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állhatatlan élvezettel ment bele az őt ért szerencsétlenségek részle
teinek a taglalásába, a dicsekvésnek olyan hangsúlyával, mint 
amilyennel a római légiók veteránjai beszélhettek sebhelyeikről, s 
mindinkább belehevülve az elbeszélésbe; mintha vitatkoznia kelle
ne, mintha valaki el akarna tőle vitatni egy őt megillető rangot. 
A lányai, akik ismerték, aggódva nézték, mert lilás szája széle rán- 
gatódzni kezdett, s a csupa ránc homlokán, a kopasz fején verej- 
tékcseppek ütköztek k i. . .

-  Ne izgasd fel magad -  szólt a vörösesszőke, és belekarolt.
-  Nincs értelme -  kérlelte a húsos ajkú fiatalabbik is, és a másik 

karját fogta meg.
-  Egyáltalán nem izgatom fel magam, csak épp mondom, hogy 

nem vagyok konzervatív, csak elővigyázatos. . .  hogy az ember 
nem lehet eléggé elővigyázatos... ezt én tudom! -  tiltakozott 
Hahn Sámuel, s idegesen egyet rántva magán, kiszabadította mind 
a két karját. -  Csak épp mondom, hogy nekem beszélhetnek, én 
tudom jobban, mint akárki, mi az, hogy szerencsétlenség, mi az, 
hogy katasztrófa. Állandó katasztrófa! Én tudom, pedig még az 
ellenségem se mondhatja rám, hogy én nem vagyok ártatlan. Ami 
pedig azokat a fiatalembereket illeti, én csak a szülőket sajnálom. 
Ha egy gyermek ilyenre képes a szülőkkel szemben, azt a gyerme
ket nem sajnálom, én nem! -  s ezt már hangosan mondta. -  És 
tudjátok, kit sajnálok még? A főrabbit. Ha felakasztják őket, a fő
rabbinak oda kell hozzájuk menni. Az akasztás előtt. Ez szabály. 
Most elképzelem, én volnék a főrabbi. Hogy köszönjön, ha bejön 
hozzájuk?Nem  m ondhatja nekik, nekik egy főrabbi: Alászolgája. 
Ezt nem lehet. M ondhatja nekik: Jó napot kívánok? Hát mond
hatja? Nem mondhatja. Hogy megy hát be hozzájuk? Mit gondol 
kegyed, hogy fog a főrabbi köszönni? -  fordult Bollerthez, és a ka
rikás, beesett kis szemei megélénkültén csillogtak, mintha valami 
fogas találós kérdésről volna csak szó. -  Ha az embert az idegbe
teg felesége és más gondjai nem hagyják egész éjjel aludni, nappal 
meg ül a boltban, amelyiknek már a cégtáblája se az övé, akkor 
mindenféle jut az eszébe -  mondta, de ezt már nemcsak panaszo
san, hanem önelégülten is. -  Az ember töpreng, töpreng, és egy
szerre egy ilyen kérdés ju t az eszébe, amin aztán újra csak eltöp
reng. ..
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A szerencsétlen, de most is, mindig is mosolygó Hahn lányok 
bátortalanul figyelmeztették apjukat, hogy Bollert és Margit ebé
delni akarnak, s nekik maguknak is ugyanez okból menni kell 
már. Hahn Sámuel a kezét Bollert karjára téve azt mondta, hogy ő 
majd ajánl egy vendéglőt.

-  „Én mondom nektek, hálásak lesztek, áldani fogjátok a Samu 
bácsit. Az én időmben -  ellágyulva úgy beszélt az ő idejéről, mint 
aki már meghalt, de a vendéglő megmaradt -  minden évben, mi
kor a feleségem és a lányaim meg a fiam Abbáziába mentek, nyá
ron mindig oda já rtam . . .  Próbáljátok meg, rendeljetek rosté
lyost, én ott olyan rostélyosokat ettem kapros, tejfölös tökfőzelék
kel. . .  A gazda felesége főz, s a gazda még most is köszön ne
kem. ..  Jó napot, Hahn úr!, mondja mindig, ha találkozunk. Ő se 
felejtett e l . . .  Az én Laurám konyhája is elsőrangú volt. Épp 
azért, ha hazajött Abbáziából és hallotta tőlem, hogy milyen nagy
szerűen ízlett nekem ott minden, féltékenykedett. De nem tudtam 
titkolni, elvből, az embernek ne legyen titka a felesége előtt. Majd 
meglátjátok ti is, hacsak. . .  hacsak azóta el nem romlott még az 
is. Egy vendéglő is elromolhat. De mért romlott volna el? Direkt 
kíváncsi vagyok. . . ”

Elöl mentek a lányai, akik Margitot fogták közre, mögöttük ő 
Bollerttel, és nem sokallta a fáradságot, egész a Dohány utca sar
káig kísérte el őket. Odaérve, miután azon az ideges hangon, me
lyet velük szemben mindig használt, magához szólította a lányait, 
megállt, és addig nem mozdult el, míg a saját szemével meg nem 
győződött róla, hogy a rokonok csakugyan az előtt a vendéglő 
előtt állnak meg, melyet a sarokról m utatott meg nekik.

-  Telefonáljátok majd meg, hogy hogyan sikerült -  kiáltott át 
nekik a túlsó oldalra. A lányok, akik apjukat közrefogva kecsesen, 
feszélyezetten mosolyogva integettek: p á . . .  pá -  közben ezúttal is 
ugyanegyre gondoltak, a saját ebédjükre, a tegnapról maradt kel
főzelékre, amit most még fel kell melegíteni, mert a süket nagy 
fiút, aki semmit se csinál, még erre se lehet használni. . .

Azok közül a télen jól fűtött, nyáron hűvös kis tiszta vendéglők 
közül való volt, ahová komoly emberek jártak, akiknek nem kelle
nek a külsőségek, de annál komolyabban veszik a lényeget: azt, 
hogy mit esznek és milyen áron. Komoly hely, s este tíz után alig
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hanem már sötét az az egyetlen utcára nyíló, elfüggönyözött, nagy 
ablaka, melynek sarkában épp szabaddá lett egy kis, két kopott, 
de kényelmes nádszékkel kínálkozó fehér asztal. Míg Margit az ét
lapot tanulmányozta, Bollert önkéntelenül fürkészve nézett körül, 
mintha csak valami különösnek, szembeszökőnek kellene lenni 
egy helyiségben, mely más valakinek elérhetetlen elveszett paradi
csomot jelent.

A vendégek, többnyire magányos urak, külön asztaloknál ültek, 
de legtöbben ismerték egymást, mert egyes szomszédos vagy távo
labbi asztalok között, a többiek hangos vagy néma részvétele mel
lett szaggatott, időnként azonban egész élénk eszmecsere folyt, 
mely az imént, mikor ők, a belépő idegen pár vonta magára a 
figyelmet, csak pár pillanatra csendesedett el.

-  Mint valami falu, ahol nyári estéken mindenki a maga háza 
falának vetve a hátát diskurál át jobbra, balra meg a túlsó oldalra
-  súgta Margit, aki még mindig nem döntött afelől, hogy mit ren
deljen ebédre.

-  Ha elhagynánk a levest -  ajánlotta Bollert, átvéve az étlapot, 
melyen a szeme mintegy magától a rostélyost és a tökfőzeléket ke
reste. A vendéglős maga volt a pincér. S miután két pohár frissen 
csapolt habos sört hozattak vele, maga is az étlap fölé hajolt, mely 
már megint Margit kezébe vándorolt vissza, hogy segítségükre le
gyen a választásban.

-  Rostélyost tökfőzelékkel? -  kérdezte Margit olyan hangon, 
mint aki bátortalan a vallomásra, melyet mégis meg kell tennie.

-  Akkor -  s Bollert az akkor szót oly ostobán hangsúlyozta, 
hogy belevörösödött - ,  akkor nekem is azt.

A vendéglős, aki fehér vászonnadrágban és -  ami különben igen 
jól illett öreg, kerek és komoly fejéhez -  fehér köpenyben járt, 
mint egy orvosprofesszor, egy elismerő mosollyal jutalmazta a vá
lasztásukban megnyilatkozó értelmet és ízlést, s már ment is, siet
ve, mint akinek valami egész különösen fontos és jó hírt kell meg
vinni a konyhába. A többi vendég már végleg túltette magát az 
idegen emberpár jelenlétén, és az asztalok között a kis teremben 
kedélyesen folyt a táplálkozást csak egy-egy kérdés, felelet, közbe
szólás tartam ára megszakító diskurálgatás. A vendéglő Hahn Sá
muel ideje óta „nem romlott el” -  nemcsak azért nem, mert a ros
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télyos és tökfőzelék, melyet Bollert, aki ma megint egyszer nem 
reggelizett, igen ízletesnek talált, hanem mert a vendéglő publiku
ma is nyilván még ugyanaz volt, mint Hahn Sámuel idejében: bel
városi kereskedők, nyári szalmaözvegyek, akik a fürdőző család
jaiktól érkező strandfölvételeket és a fürdőhelyen való időjárásról 
és penzióárakról kapott híreket cserélték ki egymással. Bollert 
megértette: Hahn Sámuel itt otthon volt, otthon, mint ahogy ő, 
Bollert soha és sehol.

Margit, mint ahogy minden szerény és dolgos nő, akinek nap 
nap után magának kell törődnie a konyhával, bizonyos élvezettel 
ült itt a vendéglőben. A sarokba húzódva kissé félrevonta a nap- 
szítta sárga ablakfüggönyt, hogy egy-egy pillantást vessen a nyári 
hőség sanyargatta utcára.

-  Nem, talán mégse igaz az egész -  gondolta magában Bollert, 
míg a táplálkozó családapáknak ezt a gondjaikban és gondola
taikban egységes kis világát nézte és hallgatta. Ezek mellett az az 
elkeseredett jogász valami kivételes, gonosz nadragulyától meg
mérgezett őrültnek hatott. A vendéglős tanácsára, aki mintha régi 
ismerősök volnának, már bizalmas mosollyal járult elébük, utolsó 
fogásnak „a ház specialitását”, túrós palacsintát rendeltek, s mint 
a vendéglős előre megmondta: nem bánták meg. Bollert, aki eddig 
szemben ült Margittal, ebéd után, a feketekávénál székével M ar
githoz közelebb, a kis asztal keskenyebb szélénél, háttal a többi 
vendégnek foglalt helyet. A résen, mely Margit és az ablak között 
maradt, egy ideig ő is az utcát nézte, ahol ebben az órában csak 
kétféle ember húzta a lábát az aszfalton: olyanok, akik ebéd után 
voltak, és a kávéházba mentek, s olyanok, akik nem ebédeltek, s 
kábultan csak azért ténferegnek az utcán, mert amíg az ember van, 
addig mindig kell valahol lennie.

-  Tudod, hogy én nem vetem meg és nem találom nevetségesnek 
azt az asszonyt? -  szólalt meg egyszerre karjával az asztalon előre
hajolva, szemében a saját elutasíthatatlan következtetése felett 
való csudálkozással.

Ezúttal Margit észre se vette, hogy Misa megint egyszer fenn
hangon fejez be egy ki tudja mióta egymagában folytatott néma 
beszélgetést, mert maga Margit, ha nem is épp ebben a pillanat
ban, de többé-kevésbé világosan reggel óta nem szűnt meg Till-
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mannéra gondolni. Valahogy úgy, mint ahogy az ember, akit gond 
nyom, ha közben más mindenféle el is szórakoztatja, a gond leg
alábbis a sarkában marad. Természetesen nem a Tilmanné unoka
húga miatt, akinek a létezéséről ma hallott először. A család mo- 
sónéja, Kendéné után Tillmanné volt a második, aki segítségért 
jött hozzá, s ő mindkét esetben, ha sokkal nem is biztatott, de 
csalt: minden lehetőt meg fog próbálni az érdekükben. Ezt ígérte 
egyiknek is, másiknak is a maga, s ami azoknak a legfontosabb 
volt: Klamm M árton nevében. Minden leh e tő t... s mikor az ígé
retet tette, már sejtette, hogy aligha fogja még ezzel is terhelni az 
apját. A hibát avval követte el, hogy nem mondta meg kereken: jó 
asszony, az én apámat a tulajdon fiai hangosan vagy némán ha
sonló követelésekkel kínozzák, csak nem fogok én is melléjük áll
ni ! M ondhatta volna azt is, amit ma hallott, mikor az apja, mi
előtt a rabbinak délre egy békeebédre randevút adott, kifakadt:

-  Faggattok, támadtok, csodákat vártok tőlem, és felelőssé 
tesztek mindenért, mintha én volnék a Jóisten. Ha már egy sze
gény ördögöt összetévesztetek a Jóistennel, mért nem saját maga
tokat teszitek felelőssé, mért nem saját magatoktól követelitek a 
csudát?

M ondhatta volna. . .  de eh, ami a dologban kínos, az nem az, 
hogy mit nem m ondott és mit mondott, hanem hogy semmit se 
tett. Hogy nem is tehetett semmit? Klamm M árton sokszor pa
naszkodott bosszúsan arra, hogy a tömegek minden szenvedéséért 
a szocialistákat okolják, mintha ők határoznának a nép sorsa fe
lől. Margit ezt a bosszúságot mindig jól megértette, de Tillmanné- 
nak megígérte, hogy minden lehetőt meg fog tenni. Bármennyire is 
tehetetlen ilyen esetekben Klamm M árton, kiszámíthatatlan, hogy 
mit tudna, s nem tudná-e elérni magát a lehetetlent, ha csakugyan 
nem nyugodna, míg minden lehetőt meg nem próbált. Hol vannak 
a határai a lehetőnek, ha az ember minden lehetőt csakugyan meg 
akarna tenni? Ma, holnap, holnapután, sőt még hetek múlva is
-  ezt tudta Margit -  késéssel, de azért el nem késve hozzáfoghatna, 
hogy valami lehetőt megpróbáljon, amennyiben legalább beszél 
róluk az apjával, aki aztán akarna, talán keresne, talán találna is 
m ódot. . .  Amit az ember megtesz, megtette, és túl van rajta, de
-  és ez volt a legkínosabb -  amit nem tett meg, s mindennap újra
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megismétlődik, hogy nem teszi meg, hónapokig folyton tart a mu
lasztás, mert hónapokig mindennap jóvátehetné, és nem fogja, ezt 
biztosan tudta, nem fogja jóvátenni. Épp ellenkezőleg, minden, 
csakugyan minden tőle telhetőt meg fog tenni, hogy ezeket a ren
dőrségi rémségeket, ezt az egész politikai danse macabre-t távol 
tartsa a háztól. Klamm M ártonnak volt igaza, aki azt mondta egy
szer a rabbinak: vigyázz, az ember ezen az úton elveszti a legszük
ségesebbet, az önvédelem ösztönét.

-  Én percig se találtam Tillmannét nevetségesnek vagy éppen 
megvetendőnek -  felelte Margit a maga részéről azon csodálkoz
va, hogy Misának milyen tekervényes gondolatok kalandos kerü- 
lőútját kell bebarangolnia, hogy mint meglepő igazságot fedezze 
fel azt, ami magától értetődő.

-  Magától értetődő? -  ismételte a szót Bollert. -  S mégse tudtad 
komolyan venni a Tillmanné fájdalmát a „kislány” egészségét fe
nyegető veszedelem m ia tt. . .  Összemérted azzal a veszedelemmel, 
ami amazokat fenyegeti. . .  Nem is mérted össze: a felhőkarcoló 
mellé állított kis falusi ház magától eltörpült. így voltam vele én is, 
míg mesélted. Mindenki így volna vele. . .  Mindig így van minden
k i . . .  mivelünk, a mi fájdalmainkkal. . .  Mindenki így van a m á
sik fájdalmával. A más fájdalmával szemben mindenki igazságosz
tó, igazságos, objektíve igazságos. . .  és ez az igazságtalan.

Margit élvezte Misát. Szép volt Misa barna szeme, olyan rábe
szélő, feszülten nagyra nyílt szem. Látszott, hogy nem annyira a 
szavakat, mint még mindig a saját gondolatát keresi a szavakkal, 
és lesi a viaskodása közben, hogy a Margit szemében az a csillanás 
támadjon, az a fénysáv, melyet a kopogtató idegen előtt megnyíló 
ablak vet a csillagtalan m agányba:

-  „Tekintsétek meg és lássátok, hogy vagyon-e olyan bánat, 
mint az én bánatom ” -  és ha Tillmannét hallgatod vagy az öreg 
Hahn bácsit, ugyanazt beszélik, és ami fontosabb, ugyanazt érzik 
az ő bánatukról, amit Jeremiás mond a magáéról. Mindenki, nem
csak Jeremiás, nemcsak Tillmanné és Hahn bácsi, egyetlennek érzi 
a magáét, és igaza van. Mint a mesében a szellem a szegény halász 
palackjában, úgy van fogságban a maga fájdalmában az ember. 
Gondolj csak a sötét jogi szakemberre. . .

A vendéglőben mind több lett az elhagyott asztal. A néhány
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vendég, aki a feketekávéját is itt itta, a már jócskán üresedő helyi
ségnek intimebb hangulatában a különböző fürdőhelyek penzió
árainak összehasonlításáról kényesebb beszélgetési témára tért á t ; 
egyik a másik után kelt fel a megmaradt vendégek közül a maga 
külön helyéről, s végül öten is egy asztal körül dugták össze a fejü
ket. Mint az az idegen pár az ablakban, igyekeztek ők is halkan 
beszélgetni, de a helyiség kicsi volt, és mert valami vitaféle fejlő
dött ki köztük, egy-egy úr a maga nézetét a hangja erejével is tá
mogatni próbálta.

-  Az antiszemitizmus a buták szocializmusa, jelentette ki már 
maga Bismarck, s minthogy én se az okosok, se a buták szocializ
musából nem kérek. . .

Ez a hang, mely a Bollert háta mögött ülő társaság halkított vi
tájából kivált, azok közül a fontoskodó öblös férfihangok közül 
való volt, melyek ellenállhatatlanul, látatlanul felidéznek nemcsak 
egy bizonyos fizionómiát, hanem bizonyos termetet, bizonyos íz
lést, energikus hullámvonalakkal ékesített névaláírást, s a gondo
zott, a borbély- és rőfösáruboltok szagát magán viselő, a saját te
kintélyét tisztelő polgárt.

Egy könyvben, melyben egy sajtóhiba ütközött a szemébe, Bol
lert nem tudott tovább olvasni, míg ki nem javította.

-  Bebel és nem Bismarck -  morogta bosszúsan Bollert, aki szá
mára a maga ma délelőtt termett gondolatának Margit előtt való 
meggyőző s végleges kifejtése nemcsak Margit miatt, hanem saját 
maga miatt lett volna nagyon fontos. Nem fordult tehát hátra, s 
elhatározta, hogy nem fog arra figyelni, hogy mi történik az asztal
nál, melynek szerencsére háttal ült. Margit, aki csakugyan nem tö
rődött az ismeretlen asztaltársasággal, megkérdezte:

-  Mi az, mit mondtál, Misa?
-  Hogy egy hang önmagában már közhely lehet! De hagy

juk . . .  Azok ott megzavartak -  felelt Bollert, és félretolva a kiürí
tett feketekávés csészéket, még közelebb hajolt Margithoz. -  Mi
kor Kováccsal az én kétségeimről. . .  -  folytatta -  mondhatnám, 
kínlódásaimról próbáltam beszélni, legyintett, mert -  a magáéival 
mérte őket össze. „Tekintsétek meg és lássá tok ...  satöbbi.” Mi
kor az apáddal. . .  apával egyszer régen -  vagyis dehogy, pár nap 
előtt -  a statárium kérdéséről beszéltem ...  meglehet, talán túl iz
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gatott v o ltam ...  azzal tromfolt le, hogy mostanában naponta tu
catjával öldösik a legjobbakat N ém etországban...  Éppígy felel
hetett volna azzal is, ami még annál is nagyobb, mint a német kis 
polgárháború áldozatainak a száma, felelhetett volna azzal is, 
hogy 1914-től 18-ig tizenkétmillió embert mészároltak le. Vagy 
hogy milyen számok adódnak majd a legközelebbi világháború
ban. Nincs legnagyobb szenvedés és nincs fölülmúlhatatlan ször
nyűség, csak sokféle van. De ők -  ők összeadnak, kivonnak, szo
roznak, mintha nem volna minden egyes szenvedés éppoly meg- 
oszthatatlanul magányos universum, mindenség, mint annak, aki 
meghal, a saját halála . . .  M intha tizenkétmillió ember nemcsak 
szám szerint, hanem amúgy is több, valóságosabb valóság volna, 
mint egy vagy két ember. És a végén ...

-  Természetes, csak rossz vért szülhet, csak az antiszemiták 
malmára hajtja a vizet, hogy sajnos mind a két fiatalember izraeli
t a . . .  M ár ez magában elégséges arra, hogy én, mint filoszemita, 
határozottan . . .

Ez megint ugyanaz az öblös férfihang volt, de már nem úgy 
hangzott, mint aminek föl kell emelkedni, hogy fölébecsapjon más 
vele küzdő hangoknak -  ez már a győztes, egyeduralkodó, a maga 
megtámadhatatlan, nyugodt magaslatából, a leereszkedésnek ár
nyalatával végső igazságokat enunciáló tekintélynek a hangja volt. 
Bollert egy pillanatra lehunyta a szemét, mintha ezáltal elérhetné, 
hogy kevésbé hallja. Soha még nem tapasztalta, hogy hangján ke
resztül egy ember ilyen mértékben gyűlöletessé válhat. Az volt az 
érzése, hogy ha ezen a hangon bármit is mondana az az ismeretlen, 
éppígy tépné az idegeit.

-  És a végén? -  szólt Margit, aki új élvezetet fedezett fel abban, 
hogy éppoly komolyan hallgassa meg Misát, mint amilyen komo
lyan az beszél. Közben azonban ő is észrevette, hogy tőle oldalt 
egy asztalnál szintén arról beszélnek, s elfogulatlan érdeklődéssel 
fordította oda a fejét.

-  A végén. . .  a végén az ember elveszti a saját szenvedéséhez 
való bátorságát. . .

-  És a saját öröméhez való bátorságát -  jegyezte meg helyeslően 
Margit.

-  Nem, félreértesz.. .  az én hibám, hogy félreértesz. De hogy is
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mondjam? Vannak elemi érzések, amikben nem volna szabad 
m egtántorodni. . .  Az egyes valóságok azok, amiket féltek a 
mennyiségekkel labdázó statisztikusoktól -  folytatta Bollert, de 
érezte, hogy különösen most, mióta Margit fél szemmel állandóan 
a másik asztal felé figyel - ,  egyébként éppúgy, mint ő, aki szintén 
görcsösen fülelt - ,  képtelen kifejezni, mit akar. Míg beszélt, arra 
gondolt, hogy jó volna megfordulni és az öblös hangú férfinak azt 
mondani: szemtelen ö k ö r . . .  vagy más valami, ennél finomabb, 
szellemesebb gorombaságot. Vagy felkelni, zsebre tett kézzel, na
gyon nyugodt, fölényes mosollyal megállni az előtt az asztal előtt, 
és megmagyarázni, hogy először is nem „maga” Bismarck, hanem 
Bebel. . .  De aztán elképzelésének ezen a pontján kétsége tám adt: 
Bebel-e vagy Engels? Nem, ez voltaképp nem is fontos, inkább 
mindjárt arról kellene kioktatnia a közhely hangú urat és a társa
ságát, hogy. . .

-  Mifélék azok, akik körülülik azt a barm ot? -  kérdezte súgva 
Margitot.

Mielőtt Margit, akit meglepett ez az izgatott hang, felelhetett 
volna, megjött a válasz az asztal felől. Megint ugyanaz az öblös 
hangú úr:

-  Fájlalnám, ha félreértettek volna. Én uraim, épp önök és a 
többi nagyszámú izraelita barátaim iránti rokonszenvből tartom 
megbocsáthatatlan, vétkes könnyelműségnek sőt kihívásnak a két 
izraelita fiatalember. . .

Bollert felugrott. Nem azért, hogy odamenjen az asztalhoz, ha
nem, mert a sárga függönytől el nem takart ablakrésen keresztül 
meglátta a múltkori éjszakai látogatóját, Kemény tanárt, amint 
magányosan baktat el a vendéglő előtt. Olyan örvendezve, heve
sen, lelkesen kopogott neki az ablakon, mint akinek vadidegen vá
rosban ütközik szemébe a közeli, kedves, meghitt embere. Ke
mény tanár, hogy odanyomta orrát az ablakhoz s rossz szemeivel 
ráismert Bollertre, éppoly széles mosollyal válaszolt, s kalap he
lyett még meg is lengette a kis fekete táskáját a masseur-szerel- 
vénnyel.

Margit, akit a hívásra besiető Kemény tanár gavalléros kéz
csókkal üdvözölt, azonnal megismerte, noha csak egyszer látta s 
még a tavasszal, mikor egy hentesüzletben váltottak pár barátsá
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gos szót. De Margit, bár sose felejtett el egy arcot, pillanatig mégis 
habozott, hogy nem csal-e az emlékezete.

-  Ó, most már tudom -  szólt Kemény tanárnak, aki maga mellé 
a szék lábához tette kis fekete kofferjét akkor cvikkert viselt!

Kemény tanár az orrához kapott.
-  Sajnos, még mindig nem volt módomban pótolni -  s Bollert 

felé fordulva, kissé feszélyezve, mentegetőzve fo ly tatta: -  Ön na
gyon kedves volt, mikor akkor éjjel, hogy önnél alkalmatlankod
tam, utánam sietett csak azért, hogy kisegítsen...  Túl jelentős 
összeg v o lt . . .  De épp ami a cvikkert illeti, azt hiszem, akkor is 
említettem már, a feleségem betegsége. . .

-  De nem -  igyekezett Bollert másra terelni a szót - ,  Margitnak 
igaza van, van még valami szokatlan. . .  még én is haboztam egy 
percig, hogy jól látok-e. . .

-  Ah, tudom már -  kiáltott fel Kemény tanár - , a bajusz lesz. 
Túl fehér volt, és mert Füredy doktor attól tartott, hogy a pácien
sekre esetleg rossz benyomást tesz, esetleg bizalmatlanná teszi 
őket -  mert a masszázshoz erő kell - ,  hát leborotváltattam . . .  
Megvan, ugye, ez a z !

-  Igen, ez az, ez a z ! -  helyeselt élénken Bollert, hogy elleplezze 
kínos érzéseit. Mert Kemény tanár a barna térdnadrágban és a fél
retaposott poros cipő felett a vékony lábszárain lógó, szürke lábte
kercsével egyáltalán nem sportszerű jelenségnek, hanem inkább 
egy csak véletlenül frissen borotválkozott, szegény öreg csavargó
nak, vagy még sokkal inkább -  főleg a szokatlan hangossága által
-  úgy hatott, mint valamelyik hajdani bukott diákja róla készített 
rosszindulatú karikatúrájának megelevenedett képmása.

-  Talán megvendégelhetnénk valamivel a tanár urat? -  figyel
meztette Margit Misát. De Kemény tanár, aki különben is mielőtt 
leült, már elhúzta a székét, erre tiltakozása jeléül még távolabbra 
rukkolt az asztaltól, sőt a kis fekete táskáját is ölébe kapta.

-  Nem, már azért sem, mert nagyon sietek. Legkésőbb háromra
-  s kezét orra nyergéhez emelve, melyen ott volt a evikker évtize
des nyoma, aggódva hajolt Margit karórája felé - , tehát huszonöt 
perc múlva már ott is kell lennem. Ennek a páciensnek két órával 
az ebédje után kell a masszázst kapnia. Pontosan.
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Margit legalább egy pohár sört ajánlott, de Kemény tanár mo
solygott: huszonöt éve antialkoholista.

-  Hogy áll, tanár úr, a rehabilitációjának ügye? -  kérdezte M ar
git. Kemény tanárt meghatotta, hogy a fiatal hölgy még erre is em
lékszik. Világoskék szemét meglepetten s olyan arckifejezéssel pi
hentette M argiton -  csak az hiányzott még, hogy a kezéből ellen
zőt formáljon a szeme fölé - ,  mint aki élvezettel szemlél egy várat
lanul elébe bukkanó friss tájképet. Majd egy pillantást vetett Bol- 
lertre, elismerőt, gratulálót, gyöngédet.

-  Az utolsó két héten, sajnos, teljesen elhanyagoltam ennek az 
én ügyemnek a szorgalmazását -  fordult ismét Margit felé. Majd 
mosolyogva folytatta: -  A kedves vőlegénye tudja, hogy milyen 
rémlátásaim v o ltak ...  Tetszik tudni, aki egyszer hosszú éveket 
töltött tanári pályán, az megszereti az ifjúságot. Hacsak nem egy 
monstrum. És ma már szégyellem, de igazán kezdtem komolyan, 
meg kell vallanom pirulva, nagyon komolyan kezdtem aggódni 
egy volt jeles tanítványom életéért. . .  Igen, a holnapi pörrel kap
csolatban. Ma van az első nap, hogy nyugodt, egész, egész nyu
godt vagyok. . .

Kemény tanár ebben a vendéglőben rendkívüli jelenség volt. 
Most azonban egyszerre, hozzá még olyan hangosan kezdett be
szélni, hogy mindenkinek feléje kellett fordulni. Bollert azonban 
most nem törődött azzal, hogy a háta mögötti asztalnál egyszerre 
nagy csend támadt.

-  M a . ..  épp ma nyugodt?
-Tökéletesen, tökéletesen! -  válaszolt Kemény tanár furcsa, 

kedélyes nevetéssel Bollert kérdésére. -  Nem azért, mert -  s Ke
mény tanár kinyitotta fekete táskáját, s a törülközők alól újságo
kat szedett elő, újságkivágásokat, s anélkül, hogy beléjük pillan
tott volna, csak lobogtatta őket, folytatta - ,  nem azért, mert a H a
lálbüntetés Elleni Liga tegnapig huszonháromezer aláírást gyűj
tött, s nem azért vagyok nyugodt, mert Herriot, igen, a francia mi
niszterelnök sürgönyileg személyesen lépett közbe a magyar kor
mánynál, s nem azért vagyok nyugodt, mert a nagynevű Jean Lon- 
guet, az Emberi Jogok Ligájának megbízásából nem átallta a fá
radságot és ideutazott, itt van fővárosunkban, s személyesen tár
gyalt ebben az ügyben tegnap a külügyminiszterrel -  Kemény ta
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nár becsukta a táskáját ezt, az utóbbit nem újságból, hanem 
egyik volt tanítványomtól tudom, akinek pontos értesülései van
nak, ó, nem azért vagyok nyugodt, mert Paul Faure, Léon Blum és 
a független angol munkáspárt is tiltakozó sürgönyt intézett az 
igazságyügy-miniszterhez.. . Nem, mondom, nem ez az, ami meg
nyugtat, noha mindezeknek a kiváló személyiségeknek nemzetkö
zi, politikai valamint erkölcsi súlya egyáltalán nem alábecsülendő, 
sőt túlbecsülhetetlen s bizonyíték, hogy nem haramiák közt, nem 
őserdőben élünk, hanem túl alantas politikai szenvedélyeken ke
resztültörve mégiscsak egy civilizált világ napja süt rán k . . .

Kemény tanár különös, izgatott vidámsága egy-egy pillanatra 
kihívó, harcias, fenyegető tónusba csapott át, aszerint, hogy kétel
kedést vagy a magáéval egyező véleményt vélt kiérezni a csendből, 
melyet fejtegetései a vendéglőben teremtettek. Mert most már 
nemcsak Bollerthez és Margithoz beszélt, hanem időnként oldalt 
fordulva, egyenesen a másik asztaltársasághoz is.

-  De ez nem az, ami visszaadta lelki egyensúlyomat, hanem -  s 
kiegyenesedett a széken, s mint talán húsz év előtt a katedráról, 
körbejártatva szemét a hallgatóságon, némi szünet után magyará
zó, behízelgő hangon folytatta - ,  hanem a logika, a megveszteget
hetetlen, tiszta logika. Ma délelőtt történt, mikor megtudtam, 
hogy holnap fog ítélkezni a rögtönítélő bíróság. Elkezdtem gon
dolkozni, koncentráltan, nyugodtan, és egyszerre. . .  egyszerre a 
kopasz fejemhez kaptam, mert világos lett előttem, hogy az egész 
két hét óta tartó sajtókampány, lárma, téboly semmi más, mint 
egyetlen blöff, blöff, uraim, melyet kiosztott szerepekkel játszanak 
kormány, rendőrség, bíróság -  sőt, sőt esetleg még magasabb hely 
is, mint a kormány, megfélemlítés okából s csak azért, hogy a vé
gén, miután minden nemesebb szív az országban s a világon már- 
már megdermedt a szörnyű elképzeléstől, előállhassanak a megbo
csátásnak, a nagylelkűségnek egy szép gesztusával...

Mikor Kemény tanár a még magasabb helyről kezdett beszélni, 
az idegen asztaltársaság tagjai aggódva néztek össze.

-  Meggondolatlanság ilyen időkben nemcsak beszélni, de meg
hallgatni is azt, aki kevés tisztelettel beszél felső és legfelső helyek
ről -  hallatszott az előbbi öblös hang, de ezúttal halkabban. Az
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idegen asztaltársaság tagjai óvatosan köhécseltek, s az asztal körül 
élénk mozgolódás keletkezett.

-  Átláttam a szitán -  kiáltott most már Kemény tanár, mintegy 
a hangjával igyekezve elébevágni az ajtó felé sietőknek. -  Meg
engedem, talán annyira mennek majd a blöffel, hogy a rögtönítélő 
bíróság nem mondja ki mindjárt a maga illetéktelenségét, talán 
odáig is elmennek, hogy -  ó, miért ne -  kimondják a halálos ítéle
tet azért, mert egy-két fiatalember röpcédulákat készített és oszto
gatott titokban. De előre megmondom, én akkor is nyugodt le
szek, nem fognak többé rémképekkel kínozni. Mert utána kegyel
mi tanáccsá alakul a bíróság, és miután a fiatalemberekben és az 
emberiségnek abban a túlnyomó nagy részében, melynek keblében 
még él egy szikrája az igazságérzetnek és az emberszeretetnek, a 
rémület egy tűzvészét lángra lobbantották, akkor a kormányzó úr 
őfőméltósága, az előre elhatározott gálád szereposztásnak megfe
lelően, kegyelmet fog adni.

Az idegen asztaltársaságnak utolsó két, eddig az ajtóban álló 
habozó tagja erre gyorsan átlépte a küszöböt. Kemény tanárnak 
csak egy pillanatra borult el erre a homloka. Most odahúzta szé
két az asztalhoz, és egy ravasz mosollyal, mely az áttetszőén vilá
gos kék szeméhez sehogy se illett, halkan újságolta:

-  Most jön pedig a legjava. A blöff közben rosszul volt organi
zálva. Tudják, miért? Erre is rájöttem. Mert ha komoly gyilkos 
szándékuk volna, nem tűzték volna ki holnapra a tárgyalást. Hol
nap ugyanis péntek van. A rögtönítélő bíróság ítélete érvényét 
veszti, ha nem hajtják végre huszonnégy órán belül. Viszont a ha
lálos ítéletet nem szabad végrehajtani olyan napon, melyet a val
lásfelekezet, melyhez az elítélt tartozik, ünnepnapnak tekint. Sze
rencsére mind a két vádlott zsidó, teh á t. . .  tehát nemcsak a szom
bat, hanem köztudomásúan a péntek este is ünnep. S a tárgyalás 
holnap, pénteken! T e h á t.. .  Ez az, amire rájöttem. Egyszerűen 
azáltal, hogy azt mondtam m agam nak: öreg ember, állj meg, tes
sék hidegvérrel, világosan, logikusan gondolkodni. És íme: rájöt
tem. Utolsó pillanatban, mikor már-már azt hittem, nem lehet to
vább kibírni, f a i  percé lesecret, mondaná a francia. De nem rossz 
a magyar kifejezés se: átláttam  a szitán. Nem?

Csend támadt. S minden fehér asztal, minden szék, mindenki,
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minden, ahová csak elért a Kemény tanár szeme, az egész kiürült 
vendéglő, mint szövegben a durván vastag vonal egy szó alatt, alá
húzta, súlyosbította: csend. Amit a négy fal a mennyezet és a 
padló közti űrben körülzárt, nem éltető levegő, hanem visszhang- 
talan csend volt.

Kemény tanár fölállt: mint akinek gyanútlan sétája közben há
tulról két bordája közé kést szúrtak, a kérdés és panasz, mely a 
torkára forrt, öreg, elszürkülő arcára ült ki gyermeki rémülettel. 
De senki se látta. Bollert képtelen volt felemelni a fejét; lopva s 
csak annyira nézett fel, hogy a tekintete egy másodpercre találko
zott Margitéval, aki különben éppúgy lesütött szemekkel ült. Soha 
még olyan közel, annyira együtt nem volt vele Misa s ő Misával
-  érezte Margit - ,  mint két fuldokló, akik tekintetük találkozása 
pillanatában görcsösen egyazon kínban fonódnak össze.

-  De legalább. . .  ejnye, ha m ár sört nem, talán legalább egy 
málnaszörpöt, tanár úr?

Kemény tanár rá se nézett M argitra, egy hanggal se válaszolt. 
A zsebkendőjével kopasz fejét és a homlokát törülgette energiku
san, mintha így kellene eldörzsölnie valamit, ami csakugyan meg
törje a csendet, valami gondolatot, valami diadalmasan bizakodó 
szót. A vendéglő falán az üvegszekrényben az óra sárgaréz ingája 
hármat ütött. Kemény tanár összerezzent, s ijedten meredt rossz 
szemével az órára.

-  D a ist es Wohltat, keine Wahl zu habén
Und eine Gunst ist die Notwendigkeit " -  citálta gúnyosan majd

nem ellenséges hangon Wallensteint. Aztán csendesen, mintegy ta
nácsra várva: -  H á ro m ...  három óra! E lkéstem ...  máris elkés
tem -  s meglóbálva virsli formájú fekete táskáját, magát nógatva 
kiáltott fel: -  Sietnem kell, már ott is kellene lennem !

De még mindig csak állt. M intha még várna valamire. Mintha 
felfoghatatlan volna, hogy hiába vár. Mintha még mindig történ
hetne valami.

Olyan lassan indult s ment az ajtó felé, mint aki arra vár, hogy 
visszahívják. De az ablak mögül láthatták, hogy amint az utcára 
ér, nekiiramodik, s azzal az izgalommal, mint tán hajdanában, 
egy-egy könnyelmű diákja, akit a későn feltámadt rossz lelkiisme
ret és a tanár úr haragjától való félelem sarkantyúzott.

474



Bollert meghatottan hálás volt érte, hogy az öregember távozá
sa után Margit még egy szemrebbenéssel se tett kísérletet arra, 
hogy elárulja a felszabadulás érzését, vagy hogy a kínos némaság 
után a saját és a Bollert hangjában keresse a kárpótlást. Az ember 
tapintatlan lehet egy távollevővel szemben is, ezt egyszerre érezték 
mind a ketten, s ez jó volt. A tanár úr hajlott, rohanó alakja már 
rég eltűnt, ők még mindig az ablakra néztek. Úgy tettek, mintha 
itt se lett volna a tanár úr, s mintha egymásról elfeledkezve egye
dül az utca foglalkoztatná őket, mely különben csakugyan meg
élénkült. M ikor a vendéglős örömére, aki egyébként már rég hoz
záfogott volna a helyiség takarításához, végre felkeltek az asztal
tól, Bollert lopva egy pillantást vetett M argitra, mintha arról akar
na meggyőződni, hogy annak is nem az jutott-e eszébe ebben a pil
lanatban, ami neki. Mert Bollert, hogy fölkelt az asztaltól, egy
szerre ráemlékezett, hogy ideútban mint gúnyolódott magában 
Klamm M árton és Jani „békeebédje” fölött -  „terített asztal, jó 
finom ételek mellett jó finom lelki problémák” . . .  M intha előre 
tudta volna, hogy vele is így lesz, és ezért nem akarta, hogy ma 
együtt ebédeljenek.

-  Ha én halott volnék, gyűlölnék mindenkit, aki túlélt -  m ond
ta, mikor kint az utcán egymásba karoltak, s karjával a Margit 
karjához simulva, átfogta a Margit csuklóját.

Bollert nem vette mindjárt észre, de Margit látta, hogy délelőtt 
óta megváltozott a város képe: a gyalogjárón itt is, ott is hármasá
val bukkantak föl kakastollas csendőrök, az úttesten, autók és 
autóbuszok között hosszú libasorban át-átsüvített egy-egy csapat 
m otorkerékpáros fegyveres rendőr. Az Akácfa utca sarkán, ahol 
néhány ember állt, megálltak ők is, de nyomban bicikliző rend
őrök bukkantak föl. - Tilos a csoportosulás -  figyelmeztették 
őket, s a szétszéledők helyét csak kissé beljebb húzódva a mellék
utcába, kerékpárjaikkal együtt a rendőrök csoportja foglalta el.

Margit érezte a csuklóján a Misa kezének görcsös szorítását, s 
mint Kemény tanárról, úgy arról se váltottak egy szót se, hogy 
mint cserélődött ki egyik óráról a másikra a város képe. A kör
úton már egy-egy kapualjban is láttak rendőrlegénységet táboroz
ni ; piros képű, nagy szál legények, akiket vidékről hoztak föl, amit 
a Pesten kapott vadonatúj uniformisuk is elárult. Az utca mind
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népesebb, de különös módon mindig csendesebb is lett, mert min
denki csendesen beszélt, a legtöbben hallgattak és csak néztek. 
Meg-megálltak, mintha mióta tilos volt többnek együtt nemcsak 
megállnia, hanem még négyesével járni is a széles pesti körúton, 
egyszerre külön szenvedést jelentett volna, hogy csak másodmagá
val járhat, s nem állhat meg másokkal együtt az utcán.

-  Túlélni mindig hűtlenség...  A halottal szemben egyetlen tel
jes szolidaritás: utánahalni -  folytatta Bollert, hogy újra meg
indultak, s anélkül, hogy eleresztette volna Margit karját, újra 
megállt, és szembefordult vele. Margit elgondolkodva bólintott, 
de a bólintás inkább a saját gondolatának szólt, melyet azonban 
magának tartott. Igazad van, gondolta Margit, de épp ezért a min
den halálhoz való hűtlenségért bízom az életben, örülök vele, 
szeretem. . .

A körúton annyi volt az ember, hogy soká egy helyben állni alig 
volt lehetséges. -  Csak azt akartam mondani -  szólalt meg Bollert, 
hogy újra megindultak - ,  épp csak azt, hogy csak most értem, 
mért rohant el Kovács, csak most értem K ovácsot: aki szabadon 
jár, sose lehet szolidáris a börtönben levőkkel. Nekik tán több a 
hasznuk a szabadon levők szolidaritásából, meglehet, d e . . .  senki 
azok közül, akik itt most velünk sétálhatnak, nem érezheti azt, 
amit ők, nem tud velük egy lenni. Ahhoz börtönbe kell jutni. M in
den, ami csak szimpátia, az csak a hűtlenségnek egy szenvedélye
sebb formája. Minden hamis, talmi, csak a sorsazonosság nem az, 
csak az az igazi. . .

Margit azt ajánlotta, hogy hagyják el a körutat, abban a re
ményben, hogy a mellékutcákban kevesebb ember lesz. De amint 
befordultak, ott tömegekben táboroztak rendőrök. Bollertet azon
ban ez nem zavarta abban, hogy folytassa:

-  M ikor reggel a szabónőről beszéltél, aki hozzád jött, kétszer 
vagy háromszor is használtál egy kifejezést: sajnálja tőlük, m ond
tad. Látod, ez a szó, e z . ..  ez talán a felelet arra a kérdésre, hogy 
„mért épp őmiattuk nyúz a gond?” Egyikünk se cserélne velük, de 
nemcsak őket sajnáljuk, hanem sajnáljuk tő lü k ...  sajnáljuk tő
lük, hogy nem lehet másra gondolnunk, mint rájuk, és hogy rájuk 
gondolva, nem lehet mást éreznünk, mint a magunk elégtelensé
gét. Úgy értem, h o g y ...  látod, sose voltam képes felfogni, hogy
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hihet valaki Krisztusban anélkül, hogy nagyon gyakran fel ne tá
madjon benne valami fogcsikorgató gyűlölet az ellen, aki a ke
resztjével lenyűgözte, aki a maga áldozatával minden erőfeszítést 
elégtelenségben marasztal el, egy örök vis-á-vis, akivel az ember 
sose lehet kv itt. . .  S nem kell ahhoz Krisztusnak lenni, csak bitófa 
vagy kereszt kell hozzá, hogy nyomban olyan egyedül legyen az 
ember, mint maga az a Krisztus. Mindenki fejében, mindenki szá
ján itt az ő nevük, s ugyanakkor iszonyú, hogy milyen egyedül 
vannak!

Margit növekvő csodálkozással hallgatta Misát, aki miközben 
beszélt, a látvánnyal, amit ő maga nyújtott, önkéntelenül illuszt
rálta azt, amit mondott. Ha a paradoxont, hogy amint az ember 
beszélni kezd valakiről, már másról van szó, bizonyítani akarta 
volna, semmivel se tudta volna olyan meggyőzően, mint épp a sa
ját öntudatlan magatartásával. Nemcsak az élet, a gondolat is, 
amint elkezdi a maga önálló életét, messze csal, hűtlenné tesz, s 
Margit csak nézte Misát, aki mindinkább belefelejtkezett a gon
dolkodás izgalmába, s végül mint valami vadász, szenvedéllyel ve
tette magát a saját kérdései nyomán felbukkanó, a maga számára 
váratlan s annál érdekesebb konklúziókra. M ár a középkornál 
tartott, s annak a meggyőződésének adott kifejezést, hogy a ká
romkodás s általában az istenkáromlás, a blaszfémia egy kornak 
se volt annyira emberi szükséglete, mint éppen főleg a vallásos 
epocháknak. . .

Margit már egy idő óta észrevette, hogy valaki csoszogó léptek
kel követi őket. Ha Misa meg-megállt, hogy szokása szerint mi
előtt továbbmegy, mintegy szembenézzen egy-egy újabb gondolat
tal, azonnal megszűnt mögöttük a csoszogás zaja. S ha Margit be
fordult egy másik utcába -  Misának mindegy volt, észre se vette, 
hogy merre járnak - ,  nem tágítottak, újra felhangzott mögöttük az 
irritáló, fáradt, de makacs lábak csoszogása. Misa míg beszélt, épp 
csak lélegzeni hagyta M argitot; a tekintete félelemmel és féltéke
nyen ellenőrizte, hogy eléggé meggyőzőek-e a szavai, s mindig 
mintha megérezné, épp abban a pillanatban kereste a Margit 
figyelő tekintetét, valahányszor az hátra akart nézni.

-  De te semmit se m ondasz! -  vette észre egyszerre csak nyugta
lanná válva Bollert. Margit mindjárt megértette. Misa csak azért
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szakította hirtelen félbe magát, mert végül ő is ráeszmélt, hogy a 
saját kétségbeeséséről való gondolatai, a róluk való beszéd csak 
gondolatai témájává tette, voltaképp helyettesítette, legyőzte nála 
a kétségbeesés érzését.

-  Misa -  Margit habozott, de aztán mégis kimondta, mert most 
egyszerre elkeseredett - ,  nálad a végén minden a rossz lelkiismere
tedet táplálja. Az is, ha hallgatsz, az is, hogy most beszéltél. Az ef
féle egészségtelen rossz lelkiismeret ellen nincs orvosság, csak
e g y .••

-  A tevékenység, az aktív élet, mi?
-  Talán -  válaszolta Margit, aki most nem törődött a Misa in

gerült hangjával. -  De én nem ezt, mást akartam  mondani. Azt -  s 
Margit maga azon vette észre, hogy mennyire fel van indulva, 
hogy szemét elfutotta a könny - , azt, hogy csak egy az orvosság: 
az öröm. Én, én tudom: csak az öröm teheti újra ártatlanná az 
embert.

-  Az ö röm . . .  -  Bollert megállt, s nagy szemeket meresztve néz
te Margitot. -  Öröm -  ismételte, mint akinek fülébe a felejtés bete
metett mélységeiből egy bár szívenütően ismerős, de túlságosan el
mosódott emlékekkel teli hang hangzik fel; csak állt, nézett, s 
most már nem M argitra, hanem az utcára. A nagy épület, mely a 
túlsó oldalról, a többi házak közül a sok emeletével kimagasodva 
szökött szemébe, annak a tizenkilences fehérterrorral egyidőben 
híressé és gazdaggá vált napilapnak a palotája volt, melyet hivata
los neve helyett csak Akasztófaújság néven emlegettek. A délutáni 
nap rézsútos sugarai szemet kápráztatón csillogtatták a nagy abla
kait. Az öröm, mondta magában Bollert, és egyszerre érezte, hogy 
mint egy nagy temető, tömegsír, tele van ő halottakkal, agyonvert 
emberekkel és agyonvert reményekkel.

Amint Misa a szóra: öröm -  hökkenve megállt, és mögöttük er
re éppoly hirtelen, mint ők, követőjük is, Margit nem türtőztette 
tovább magát, hátrafordult. De nem látott senkit, vagyis az utcán, 
mely nem kevésbé népes volt, mint ezen a délután a többi, senkit 
se látott, akiről azt gondolhatta volna, hogy az követte őket olyan 
hivatásos szemérmetlenséggel. Annyira kialakult benne a kárör
vendő elképzelés egy kövér úrról, akinek a járás nehezére esik, s 
aki hozzá még a Misa fejtegetéseiből szót se ért, hogy pillanatokig
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tartott, míg meglátta, megismerte, felfogta, hogy Misa takarítónő
je, Teréz az, aki követte őket.

Tőlük alig háromlépésnyire, magas, sovány alakjával cöveklett 
előtte Teréz, aki lehajtott fejjel, alulról fölfelé, de elszántan sandít
va rá, állta a tekintetét. Teréz a menyasszony arcából azt olvasta 
ki, hogy mint mindenki, az is azt hiszi, hogy ő részes Hanzi bűné
ben. S mikor végre Bollert is megfordult -  Bollert, aki előtt ő még 
mindennek a tetejébe dicsekedett a Hanzi szerencséjével - ,  Teréz 
úgy érezte, hogy az is úgy néz rá, mint utoljára a Naphegy utcai 
épülő ház ablakából Anna. Biztos volt benne, hogy Bollert azért is 
m ondott fel neki, méghozzá sürgős levélben. S hogy őneki mind e 
mai napig -  ezek nem tudhatták, hogy mért -  ott kellett maradnia 
Hanzi mellett, ez is csak ellene bizonyított. Ez már így van. Az iga
zat senki se hiheti el neki, senki, s csak természetes, senki többé 
ővele nem fog szóba állni.

Mióta elhagyta az angyalföldi házat, úgy csatangolt az utcán, 
mint aki börtönéből szabadult ugyan, de aki előtt a szabad világ
ban zárva minden ajtó. Mint egy motor, melynek zúgása mindent 
elnyom, szüntelen csak egy szám zakatolt a fejében, semmi más 
gond, fájdalom, vágy, csak egyetlenegy: hétszázötvenhat pengő 
negyven fillér. S mikor megpillantotta az utcán a volt gazdáját, 
maga se tudta mindjárt, hogy miért, de elindult utána. A gazdáját, 
mióta még Anna is odament hozzá, hogy beszéljen vele, más szem
mel nézte, mint azelőtt. S nem Bollert volt-e az, aki azt is megma
gyarázta neki, hogy mit jelent, ami a röplapban állt: összeforrni 
lángoló tiltakozásban? S épp mivel végleg teljes lett a bizalma a 
volt gazdája iránt, nem kételkedett benne, hogy miért írta az neki 
az expresszlevelet a felmondással. . .

Nagy, nagy lett a bizalma, de megzavarta, hogy Bollert, mikor 
végre észrevette, nem vágott olyan barátságtalan képet, mint 
ahogy Teréz azt elvárta volna. A bátorság, hogy egyáltalán meg
szólítsa, az egész küzdelem, amihez a hosszú séta alatt a szavakat 
kereste, mintha felesleges lett volna. Bollert, bár kissé, még csak 
nem is nagyon csudálkozva, de készségesen vette át Teréztől, amit 
az a kezébe nyomott azzal, hogy adja majd át ő Annának, annak, 
aki egyszer volt nála, ha majd lehet. Teréznek nagy, nagy volt már 
a bizalma Bollert iránt, de mikor az egész egyszerűen a lapos cso
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magot úgy csúsztatta zsebébe, mint más a zsebkendőjét, noha ő 
megmondta, hogy 756 pengő 40 fillér van az újságpapírban - ez 
nem tetszett Teréznek.

-  756 pengő 40 -  ismételte Teréz, s a felső ajka felhúzódott, de 
aztán Bollertről a saját üres tenyerére esett a nehéz pillantása. Ret
tenetesen könnyű lett a keze. Életének legnagyobb gondja: most, 
hogy megszabadították tőle, mintha kifosztották volna. Semmije 
se maradt, de semmije, ami azzal az élettel, amelyik pár napig az 
övé volt, összekötötte volna. . .

Margitnak Teréz megjelenése eszébe juttatta, hogy Kendénének 
tett ígérete ellenére a sok baj közt elfeledkezett, hogy Bollertet em
lékeztesse a takarítónőjére, s most épp erről kezdett beszélni, mi
kor Bollert észrevette, hogy az újságpalotának egyik nagy ablaka, 
melyet a nap rézsútos sugarai szemkápráztatóan világítanak meg, 
csörömpölve törik be. Körülöttük lökdösődés támadt, s mint mi
kor hirtelen szélvihar vad gomolyagokat sodor a házak közt, fel
kavarva hullámzott az utca. Pattogott a kőzápor, s az összevissza
ság és az utca kövére hulló üvegcserepek lármája közben éles, né
ha szinte sikoltó kiáltások:

-  Le a statárium m al! Nyissák ki a börtönöket!
-  De h iszen ...  ez a z . ..  ez a „tiltakozás” -  dadogta Teréz, aki 

nem tudta, miféle palota ablakait törik be, a kiáltásokat se fogta 
még fel, de abból értette meg, mi történik, hogy azok között, akik 
a kőzáport zúdították, ott volt egy fiú, akit egyszer Annánál lá
tott : a kis Dalos Péter, és mellette a kis fiú, aki a Hanzi cipőjét 
hozta haza új talppal és sarokkal.

Margit a tumultusban Misa karja után kapott, de mikor Bollert 
látta, hogy felfoghatatlan gyorsasággal mint áll be Teréz egyszerre 
az alig húsz-huszonöt főnyi kis csoportba, és messze kimagasodva 
mint röpít kavicsot kavics után az ablakoknak, miközben egy-egy 
másodpercre, őfelé, Bollert felé fordul a megifjodott, kitüzesedett 
arca, egyszerre csak Bollert is ott állt a kis csoport mellett az úttes
ten. Úgy tett, mint mások, akiknek nem volt mit dobn i: a szom
szédja tele zsebébe nyúlt. Az egész tüntetés nem tartott talán há
rom percig se, de Bollert kezéből is röpült kő az Akasztófaújság 
ablakainak.
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A motorbiciklis rendőrcsapat már csak csendes járókelőket ta
lált a megritkult utcán. Margit nem mozdult a helyéről.

Bollert belékarolt. És a boldogságot mint testi szenzációt érezte 
abban a karjában, mely az előbb a köveket dobta.

Margit sápadt volt, és soha még nem volt idegenebb neki Misa, 
mint most.

-  T e . ..  és köveket hajigálni? És e z . . .  ez mire jó?
Bollert nem válaszolt, csak egyszerre vége volt a boldogságnak. 

Egyszerre eszébe ju to tt minden, ami nagyot, nagyszerűt akart, s 
aztán -  ilyen örömök. Soha ennyire még nem érezte, hogy azok 
közé tartozik, akik a legyőzőitek.

Az utcát körülzárták a rendőrök. Mindenkit igazoltattak. Bol
lert szomszédját, egy rongyos inasgyereket, körülfogták a rend
őrök. Neki azonban, miután Margittal együtt igazolta magát, a 
rendőrtiszt tisztelegve, szó nélkül nyitott utat.

T A R K A  A V IL Á G

Hadd már a nyavalyást! A végén még fölébred nekem a Sári. M á
sok gyerekének ágyú durroghat a füle mellett, alszik tovább, de ez 
a miénk, ez a Sári. . .  hallod, máris fészkelődik. . .  -  figyelmeztette 
az urát Kendéné, s úgy tett, mintha sóhajtana. De a sóhajtás se 
volt hazugság, csak éppen még inkább igaz lett volna az ásítás, 
amit elnyomott, mert rég elmúlt éjfél.

-  Nem lármázok én -  válaszolt Kende Gábor. Soha ilyen sértő- 
dékeny nem volt azelőtt, sértődötten válaszolt, és halkabban foly
tatta : -  Én csak azt mondom, és ha száz évig élek, száz évig fogom 
mondani, hogy nincs rútabb, mint a hálátlanság. . .

Ó, hogy nem fárad bele, már századszor százféleképpen pana
szolta el ugyanezt, gondolta az asszony, s hangosan azt m ondta:

-  Igazad van -  s csakhogy ne legyen éppen túl szűkszavú, még 
hozzátette: -  Jóért jó t ember mostanában ritkán k a p . ..

-  De hogy olyat merjen m ondani! -  kezdte erre újra az ember.
-  Rosszat terád, Julis, nemcsak a Teréz lányunkra, hanem terád és
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méghozzá ő, csak elgondolni is, egy ilyen! Hogy, mondja, neki 
nem volt mit ennie, de te lakkcipőt vettél a Lonkának. Hogy mi őt 
sose becsültük úgy meg, mint ahogy az dukál neki. Dukál, így 
mondta, dukál -  hát nem pimasz, nem utolsó?

-  Minek mondod el mindig újra, csakhogy még jobban elkese
rítsd magad, G ábor? Mink jók voltunk hozzá, s most rúg rajtunk, 
ez a mi vőnk. Hanem próbálj meg már aludni, holnap is nap lesz.

-  Igazad van -  mondta Kende Gábor, s az asszony azt hitte, 
hogy no most végre mégiscsak éjszaka lesz. De kis szünet után me
gint itt az ura hangja:

-  Julis, alszol m ár? -  kérdi bátortalanul, de többször egymás 
után. Addig, míg fel nem nyög az asszony:

- N o ?
-  Amíg élek, sajnálni fogom, hogy épp a legfontosabbat elfelej

tettem a szemébe vágni. Hányszor úgy volt, hogy a pénzzel, amit 
te a mosásért kaptál, haza se jöttél, hanem egyenesen oda vitted? 
„Most aztán slussz, elment, annál jobb, többet én vissza nem ve
szem a Rézit, elegem van belőle meg a papácska egész famíliájá
ból” -  ismételte Kende Gábor, a maga mély hangjával rosszul utá
nozva Hanzit.

-  Egyre megy, mit mondtál, mit nem mondtál, Gábor. A mi 
vőnkre ráillik a mondás, hogy olyan gyorsan semmi se öregszik, 
mint a jótétemény. Azért mondom, nem érdemli az meg, hogy 
miatta edd magad. Aludj, Gábor. Holnap majd m eglátjuk ...

-  Jól mondod, nem érdemli meg, a h á lá tlan .. .  Csak nem érem 
fel ésszel, hogy is lehet ennyi rosszaság egy emberben, még ha sváb 
is? -  vetette fel a kérdést Kende Gábor.

-  Ha mindnyájan jók volnánk, nem volna tarka a világ -  szólt 
az asszony, aki már rég megsokallta a sopánkodást, amiből úgyse 
jön ki semmi. Megpróbálta a türelmes szó helyett bosszús kifaka- 
dással: -  Hát még mindig nem elég? Hát eztán még csak éjszaka se 
legyen nálunk, mint más embereknél? Te Gábor, aki istened van, 
hagyd már ab b a!

Ennek volt foganatja. Egyetlen szót többé nem szólt Kende G á
bor, de mint födő alatt tele fazék a tűzön, a szavát nem, de a hang
ját szünet nélkül hallani kellett, hallatszott, ha fojtva is, de elég 
hangosan annak, aki úgy figyelt, mint Kende Julis.
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Isten, tán Isten a megmondhatója, miért és mint történik az, 
hogy ha az éjszaka mint valami szipirtyó a maga átkozott főzőka
nalával kavargatni, felkavarni kezdi valakinek a gondolatait, a 
másik, aki vele egy ágyban, mellette fekszik, figyelmessé lesz, s ad
dig figyel, míg egyszerre neki is kavarodás nem támad a fejében, 
akkora kavarodás, mintha csikorogva-nyikorogva egy egész ring- 
lispíl indulna meg a két lüktető halántéka között. Ringlispíl, de 
nem mint a ligetben a Bob hercegből való muzsikával, hanem 
mintha maga a kárörvendő ördög vigyorogna a hajtókerekénél, a 
zenekíséret az ember hevülő halántékának lüktetése, mely beledo
bol a fülébe, akárhogy is fekteti, szorítja fejét a párnára. S ha egy
szer megindult, körbe, mindig körbe megy, mintha sose lehetne, 
ember soha többé nem tudná ezt a ringlispílt megállítani.

Szinte jobb volt, míg Kende G ábor beszélt; addig az asszony 
csak azon gondolkodott, mit mondjon, hogy mondja, hogy elhall
gattassa. De most már nem szólt Kende Gábor, s akármilyen ál
mos volt is az asszony, fürgén bújtak elő a gondjai, mintha addig 
épp ennek a szótlanságnak bekövetkeztére lestek volna a sötétben. 
Itt szuszog az ember mellette -  a szuszogása mint a nyöszörgés. 
Csak Hanziról beszélt, de azt nem mondta meg, hogy mért ment el 
Hanzitól most másodszor az a szegény Teréz. S ha már elment 
Hanzitól, töprengett magában Kendéné, mért nincs akkor itt az a 
lány, mint ahogy mások is ilyen esetben az anyjukhoz mennek 
vissza, s mint ahogy maga a szegény lány is, mikor a múltkor ösz- 
szekülönbözött az urával, egyenest hazajött? Kende Gábor annyit 
beszélt a Hanzinál tett látogatásról, s valahogy éppúgy, mint 
ahogy a keddre virradó éjszaka őt faggatta Hanzi felől. De mint a 
keddre virradó éjszaka is, csak azért nem hagyta aludni, hogy a vé
gén, miután a sok szóval kisimította a hozzá való utat, elmondhas
sa, hogy mi nyomja a szívét - ,  hátha nem is mondott el akkor min
dent, hátha most is könnyített volna a szívén, ha ő idő előtt belé 
nem fojtja a szót? Akárhogy is, az biztos, hogy nincs náluk semmi 
se úgy, mint azelőtt volt.

Késő este jö tt haza az ember, s mindjárt Hanziról, csak Hanzi
ról kezdett beszélni, s csak mellesleg tudta meg az asszony, hogy 
az ura otthagyta a munkáját a nagy munkaidőben, csak azért, 
hogy Hanzihoz menjen. Az a Kende Gábor, aki húsz év alatt egy
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szer se, egy percet se késett! S mi lesz, ha észrevették, pedig hát 
hogyne vennék észre? A végén még kitehetik, elvesztheti a kenye
rét -  azelőtt Kende G ábor maga mondta mindig, hogy a villamos
nál úgy van, mint a katonaságnál, nem ismernek tréfát. Talán 
mégis szólnia kellett volna az urának, ha már annak nincs magá
hoz való esze. . .  De még szemrehányást is tegyen neki, mikor
-  noha hál’ Istennek különben jó  húsban van -  a nézése mégis 
olyan, mint akit, isten őrizz! a Szent Mihály lova rúgott meg.

Kende Julis fejében forgott, forgott a ringlispíl. Semmi sincs 
úgy, mint azelőtt volt. De eddig legalább akárhol akármi bajt is lá
tott, Kendénének mindig sikerült kitalálni, hogy hol történt, kiben 
a „hiba” . Azon még gondolkodni se kellett, az világos volt, hogy 
most Kende G ábor túlságosan „elhagyja m agát”, akárcsak az a 
szegény Teréz lány. Kendéné eddig mindig rájött arra, hol a hiba, 
ami mindent megmagyaráz, de soha eddig az nem volt, hogy azt 
kellett volna megmagyaráznia, mért fenyeget minden, de minden 
összeomlással, mint ahogy most fenyegetett, és ha eddig egy eset
ben se ju to tt eszébe, hogy bármi bajnál magában keresse a hibát, 
életében most először épp ez irányba futottak össze a gondolatai.

M ikor meghallotta, hogy Hanzi még a Lonka templomi lakkci
pőjét is felemlegette, m ár akkor kezdődött ez. „Kinek mi köze 
hozzá, hogy ha nem lakkos, hanem akár színaranyból való cipőt is 
vettél volna a mi Lonkánknak a te pénzedből?” -  mondogatta 
többször az ura, és az asszony fennszóval és gondolatban is helye
selt az u rának : nincs abba senkinek beleszólása. De aztán, hogy 
Kende G ábor abbahagyta a beszédet, a magányos csendben újra 
előbukkant a kis Lonka lakkcipője, nem abban a formában, mint 
amilyenben most van, mikor m ár repedezett és kezd szűk is lenni, 
hanem mint amilyen új korában, másfél év előtt volt. Mert a lakk
cipő, amit Hanzi a szemükre vet, nem a Hanzi kitalálása volt. 
A vasárnapi templomba menéshez vette Lonkának, s a méregdrá
ga boltban még be is csapták, mert alighogy megvette, még ki se 
pakolta, másik kirakatban egy éppolyat látott, de jóval olcsóbban. 
Akkor azzal áltatta magát, hogy amit ő vett, az szebb, de most be
vallotta magának, hogy a másik kirakatban az éppolyan egygom- 
bos, fényes lakkcipő volt, sőt még szebb is, mint az, amit ő vett 
drágábban. S mint némely fájó fog úgy megnő az ember szájában,
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mintha nem is fog, hanem valami agyar volna -  legalábbis ha a 
nyelvét ráteszi, így érzi az ember - , a Lonka kis lakkcipője, mióta 
a magányos szótlanságban újra hozzáért a Kendéné gondolata, 
mintha isten tudja, milyen nagy dologról volna szó, nem hagyta 
nyugton Kendénét. A boltos, akinél vette és aki őt úgy szólította, 
hogy: „Nagysád”, Hanzi, akivel véletlenül akkor találkozott össze 
az utcán, mikor a finom boltban finoman bepakolt cipővel a kezé
ben hazafelé ment, s még az is, hogy ő elvörösödött, mikor Hanzi 
kérdezte, hogy mit vásárolt „megint” -  mint megannyi gyötrelem, 
kudarc, gyalázat fordult meg mindez a fejében, és ne adj’ isten, 
hogy meg tudta volna állítani, ötször, tízszer és hússzor mindig 
ugyanaz. De miközben erőlködött, hogy megpróbáljon, mint 
ahogy szükséges volna, valami okosabbra gondolni, vagy ami a 
legokosabb volna -  akármennyire is nyöszörgés inkább, mint szu- 
szogás, amit mellette a szótlan Kende Gábor mível - ,  semmire se 
gondolni, addig forogtak a gondolatai körben a másfél év előtt vá
sárolt csöpp lakkcipő körül, míg csak eszébe nem jutott, hogy
-  nemcsak az a hiba, ha az ember elhagyja magát, de ekkora, sőt 
tán még nagyobb hiba a másik, a fordítottja, az ő hibája, tudniillik 
az, ha az ember nagyon is tart magára, ha olyan nagyravágyó, 
mint amilyen ő volt. Egye fene a lakkcipőt, de a lakkcipő is ide tar
tozik, mint ahogy az is, hogy ő sokat zsörtölődött, sokat rágta az 
ura fülét amiatt, hogy húszévi szolgálat után a villamosnál mások 
így és mások úgy, s ha ő nem rágta volna ennyit ennek a Kende 
Gábornak a fülét, aki olyan jó  ember, hogy a hátán fát lehetne 
vágni, ak k o r. . .

Kende Julis fejében forgott, forgott a ringlispíl, míg csak olyan 
simán, lassan, hogy Kendéné észre se vette mindjárt, valami nagy 
fehér szárnyas angyal nem állt az ördög helyére, aki eddig hajtot
ta, s Kendéné csak akkor eszmélt rá, mikor egyszerre minden meg
állt, meg az egész ringlispíl, s ő felkönyökölt, s amennyire a fogyó 
hold világánál lehetett, a Kende G ábor nagy bajuszos feje fölé ha
jolt, és nézte az ura arcát. Azóta a keddre virradó éjszaka óta most 
nézett rá így először, így, megint úgy, mint azelőtt. Mindjárt akkor 
hajnalban már nem tudott úgy az urára nézni, mint régebben, és 
nemcsak nézni nem tudott rá olyan elfogulatlanul, hanem egészen 
azóta nem volt úgy az urával, ahogy kellett. Mindenki azt monda
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ná, hogy épp azóta jobb hozzá, mint volt valaha, mert azóta egy
szer se zsörtölődött, mindent ráhagy, úgy bánik vele épp három 
nap óta, mint a hímes tojással, de ő tudta, hogy épp az óta a há
rom nap óta nem úgy van vele, épp ezért nincs úgy vele, ahogy asz- 
szonynak az urával lenni kell. S mióta Kendéné elhitte, hogy nem 
csak Kende G ábor a bűnös abban, hogy a Kardos Pál bőre a vá
sárra került, hanem ő is, egyszerre könnyebb lett a szíve, egyszerre 
visszatalált az urához.

-  Alszol, Gábor?
Most ő kérdezgette, de Kende Gábor mindvégig úgy tett, m int

ha aludna, és csak mikor az asszony már megint letette a fejét a 
párnára, s már egészen elcsendesedett, nyitotta ki újra Kende G á
bor a szemét.

Ha már az Isten úgy rendezte, hogy ha valakiben szorongató 
gondolatok csapnak éjszakai bált, úgy átterjed a hálópajtására is 
az álomrontó nyugtalanság, akárcsak a tűz a nádfödeles házra, 
lám, legalább arról is gondoskodott, hogy ha a másiknak elcsen
desedik a szíve, ez is átragad a szomszédjára -  vélte Kendéné, mi
után egy ideig még hallgatózott a sötétben, s mert a sötétben min
dent meghall az emberi s hála isten, ő semmit se hallott, fülig húz
ta a takarót, mert szereti a meleget az álom.

Kende Gábor még a lélegzetét is visszatartotta. Az elébb a saját 
szavaival addig heccelte magát, míg sikerült neki a Hanzi szemte
lenségén úgy felháborodnia, mintha a világon semmi más baja se 
volna; most meg mióta „beszélni se hagyták”, s nem akárki, ha
nem a tulajdon felesége nem hagyta, azóta minden gyötrelme ere
jével az emiatt való dacos elkeseredésbe lovalta bele magát. Van 
felesége, s mintha nem volna: -  másodmagával egy ágyban, s még
is úgy, mint akinek senkije sincs. Akkor még jobb kutyának lenni, 
mint embernek, a kutya legalább nem is akarhat, mivelhogy nem 
tud beszélni.

Tudta jól, hogy az asszony nem aludt, s nem lepődött meg, mi
kor az asszony szólítgatni kezdte. Biztos ki akar magyarázkodni, 
jóvá akarja tenni, hogy az előbb úgy rászólt. Esze, ó, esze az van 
ennek a Julisnak, s úgy elhitetné még azt is, hogy nem érte az urát 
sérelem, hogy a végén még neki kellene bizonygatni, hogy nem is 
haragudott ő egy percig se. Kende G ábor csak azért se felelt, csak
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azért is behunyta a szemét. De mikor erre az asszony visszafeküdt, 
egyszerre csak eszébe jutott, hogy. . .  nem, ezt mégis nehéz eltűrni. 
Azt, hogy mikor ő az előbb a Hanzi hálátlanságát emlegette, ak
kor talán az asszony úgy érezte, h o g y ...  nem, azt már mégse sza
bad, hogy az asszony azt gondolja róla, mintha ő arra értette vol
na, mikor a Hanzi hálátlanságát emlegette. Nem engedheti meg, 
hogy az asszony rosszat gondoljon róla. Arra egyáltalán nem gon
dolt, mert azért ő semmiféle köszönetét se fogadna el, azt inkább 
jobb volna elfelejteni.

A gondolat, hogy az asszony arra érthette, mikor ő hálátlanság
ról beszélt, megbánatta vele a meggondolatlanságát, hogy mikor a 
nevén szólította, nem felelt és tettette magát, mintha aludna.

Ami igaz, az igaz, arról már nem lehet tenni, de hogy ok nélkül, 
feleslegesen, még igazságtalanul is rosszat gondoljanak róla -  ezt 
nem. Ezt meg kellene mondania most mindjárt az asszonynak, 
mert az igazság az mindenkinek kijár, még akkor is, ha valaki 
Kende G á b o r .. .  A villamoskalauzok ma elhallgattak, amint ő 
odament közéjük. Emiatt nem zúgolódhat, mert ez igazság. De 
még ha ő apagyilkos volna is, s azt hinnék, hogy ezért még azt is 
lehet ráfogni, hogy tolvaj, ha emiatt magával az Úristennel kellene 
is ökölre mennie, ezt nem tűrné, ökölre menne.

Ha mindnyájan jók volnának, nem volna tarka a világ, mondta 
az asszony. Tarka, hát jó, én is tarkítottam, dörmögte magában 
Kende Gábor, de azért azt nem szabad hinni az asszonynak, 
h o g y .. .  Az asszony -  ju to tt eszébe -  közben abban a hiszemben, 
hogy ő alszik, megnyugodva még el talál aludni. Sietni kell, mert ő 
csak* az igazságot akarja. Szólt az ellen csak egy szót is, hogy az ő 
tulajdon és egyetlen nagylánya nem akarja már többé ismerni? 
Amint meglátta a lányát, aki szembejött vele a lépcsőn, mindjárt 
eszébe jutott, amit azon a zivataros éjszakán mesélt neki Hanzi a 
nyomtatványokról, amiket Teréznél talált. S épp ezért szépen fél
reállt a lánya útjából, falnak nyomta a hátát, hogy még csak hozzá 
se kelljen érnie a Teréznek. Ez igazság. De senki se nézze őt haj
szállal se rosszabbnak, mint amilyen, mert egy hajszálnyi igazság
talanság is igazságtalanság. S az asszony még el talál aludni, s ő 
akkor a virrasztó szemével magára hagyatva meredhet bele regge
lig az alacsony szoba már úgyis fullasztó sötétjébe. Magára ha
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gyatva reggelig! Kiverte a verejték. Felkapta a fejét a párnáról, 
mely egyszeriben tapadós-nedves lett. Elszoruló torka csak suttog
va hozta ki a szót:

-  Julis, tán csak nem alszol, Juliskám?
Ha még áltatni akarta -  vagy tudta volna -  magát, megint gon

dolhatta volna, hogy az asszony ébren van, csak ő beszél túl hal
kan, s ismételhette volna addig a kérdést, míg választ nem kap. De 
ezúttal az első három szó után már rászakadt a mázsás bizonyos
ság, hogy alszik mellette az asszony. Elaludt. Csakugyan elaludt. 
Csak ki kellene nyújtania a kezét, és felébreszthetné. De mit vál
toztatna ez azon, hogy most alszik, hogy most tud aludni? Kende 
G ábor mintha életében először hallotta volna a saját szívét dobog
ni. Erősen dobogott, mindig még erősebben. Meglepetten hallgat
ta, s szíve minden ütemére nőtt a meglepetésnek ez a furcsa érzése, 
nőtt, és a magányosság rémületében torpant meg, mint valami hir
telen csúcson, ahol már csak megállni lehet. Vagy zuhanni. Ez már 
nem az a rémület volt, mely még segítségért tud kiáltani; mintha 
az ég minden hideg csillaga egyszerűen, megvesztegethetetlen vég
legességgel ezt az egy csúcsot, azt világítaná meg, hogy nincs to 
vább és nincs semmi, most nincs semmi, senki más, csak ez a tény: 
egyedül dobog a szíved a mindenségben, Kende Gábor. Nemcsak 
a felesége, a két kicsi is alszik. A két kicsi -  különös, mégiscsak kü
lönös, hogy egy nagy bajuszú, komoly villamoskalauz, ha az ala
csony szobából fejét oldalvást hajtva az ágyán, az alacsony abla
kon át felnéz a csillagokra, egyszerre csak olyanféle félelem fogja 
el, mint a tulajdon kicsi kislányát, a Sárit olyankor, mikor villám- 
lik és mennydörög.

De hát mitől félek?, kérdezte magát Kende Gábor, aki megpró
bálta, hogy felnőtt ember módjára észretérjen. Nincs kitől félni, 
állapította meg. Aki egyedül van, azt nem bánthatja senki, s ő 
most egyedül van, és mindenki alszik. Most nincs senki, akitől fél
nie kelljen, nincs senki, akitől félhetne. De épp ez volt az, ami fé
lelmes volt.

Azt hitte, sose lesz már reggel. Aztán úgy találta, hogy az ember 
csak akkor gondol ilyen bolondot, ha ahelyett, hogy aludna, ébren 
tölti az éjszakát, s hozzá még izzad, mint egy ló. Egész biztos, hogy 
lesz reggel, nem is sokára, hiszen július van, korán pirkad. De épp
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erre mintha valahol elbújva már rég ugrásra készen leselkedett 
volna, vad erővel csapott le rá a gondolat, hogy hiába fog pirkad- 
ni, hiába lesz reggel, hiába lesz holnap, attól nem lesz semmi se 
másképp, az nem változtat azon, ami éjszaka, tegnap, tíz nap előtt 
vagy valaha is tény volt. És mint a villamoskocsi-vezető, akinek 
keze alatt egyszerre csak felmondja a fék a szolgálatot, és a kocsi 
rohan és minden hiába, az ágyon hanyatt fekve, két térdét egymás
hoz szorítva, szemét behunyva úgy volt, hogy érezte, semmi befo
lyása sincs arra, hogy mit gondol, mit tesz. Mint egy romba dőlt 
házba szabadon fú be s nyargal összevissza a szél -  a tikkasztó, 
forró szél -  a szél a tarka világból, ahogy Julis m ondta. . .

A tarka világ. Az a pimasz, ronda Felner Miklós, aki pár évi 
szolgálat után azért lett ellenőr, mert az igazgatóságnak spicliske- 
dett -  Kende G ábor mindig utálta, s mégis az történt ma, hogy 
míg a többi kollégák ültek egymás mellett a pádon, ők ketten, ő és 
Felner Miklós tőlük távolabb álltak külön a villanytelep udvarán, 
és beszélgettek. És föl-alá sétáltak, ő és Felner Miklós! Hogy rövi
desen üres lesz egy háromszobás kertes családi ház a villamostár
saság telepén, Kende G ábor megpróbálhatná, hátha megkaphat
ná, alighanem megkapná -  tanácsolta Felner Miklós. Kende G á
bor hümmögött valamit arról, hogy húszévi szolgálat után bizony 
megérdemelné, és Felner Miklós komolyan bólintott, csak épp a 
kis rövidre nyírt fekete bajusza körül egy mosoly is volt, bizalmas, 
barátságos, olyan barátságos mosoly, hogy Kende Gábor a tíz 
körmével szerette volna bőröstül letépni a képéről azt a mosoly
gós, rövidre nyírt, fekete bajszát. De csak azt mondta, hogy szé
dül, és otthagyta Felnert, s odaült más kalauzok közé az egyik 
padra. Helyet csináltak neki, nagyon is sok helyet, s mindjárt el
hallgattak, de annyit még meghallott Kende Gábor, hogy a statá
riumról volt szó köztük s arról, hogy Töreky lesz megint az elnök, 
és holnap kezdődik az ítélkezés...

Holnap -  ez ma, csak éppen még nem pirkadt. Kende Gábor ta
lán azért is, mert az évek során elvastagodott, mindig is rosszabbul 
bírta a meleget, mint a felesége. Máskor, ha Kende G áborra éjsza
ka a nagy meleg miatt rájött a nehéz lélegzés, az asszony álmában 
is meghallotta, félálomban egyenest az ablakhoz ment, kinyitotta, 
aztán folytatta az álmát. Kende Gábornak úgy tűnt, hogy még so
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ha ilyen melege nem volt, mint most. Egy pillanatig még áltatta 
magát, most fog az asszony fölkelni, menni az ablakhoz, s akkor 
talán megint minden rendbejön, mint máskor. S mert az asszony a 
fülére húzott takaró alatt meg se mozdult, Kende Gábor maga lé
pett le az ágyról, s miután kinyitotta az ablakot, meggondolta, 
nem feküdt vissza, hanem könyökével az ablakfélfának támasz
kodva, oldalt hajló fejével az öklén, ott maradt.

M intha valaki idegennél tapasztalna illetlenül érthetetlen maga
viseletét, megbotránkozva állapította meg, hogy annak az ő nehéz 
testének ma sehogyan se passzol.semmi: az ágyban majd szétveti a 
hő, most meg, hogy több a levegő, mintha békák csúszkálnának a 
gerincén, egyre borzong. Nem kellett volna ma Hanzihoz mennie, 
akkor megspórolta volna magának, hogy látnia kelljen, amint a 
tulajdon és egyetlen nagylánya úgy megy el mellette, hogy ahhoz 
képest tán még az is jobb, ha szemen köpik az embert. S nemhogy 
ment Hanzihoz, hanem, amint megütötte a fülét a villamoskalau
zok szava arról, hogy másnap kezdik el az ítélkezést, úgy vágtatott 
lóhalálában egyenesen Hanzihoz, mintha azon nem is lehetne gon
dolkodni, hogy neki most senki mással, csak épp a vejével kell mi
nél sürgősebben találkoznia. Hogy miért, mit remélt tőle, mit 
akart vele, most is éppoly hiába kérdezte magát, mint akkor, mi
kor belépett Hanzihoz s megállt az ágya fejénél. Meg akarta ölni, 
vagy még esztelenebbül, tőle akart segítséget?

-  M ár megint hogy elfulladt, papácska -  mondta Hanzi, amint 
meglátta, s ez a „megint” volt az egyetlen szó, ami köztük Kende 
Gábornak arról a másik nála való látogatásáról esett.

-  Mit akarok tőle? -  törte a fejét Kende Gábor egész idő alatt, 
mert amint meglátta Hanzit, egyszerre elfelejtette, mit keres itt. 
Vagy az is lehet, hogy amint meglátta, egyszerre eszébe jutott, 
amit akkor felejtett el, mikor ide indult: az, hogy ő nem vonhatja 
felelősségre Hanzit, mert úgy járna, mint a Hanzi spendírozta ün
nepi ebédnél: minden Hanzinak szánt ütése az ő saját képén csat
tanna el. Hanzi kinevetné még a szemrehányásért is, és Hanzinak 
igaza volna, hisz Hanzi hírét se hallotta azelőtt Kardos Pálnak, 
kéretlenül s épp tőle, tőle hallotta először a Kardos Pál nevét. 
Kende G ábor ült a Hanzi ágya szélén, törte a fejét, mit akar itt 
vagy mit akarhatna itt. És ült, ült. Soha még ennyi órát egyfolytá-
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bán nem töltött együtt Hanzival. Ült, s hagyta Hanzit, hogy hen
cegjen, hogy ócsárolja Julist, hogy szidja Terézt. U tálta Hanzit, 
hogy a gyomra kavargott bele, de maradt, még és még. Úgy ült itt, 
mint valami idegen város idegen házának idegen szobájában ide
gen emberrel: semmihez abból, ami körülötte volt, nem volt köze. 
Csak csodálkozott. Azon, hogy ott van, azon, hogy Hanzi, aki 
közben vacsorázott és sajnálta, hogy „a papácska egy falatocskát 
se akar, pedig a papácskára nem tudok haragudni” -  csak csodál
kozott, hogy tele pofazacskókkal mennyit, mennyit beszél Hanzi, 
mintegy a saját hangjától nekividámodva. Mint a gyűlölete, elpá
rolgott, elmúlt aztán az utálata is. Akár elalhatott volna, úgy az 
ágy szélén ülve. Csak akkor kelt fel, mikor már Hanzi azt mondta, 
hogy ideje volna „szunyókálni”.

-  Az volt a hiba -  mondta Julis - ,  hogy felmentéi hozzá.
Igaza volt Julisnak, de hát ha legalább most már tudná, mit ke

resett ná la! S ha legalább egyenesen hazament volna aztán. Ehe
lyett még járta az utcákat. Nem tudott betelni a rengeteg unifor
mis látványával. Minden gyalogos vagy biciklis rendőrjárőr után
-  s nem egyet s nem tízet látott -  még meg is fordult, s nézett utá
nuk, míg csak el nem tűntek a lámpafényből.

-  Nem jó  annak a városnak, amelyiknek álmát ennyi szurony 
meg töltött puska őrzi -  mondta Julis, mikor ő az elején csak azzal 
okolta meg, hogy mért nem volt itthon idejében, hogy a csuda sok 
rendőrről beszélt. -  O tthon ilyenkor a legbiztosabb.

Megfordult, azt hitte, az asszony szólt. De csak a Sári beszélt 
nyugtalan álmában. Kende G ábor össze-összerázkódott. Mint a 
hideglelés -  gondolta, és óvatosan tapogatózott a szék után, ame
lyikre lefekvéskor a ruháját rakta. Belebújt a nadrágjába. Ha alud
ni nem tud, mért menne vissza az ágyba. S a posztónadrág, amely 
nappal olyan meleg, most jó  lesz. Megbotlott, lehajolt, és a fejét 
csóválta. Madzag volt az, amiben megbotlott, a Sári mirtuszko
szorús babája. . .  A nyakán már megint rajta volt a vastag mad
zag, ami a Teréz batyujából maradt itt. Nem megtiltotta a Sárinak 
azt a csúnya játékot?! Rázta a fejét elégedetlenül, és zsebre gyűrte 
a madzagot. M indjárt ezt kellett volna tennie, akkor nem játszhat
ta volna ezt a csúnya játékot tovább a kislány. Még megbolondítja 
a picit is, a Lonkát.
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Az asztalon ott állt világítóan fehér tányéron érintetlenül a va
csorája. Letört egy darab kenyeret, és megint az ablakba állva, las
san, figyelmesen rágta, mintha ez a művelet különös gondosságot 
igényelne. S miközben nézett le az udvarra, az ju to tt eszébe, hogy 
talán nem is a tányér fehérsége, hanem a szoba volt világosabb, 
mert az éjszaka már múlóban van. S erre, amit már kezdett elfelej
teni, megint hallotta a saját szíve dobogását, türelmetlenül, m int
ha valami idegen ház ajtaján dörömböl valaki, akit üldöznek. 
Lám, nem a fehér tányér világított, mert a feneketlen sötétből, lent 
a szűk udvarból már egész jól ki lehet venni a szőnyegklopfoló for
máját. Ez már nem a csillagok fénye.

A csillagok alig látszanak, alighanem szürkül az ég alja, ha a 
magas falaktól nem is látszik. S most az első teherautó nehéz zör
gését is hallotta m ár; idáig hallatszott az utcáról.

Hóna alatt a gyerekek zsámolyával, mintha csak a ház elé akar
na kiülni, elindult s ment le a lépcsőkön a szűk udvarba. Elfelejtett 
papucsba bújni, hideg volt az udvar köve. Eszébe jutott, hogy visz- 
szamegy a papucsáért, de aztán csak arra gondolt, hogy vigyázni 
kell, nyáron hirtelen lesz hajnalszürkület, s a hajnalszürkületből 
hirtelen pirkadat. A pokrócklopfolót tapogatta. Most ju to tt eszé
be, hogy -  tizenhárom év előtt -  egy márciusi délelőttön a klopfoló 
felső gerendája közepébe ő maga vert bele egy nagy kampósszö- 
get, s szerelt arra rá hintát a házbeli gyerekeknek. A ház minden 
gyereke, Teréz is köztük volt -  nem volt akkor sokkal nagyobb, 
mint most a Sári - ,  körülállták, míg ő kalapált, örömtől sikongott 
az udvar. A részeges házmester mukkanni se mert, az is tudta, 
hogy forradalom van, s a gyerekeknek eztán már szabad lesz az 
udvarban s mindenütt m inden. . .  Itt volt még a szög most is. Az 
egészből csak az m aradt meg. Kende G ábor kihúzta a szíjat a nad
rágjából. D e . . .  d e . . .  -  egyszerre egészen megzavarodott, mert 
eszébe ju to tt s szégyellte magát a gondolatra, hogy így szíj nélkül 
akkor majd lecsúszik a n ad rág ja .. .  Annyiszor olvasta az újság
ban, hogy valaki a nadrágszíjára akasztotta fel magát, és erre ed
dig sose gondolt, hogy csinálják mások? A házban mindenkit is
mer, és csak nem teheti azt, hogy ha majd felébrednek, úgy lássák, 
úgy. . .  Szinte megörült a madzagnak a zsebében, melyet a nad
rágszíj helyére fűzött be, s jó erősen, kétszer is összecsomózta a ha
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sán. Most már majd visszajöhet az anyjához a Teréz. Nem kell az 
apjával egy levegőt szívnia -  morogta, s az előkészületek tárgyi 
részletei úgy lekötötték a figyelmét, mintha megint csak a gyere
keknek kellene valami hintát felszerelnie. M ikor a zsámolyra állt 
és kipróbálta, hogy nem lesz-e túl alacsony, akkor azonban tekin
tete az ablakra esett, ahonnan majd egy óra múlva vagy még előbb 
Julis lenéz az udvarba -  de akkor ő már nem fogja látni Julis fejét 
az ablakban. Most eszeveszetten sietni kezdett, hogy minél előbb 
túl legyen. S a zsámoly? Majdnem túl alacsony, majdnem, de ha 
lábujjhegyre áll, akkor éppen jó.

A D Z S U N G E L

Klamm M árton délfelé telefonált a vendéglőbe, ahol őt jól ismer
ték, s megüzente a fiának, akivel ott lett volna találkája, hogy vá
ratlanul annyi a halaszthatatlan dolga, nem tudja, mikor fog sza
badulni ; várjon rá otthon, a lakásukon, de feltétlenül.

Janira ez csapás volt. Attól félt, hogy hátha otthon is hiába vár 
az apjára, holott mindenáron találkoznia kellett volna vele, s mi
nél előbb. Nem, ó, már nem, egyáltalán nem azért, hogy elméleti 
vitákba rántsa bele! Az elméleti kérdések ideje az ő számára el
múlt. Nincs m ár tisztáznivalója, szavak, beszélgetések már egy
általán nem érdeklik. Az ember, úgy érezte, csak addig olyan fá
radhatatlan szóvadász, mint ő volt, míg egy elhatározás révén egy
szerre csak felnőtté nem válik. Ha azonban az ember egyszer tud
ja, hogy mit kell tennie, s megszületett az elhatározása, hogy meg
teszi, akkor hátat fordít a szavak dzsungeljének. S nem is azért 
volt, hogy oly türelmetlenül szerette volna már az apját otthon lát
ni, mintha megint újabb hírekre várt volna. Mindent, ami neki 
kellett, tudott, mióta meghallotta, hogy a kommunisták bűnperét 
másnap és statáriális bíróság fogja tárgyalni. Az apjával való talál
kozásra csak azért állt rá mindjárt, hogy feleletet kapjon tőle a lát
szólag minden fontosság nélkül való, egész mellékes kérdésre: 
hogy hívnak valakit. Egy nevet, semmi mást, csak egy nevet akart
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megtudni. C sodálatos! -  állapította meg magában amint az em
ber elhatározza, hogy cselekedni fog, megszabadulni a groteszk 
benső ellentmondásoktól meg a kibogozhatatlan elvont, általános 
problémáktól, többé nem problémákkal, hanem kizárólagosan vi
lágos, egyszerű és konkrét feladatokkal találkozik szembe. Re
ménytelen bukdácsolás után végre úgy érezte, végre véglegesen ki
vágta magát mindennemű skrupulusok és kétségek halálos hínár
jából.

Klamm M árton nagy sietve alig egy órával a fia után szintén ha
zaérkezett. Csak annyit láthatott, hogy az ő rabbija nagy örömmel 
siet elébe az előszobába, majdnem úgy, mint régen, vagyis mint a 
két hét előtti időkben. Klamm levetve s az előszoba fogasára 
akasztva a kabátját, titokzatosan emelte magasba a kis csomagot, 
amit magával hozott.

-  Ne is törd a fejed, úgyse találod ki, mi van benne -  mondta, és 
miután elégedetten vette tudomásul, hogy kettőjükön kívül senki 
sincs otthon, rejtélyes arccal maga után intve a fiát, mint aki élve
zetes csínyre készül, egyenest a konyhába indult.

-  Nem reméltem, hogy sikerül ilyen ham ar hazaszöknöm -  be
szélte, s a fia kíváncsi várakozásán mulatva, föltűrte az inge ujját, s 
maga elé kötötte a lánya kék konyhakötényét. -  Te se ebédeltél 
még, mi? Ismerlek én, tudtam, mindenre elszánt, rettenthetetlen 
nagy legény, ha népek sorsáról van szó, de azért egyedül leülni egy 
népes vendéglőben egy asztalhoz, azt még nem meri, inkább meg
kockáztatja, hogy ebéd nélkül maradjon! S a forradalmár most 
még el is pirul! Tudtam, tudtam!

Klamm M árton gyöngéd pillantást vetve a nyurga fiára, aki ez
zel a zavart mosolyával az ő számára most megint visszavedlett 
gyerekké, előkereste a húsvágó deszkát, s a bádoggal födött kony
haasztalra tette.

-  M ikor telefonáltam, hogy neked üzenjek, azt kérdezték, ha- 
sonlítasz-e rám. Mint barack a sárgarépához, mondtam, de sze
rencsére eszembe jutott, megmondtam, hogy könnyű rád ismerni, 
mert épp tegnap ért kis baleset a sötétben. A szeme alatt kékeszöld 
folt, akkora, mint egy kávéscsésze alja, nem hazudtam, csak épp 
elhallgattam, hogy a baleset úgyszólván politikai eredetű. . .

Könnyedén csipkelődve beszélt. Jani a konyha sarkába húzód
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va nem tudta levenni szemét az apjáról. Bárki, aki apát tegnap lát
ta, és belépve a konyhába, most ránézett volna, amint a derekára 
kötött kék kötényben, feltűrt ingujjal viszi a vízcsap alá a magával 
hozott csomag titkát -  egy jókora darab nyers borjúmájat, melyet 
hirtelen támadt ötlettel hazaútban vásárolt - ,  mindenki, aki látta 
volna, amint frissen tesz-vesz, nagy késsel szaporán vágja kockára 
a májat, kutatja föl a vöröshagymát, hogy aztán szép egyenletes 
vékony karikákra szeletelje, s meggyújtva a gázlángot, mint hajol 
a serpenyőben sercegő zsír fölé, inkább Klamm M ártonnak vala
mi szerencsés és robusztusabb öccsét gyanította volna a műkedve
lő élvezetével tevékenykedő szakácsban, mint azt az embert, aki 
tegnap vad dühkitörés után öreg, hamuszürke arccal támolyogva 
hagyta el a szobát.

-  Sose tudtam, hogy te még a konyhához is é rte sz ...
-  Ez aztán imponál a könyvmolynak, mi? -  nevetett föl se pil

lantva Klamm M árton, mert épp azzal volt elfoglalva, hogy a hús
vágó deszkáról tenyerével a forró zsírba söpörje a karikákra vag
dalt vöröshagymát, majd pedig a májat. -  Hej, sok mindent nem 
tudsz te még, öreg! Hanem közben kitehetnél ide nekünk két tá
nyért, ide, ha úgy tetszik, a konyhaasztalra. . .  Szaladj előbb, talán 
találsz egy kis tejfölt a jégszekrényben. . .  de szaladj.

Jani már szívből nevetett. M ár magában az, hogy nemcsak 
Margit, hanem a szabadságáról visszatért cselédlány se, senki nő 
se volt a házban, csak két férfi, apa és ő, akik a ház női tartom á
nyába betörve önállóan gazdálkodnak, kalandosan bizalmas, va- 
kációs hangulatot teremtett közöttük. S a szokatlannak a varázsa: 
a saját otthonukban, mint Robinson az ismeretlen szigeten, min
denért felfedező útra kellett indulniuk, s Klamm mint valami zsák
mányt, diadalmasan hozza az éléskamrából a nagy üveg kovászos 
uborkát, s egy kis fonott kosárban ami gyümölcsöt talált, néhány 
almát.

-  Elsőrangúan finom -  jelentette ki Jani, hogy helyet foglalt az 
apja mellett. Klamm, miközben szintén nagy étvággyal fogyasz
totta a maga művét, tányérjából föl se pillantva, lelkesen magya
rázta, hogy legfontosabb a kellő pillanatban abbahagyni a sütést, 
és csak azután megsózni, mert különben fuccs az egésznek, megke
ményedik a m áj. . .
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Semmi erőltetett se volt Klamm M árton derűs elevenségében: 
mindig is szerette a rögtönzéseket, mint amilyen ez a -  hála az ere
deti program meghiúsulásának -  itthon megtartott „békeebéd” 
volt. Élvezte rögtönzése sikerét, s külön élvezte, hogy ennyire tud
ja élvezni. Nem mondta meg, hogy délelőtt már járt itthon, s na
gyon is jól tudta, hogy a cselédlányt, aki most jö tt vissza szabadsá
gáról, nem fogja itthon találni. Hisz csak azért jött délelőtt haza, 
hogy a cselédlányt kifizesse és azonnal elküldje, a cselédlányt, akit 
Megyery Ila ajánlott Margitnak. Közte és a rabbi között a tejfölös 
pirított máj egymagában már annyira eloszlatta az izgalmas félre
értések komor feszültségét, hogy legszívesebben semmit se tett vol
na szóvá. Szinte sajnálta elrontani együttlétüket a „nagy beszélge
téssel”, amihez reggel bizonyos ünnepélyességgel kettesben való 
ebédre hívta meg a kis rabbijá t. . .  Mennyivel szebb volna, ha 
nemcsak majdnem, hanem egészen úgy volna, mint régen, ha most 
ő az ő otthonában megint csak apa lehetne, s mint régen, most is 
az elfelejtésig kipihenhetné az idegen külső világ izgalmas herce
hurcáját !

-  Hámozzak neked? -  kérdezte, miközben ő maga épp csak a 
tenyerével megtörölve, nagyot harapott egy almába. S mint évek 
előtt, mikor még semmi más baj se volt Janival, csak az, hogy ke
veset evett, Klamm M árton a régi szokást mosolyogva újította 
meg, és mint valami gyöngéd öreg gavallér, aki udvarol, maga há
mozta meg és nyújtotta az almát „a gyereknek”. -  Kevésbe múlt, 
hogy késő estig ott nem ragadtam a Konti utcában -  mesélte, s 
barna szemét elgondolkodva felejtette azon a zöldeskék folton, 
mely, egyszerre úgy tűnt neki, a fia hosszúkás kreol arcának vala
mi új, megható kifejezést ad. -  Váratlanul sürgős ülést hívtak egy
be : arról van szó, hogy a kormány meg akarja fosztani a munkás
ságot a Társadalmi Biztosító Intézetnek, a munkásbiztosítás 
ügyeinek vezetésében minden befolyástól, minden ellenőrzéstől. 
A kormánynak ez ellen a terve ellen országos tiltakozó akciót szer
vezünk, s ennek a programját kellett sürgősen kidolgozni.

Klamm M árton a vékony, halvány ajka körül okos és kesernyés 
mosollyal, elhallgatott. Az órájára nézett. Alig egy órát m aradhat 
még. Reggel annyira hangsúlyozta, hogy fontos beszélnivalója 
van ! Mennyivel jobb volna fontos beszélnivalók helyett ezt a hát
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ralevő rövid órát csak így, a maga visszanyert nyugalmának és a 
fia barátságos jelenlétének élvezetében tölteni e l! De hogyan ért
hetné meg ezt a rabbi, aki imádja a fontos beszélnivalókat? Túl 
fiatal, nem értheti meg, hogy egy derűs, csendes óra kincset ér, kár 
érte. De ezenfelül még ha a rabbi nem is érezne csalódást, ha most, 
ma ez így kellemesebb is volna, nem hagyhatja, hogy a kínos hol
napi nap vértezetlenül találja ezt a gyereket. Annak az alattomos 
zsarolónak, a csúnya bárónak kaján szavát a „pszichikai egyen
súlyvesztésről” , mely ha egyszer el is múlt, mint némely rekurrens 
láz, előszeretettel vissza-visszatér ahhoz, aki egyszer megpróbálta, 
Klamm M árton nem felejtette el.

-  Nincs jobb dolog a világon, mint ha az ember „nem ér rá” -  ez 
ha nem is boldogságnak, de a boldogtalanság ellen való védeke
zésnek nélkülözhetetlen feltétele. . .  -  kezdte újra.

Jani várakozva, mosolyra készülőn hajolt előre, mert apa ezt a 
nagyon komoly arcát csak akkor ölti fel, ha éles, fölszabadító hu
morával meg akarja lepni a hallgatóját.

Klamm M ártonnál ezúttal, mint a jól beszélő embereknél igen 
gyakran, az, amit mondott, a hallgatójával való kontaktus által, 
miközben beszélt, a saját maga számára is érdekes, sőt meglepő új
donság volt. Reggel óta tanácskozott, tárgyalt, előadott, vitatko
zott, s csak most, hogy a fiával erről a mai délelőttjéről beszélt, 
csak most nézett ironikusan erre a hirtelen tám adt nagy elfoglalt
ságra. A párt- meg a szakszervezeti vezérek, beleértve őt magát is, 
amint megtudták, hogy holnap lesz a tárgyalás, egyszerre mintha 
összebeszéltek volna, csodálatos egyetértésben, egymást túllicitáló 
buzgósággal a munkásbiztosítás kérdéséhez hasonló annyi más 
fontos és halaszthatatlan megtanácskoznivalót fedeztek fel, épp 
mára és holnapra annyi ülést és konferenciát határoztak el, hogy 
közülük senki se érhet majd rá hipochonder módra a saját közér
zésével foglalkozni. Egy ügyben, mint amilyen a munkanélküliség 
több éves problémája s az Erzsébet sugárúti szükségmunkák sür
gős megkezdésének követelése, mindenki, beleértve őt magát is, 
annyi ötletet produkált, annyi talpraesettnél talpraesettebb javas
lattal állt elő, hogy nemcsak az olvasónak, aki minderről a holnapi 
Népszavából fog értesülni, hanem még a belügyminiszternek is, 
akihez, mint elhatározták, ebben az ügyben Klamm M árton fog
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küldöttséget vezetni, leesik majd az álla, ha meghallja, milyen ala
pos, milyen életrevaló, milyen rentábilis szükségmunkaterveket iz
zadtak ki és terjesztenek elébe a munkásság ügybuzgó képviselői.

Klamm M árton, amint észrevette, hogy a fia lesütött szemekkel 
hallgatja, minden átmenet nélkül felhagyott a különös módon ne
ki magának jóleső ironikus hanggal. Szeretettel, minden nehezte
lés nélkül nézte a fiú idegesen pislogó szemét a hosszú selymes 
szempillákkal; ő, Klamm M árton követte el a hibát, mikor elfelej
tette, hogy a kis rabbi intelligenciájának, minden elmebeli tehetsé
ge ellenére, mégiscsak szűk határt szab a túlságos fiatalság. Ho
gyan érthetné meg ma még, hogy valaki fölülről, csúfolkodva be
szélhet önmagáról s a maga munkájáról anélkül, hogy a valóság
ban is tréfára venné az életet? Hogyan érthetné meg, hogy csak az 
nem képes nevetni magán és a maga erőfeszítésein, aki mint né
mely fiatalok, sötét, csillogó szemmel néz ugyan a világba, s a bús
komorsága is komoly ugyan, de még nem igazán, még nem keser
vesen komoly?

De azért mégse, Klamm M ártonnak nem volt ellenére, hogy a 
fiát, ha tán kínosan is, megzavarta ezzel az iróniával. Nem akart 
kosarat kapni, tehát egy szóval se kérdezte, hogy miféle „árulá
sért” tűrte tegnap az ő rabbija András megvadult öklét; hadd m a
radjon ez egyelőre a kis rabbi első s lehetőleg utolsó balul végző
dött konspirációs titka; az apjának ez az öniróniája azonban, ha 
nem is most, de talán később egyszer, eszébe fogja juttatni a fiú
nak, hogy ami apát illeti, 1932 júliusában András és ő maga volt a 
tökfilkó, és nem apa, mert apának senki kritikájára nincs szüksége 
ahhoz, hogy észrevegye a patetikus ideál, a Kívánatos és a Komi
kus Lehetséges között tátongó és mindig tovább, mindegyre mé
lyülő szakadékot.

-  Nincs annál könnyebb -  folytatta egy engesztelő mosolyt vet
ve a fiára, miközben az asztalra könyökölt s deresedő fejét az öklé
nek támasztotta - ,  könnyű felpattanni egy vörös Rosinante hátá
ra, szügyébe vágni a sarkantyút és h a jrá ! Előttem a szakadék, utá
nam az özönvíz. . .  Nem, nem is igaz -  javította ki magát - ,  van, 
ami ennél sokkal könnyebb: azért felülni a vörös Rosinante hátá
ra, hogy így az ideálok vasárnapi fenségéből csúfolódjunk, mint én 
csúfolódtam az imént a magamféle kétköznapi gyalogosoknak
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semmiképp se világrendítő, csak szürke és kitartó szorgalmán. Ki
tartó, érted, fiam? Kitartó -  hi'dd el, kevés van, ami nehezebb, 
mint az, amit ez az unalmasan hangzó szó jelöl meg.

Jani nem vitázott az apjával se fennhangon, se magában. Polé
miára is, úgy látszik, csak addig van az embernek szüksége, míg 
nem találja meg a maga tennivalóját -  gondolta Jani, aki maga is 
csodálkozva vette észre, hogy minden izgága támadási kedv nél
kül, sajátságos, tárgyilagos figyelemmel úgy hallgatja az apját, úgy 
néz rá, mintha egy nagy színjáték egyik szereplője mozogna a sze
me előtt. Ki vannak osztva a szerepek, s aki megtalálta s tudja a 
magáét, az képes arra, hogy megenyhülten, bizonyos széles meg
értéssel szemlélje, mint tükröződik egy másféle életnek útja a maga 
igazolását kereső öntudatban. Mosolyogva mondta apja után:

-  „K itartó” -  az én fülemnek egyáltalán nem hangzik unalma
san. Csak azt hiszem -  s ezt a megjegyzést se azért tette, hogy el- 
lentmondjon, hanem az volt az érzése, hogy az apja elvárja tőle a 
replikát - ,  a kitartás azoknál is megvan, akik a te szavaddal, a vö
rös Rosinante hátán jutnak holnap a statáriális bíróság tárgyalási 
term ébe. . .

-  Ebben nem kételkedem -  jegyezte meg Klamm készségesen és 
elhárító sietséggel. Nem akart a holnapi napról közvetlenül beszél
ni. Elég volt, hogy mind a ketten arra gondoltak, s hogy kettőjük 
között úgyis csak arról volt szó. -  Eszem ágában sincs a személye
ket kicsinyelni, csak épp nem hagyom, hogy az eszemet elkápráz
tassák . . .  M ikor olyan fiatal voltam, mint te most, mint tudod, 
sokat olvastam. Válogatás nélkül, ahogy azt már autodidakták 
szokták. Mindent, amihez hozzá tudtam  jutni. Még verseket is, 
más nyom tatott betű híján. És ma, mikor hazafelé siettem, épp a 
mészárosnál, míg az a májat vágta le nekem, legalább harminc év 
után egyszerre csak magam sem tudom, hogyan, eszembe jutott 
rövid másfél sor. Nem tudom, kicsoda s hol írta, alighanem vala
melyik régebbi magyar kö ltő :

Munkabíró lelket kívánok, félni tudatlant,
S félni merőt. . .
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-  Nem tehetek róla, magamnak a félni tudatlant kívánom, ne
kem a félni tudatlan jobban tetszik-jegyezte meg Jani halk, öntu
datlan sóhajjal, s észrevéve, hogy apja szájában kialudt a szivar, 
gyufát gyújtott.

-  Természetes -  bólintott Klamm, s a rágyújtás ürügye alatt á t
fogta s megsimította a rabbi keze fejét. -  Nekem is jobban tetszik. 
Mindenkinek. A félni tudatlan mutatósabb, lendületesebb, szívhez 
és szemhez szólóbb -  tetszetősebb. . .  D e . . .  d e . . .  -  Klamm M ár
ton elgondolkodva hallgatott el. -  Szeretném, ha pontosan meg
értenél, s azért mondom: vigyázz! A legkülönbözőbb mozgalmak
nak megvannak és mindig is lesznek mártírjaik, forradalmak ide
jén ellenforradalmárok, ellenforradalmak idején forradalmárok. 
Épp ezért semmiféle mártírium nem bizonyíték egy ügy igazsága 
mellett. Ami azonban ennél is fontosabb: soha, de soha a tömegek 
számára semmiféle mártírium nem lehet s nem lesz mintakép. 
A szentképek nem mintaképek, lakószobák falait díszítik és kész. 
A tömegek, az élők, mi mind, mindenekelőtt élni akarunk, lehető
leg eredményesen, de éln i. . .  Eleget enni, jobban lakni, betegség
ben orvosi segélyhez jutni, egyszóval kevesebbet szenvedni és töb
bet élvezni az úgyis túl ham ar elvirágzó életből. Szép, szép az élet, 
mely félni tudatlan, mondod te, és én se m ondhatok mást. Csak
hogy -  Klamm M árton felállt, és háttal a fiának a konyha nyitott 
ablakánál támaszkodott meg. -  Csakhogy az életednek nem szép
nek, hanem amennyire lehet, hasznosnak kell lennie. Nem üstö
kösnek lenni, hanem jó nyomot hagyni, szerény, de termő baráz
dát. S ehhez az kell, hogy merj gyávának is látszani, merj félni is
-  s Klamm még mindig csodálkozva azon, hogy versben találha
tott valami ilyet, a maga mély hangján mintegy magának csende
sen ismételte:

Munkabíró lelket kívánok, félni tudatlant,
S félni merőt. . .

-  Hanem gyere, ide gyere, m utatok valam it. . .
Lent, az öreg ház udvarában négy-öt éves kislányka, Margit 

kedvence, a házmester legkisebb gyereke játszott. Kezében a már 
behorpadt kis öntözőkannával, mellyel húsvétkor Margit ajándé
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kozta meg, locsolgatta a kövezett udvar sarkában azt a kis darab 
meztelen földet, ahová egy régebbi, faluról ideszakadt házmester- 
né virágokat ültetett vagy akart ültetni, s ahol most még a gazt is 
elperzselte a nap tüze.

Bármennyire is kihajolt az ablakon s nézett Jani, nem tudta fel
fedezni, hogy mi az, amit a mellette könyöklő apja akkora érdek
lődéssel szemlél. Odalent az udvarban pedig a kislány, amint ész
revette, hogy a magasból ketten is őt nézik, kicsit még lóbálgatta a 
kannáját, de aztán elkullogott az idegen szemek elől. Elrontották 
a mulatságát.

-  Láttad? -  m utatott le az udvarra Klamm M árton. -  Azt a kis 
vizet pillanatok alatt felitta a föld, és most már megint éppolyan 
szürke, száraz, mint annak előtte. Víz-e az a játszó gyerek kezéből 
vagy meleg vér, valaki ember önfeláldozóan a saját vérét hullatja-e 
rá -  a szikkadt föld felszívja, és szikkadt marad, mint volt, s ez itt 
lent csak egy kis darab föld, akkora, mint egy gyerekkoporsó. Szí
vós, látod, rabbi, ilyen szívós minden, ami valóság, ilyen arányban 
szívós. Évek, hosszú évek és százezer kéz, százezer ásó, kapa kelle
ne hozzá, hogy egyetlen vármegye földje csak egy kicsit is jobban 
teremjen, mint terem. S egy ország vagy éppenséggel egy egész 
kontinens életfeltételeit gyökeresen megváltoztatni -  az könnyebb 
volna? Ahhoz elég volna egy vagy egy tucat barikád, egy vagy ezer 
egyéni hőstett?

Jani megrettent. Mivel árulhatta ő el az elhatározását, honnan 
sejti apa, hogy ő mire készül, mikor ő senki teremtett lélek előtt 
egy hanggal se, még csak nem is célzott rá? Vagy egyszerűen az ő 
egyéni elhatározása oly kevéssé egyéni természetű volna, hogy 
vaktában ki lehet találni, meg lehet sejteni?

-  Ezt akartam neked ma, épp ma megmondani -  szólt Klamm, s 
kiegyenesedett. Fejét az ablakfának támasztva, tán ezzel be is fe
jezte volna, ha szemben vele, a másik ablakfának támaszkodva a 
fia arcán valami érthetetlen kifejezést nem vesz észre, ami nyugta
lanította.

-  Ezt és még egyebet -  folytatta mindinkább nekihevülve.
-  Nemcsak elképzelhető, de szemmel látható, hogy vannak embe
rek, akiket kényszerű következetességük, továbbá barátok és el
lenségek önkéntelen együttműködése vagy egyszerűen szerencsét
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lenségük oly helyzetbe hoz, hogy egyszerre csak nem lehet meghát
rálniuk a földre hulló csöppnyi víz esztelen sorsa elől. Én a magam 
részéről jobbról is, balról is már annyi vért láttam ontani, hogy 
egyetlen vágyam: szűnjenek meg a hősök. Akik a hitükért hősie
sen halnak, azok a hitükért éppoly hősiesen öltek, mikor ők voltak 
fölül, vagy ölnének, ha ők volnának fönt. Az egymással szemben 
álló különböző színű hősök tették az egymás -  s nemcsak az egy
más ! -  vérétől dögletessé a föld levegőjét -  kiáltotta már Klamm, s 
mintha a saját erős szavai tépték volna föl benne szavakba szaka
dó rejtett sebeit, eltorzult arccal folytatta: -  Megcsömörlöttem 
már a sok hőstől, nem én, a föld is megcsömörlött a sok vértől, 
okádhatnékja v an . . .  De ezt csak mellékesen, mint ahogy azt is 
csak mellékesen jegyzem meg, hogy egy csoport vidáman játszado
zó egészséges gyerek, vagy szerelmesek, akik egymást átkarolva 
ugyanazokat a százezer éves értelmetlen ostobaságokat suttogják 
egymás fülébe, amiket már Ádám m ondott Évának, vagy egysze
rűen elnézni egy parasztot, mint vág az ekevasa barázdát barázda 
után a fekete termőföldbe -  az én számomra már felemelőbb és lel- 
kesítőbb, m in t. . .  mint bármiféle szent ügy leghősibb Krisztusa a 
maga keresztjén. De ezt csak, mondom, mellékesen, egész mellé
kesen -  ismételte, mintha ezzel csillapíthatná a saját, maga számá
ra is meglepő felindulását. -  Egyáltalán nem erről akartam  beszél
ni -  m ondta aztán némi szünet után. -  Minek erre szót veszteget
ni? A te szíved még nem lehet olyan fáradt, mint az enyém, te mást 
fogsz felemelőnek találni, mint én, épp a halálmegvető bátorságot, 
a m ártírium ot. . .  S ez nem is lehet másképp. De amit mondani 
akarok : a szerencsétlen, akinek életsorsul a szikkadt földre hulló 
csöppnyi víz sorsa jut, a szerencsétlen érthető módon a dacos, a 
hangos „amor fati”-val fog felelni, de ambicionálni, választani, ke
resni ezt a sorsot, azt nem, nem és nem !

Klamm M árton elhallgatott, és szórakozottan nézte a markát 
az ízekre morzsolt, csak félig elszívott szivarjával. Aztán, miköz
ben a konyha vízcsapjánál a kezét mosta, s látta a fiú kipirult ar
cát, megbánta, szinte fájt neki ez a túl nagy komolyság. Szerette 
volna megnevettetni nemcsak a fiút, hanem -  voltaképpen sajnál
ta, hogy megint feldúlta a maga előbbi kellemes nyugalmát is. Ke

502



zét a konyharuhába törölgetve, hangosan felnevetett. De semmi 
vidámabb nem ju to tt eszébe, mint ez a kijelentés:

-  Tudod, rabbi, ki tenné a legnagyobb jó t az Úristennek ezzel a 
földnek nevezett filoxérás szőlőskertjével? Aki egy csapásra meg
szabadítaná valamennyi nemzeti megváltójától és nemzetközi vi
lágboldogítójától. De valamennyitől! -  mondta, majd az órájára 
pillantva, felkiáltott: -  Én itt egy órája magasztalom, kommentá
lom a „munkabíró lelket kívánok. . . ” stb. szépségét, és közben el
mulasztom a m unkám at. . .  Sietnem kell! Itt van addig egy esti lap
-  tetszik?

S ezzel az esti lappal, amit Klamm odaadott neki, míg ő maga 
különböző iratokat keresett össze a szobájában, kezdődött az, 
amit Jani leküzdhetetlen lelki borzongással csak szerencsés véletle
nek kísérteties sorozatának érezhetett.

M intha egy elszánt elhatározásból valami mágikus erő származ
nék, mely nemcsak túlsegít akadályokon, hanem közel és távol 
mindent a maga szolgálatába kényszerít. Mert alig eszmélt rá Jani 
ijedten, hogy az apja már menni készül, s alig fogta kezébe az újsá
got -  nem azért, hogy olvassa, hanem hogy miközben szórakozot
tan lapozgatja, gyorsan tervet eszeljen ki, hogy miképp terelhetné 
még feltűnés nélkül ez utolsó pillanatban a szót a maga elmulasz
tott kérdésére - ,  s egyszerre, alig egy perccel azután, hogy Klamm 
kiment a konyhából, nyomtatott* betűkkel mintegy parancsra az a 
név szökött a szemébe, melyet az apjától kellett volna megtudnia. 
Ott volt az újság ötödik oldalán középen a fénykép, s alatta a név, 
a név: Pető I c a . . .  Jani alig akart hinni a szemének. S mégis úgy 
van, ez az a fitos orrú kis szubrett, ugyanazzal a hivatásos, üres 
bájmosollyal, mellyel a többi hölggyel együtt Klammnál ült, mi
kor a színésznők a fizetésük csökkentése miatt jöttek a közbenjá
rását kérni. Ez az az affektált, cseresznyeformára kifestett ajak, 
melyről Jani számára olyan meglepően tört ki az arcához egyálta
lán nem illő, emberi kiáltás a kiküszöbölhetetlen szenvedésekről, 
amik azért engesztelik meg az embert, mert közösek. „De a kivé
tel, akárkinek előre megfontolt szándékkal hurokba kötött kötelet 
tenni a n y ak á ra .. . ” Jani a sikolyra is emlékezett, de nem is ez, s 
nem is az, amit mondott, hanem a borzadály az arcon s az irtózat, 
amellyel a hennás körmű kis kezével a szeméhez kapott, s ahogy
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az irtózatnak ugyanabban a pillanatában már vissza is igazította a 
fellebbent m aszkját. . .

-  Megyek már -  szólt be duzzadó aktatáskával a hóna alatt 
Klamm M árton, s visszakérte az újságot, hogy a taxiban még át
fussa. -  Éjfél előtt aligha vetődök ma haza -  mondta még az elő
szobában. -  M argitnak mondd meg, hogy a cselédlányt én bocsá
tottam  el, nyomós és sürgős okból véglegesen. Majd megmagyará
zom, most szaladnom kell. . .

De alig tette be utána Jani az ajtót, visszafordult, s kopogott:
-  Még valamit. M ondd meg M argitnak, érdekes meglepetést 

tartogatok a számára, de addig is, máris a lelkére kötöm : óvakod
jék a szép Megyery Ilával való találkozástó l.. .  Soha többé ne ta
lálkozzék vele, jó, ha ezt minél előbb tudja. Végeredményben 
mindez nem is olyan titokzatos, inkább banális -  tette hozzá meg
nyugtatóan és nevetve. -  No, szervusz, rabb i. . .

Ott m aradt az ajtó mögött, míg az apja utolsó lépése is el nem 
hangzott. Mégis, akárhogy is -  ju to tt eszébe elérzékenyülve - ,  ez 
az az ember, akinek a legtöbbet köszönheti. Senkitől annyi szere- 
tetet nem kapott. És lehet, hogy soha többé nem fogják egymást 
látni.

A legtöbbet -  és a legnagyobbat is apa adta neki. A legnagyob
bat : azzal a pár szóval a kis cukrászdában, olyan volt az, mint a 
villámfény, s utat világított, u ta t’ki a szavak dzsungeljéből, utat a 
cselekvéshez. Aki egyedül csak a maga bőrét kockáztatja, az tehet, 
amit akar, a hűség azt még őrültségekre is feljogosítja -  mondta 
Klamm M árton a kis cukrászdában, s épp abban a pillanatban, 
mikor ő, Jani m ár azt hitte, hogy minden jóhoz, igazhoz, széphez, 
minden önbecsüléshez való jogát eljátszotta, s hogy eztán már 
átok alatt, mint a bibliai kígyónak, élete végéig a porban kell kúsz
nia. Villám, igen villámfény villant az apja szavából akkor. Jani 
mindjárt érezte, hogy „rettenetes érdekes” gondolat -  rettenetes, 
mert alighogy átgondolta az ember, mint aki griffmadár hátára ke
rült, már nem maga szabja meg útját, már nem a magáé, a gondo
latból, melyet látszólag ő vett birtokba, az ő ura vált, ő pedig már 
csak birtoka a kiszámíthatatlan gondolatnak.

Voltaképp semmi különös sem volt abban, amit apa a cukrász
dában mondott. „Aki egyedül csak a maga bőrét kockáztatja. . . ”
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Apa számára ez a megállapítás afféle párna volt, melyen a zakla
tott fej pihenést talál. Jani számára azonban ugyanez a megállapí
tás a pillanat által, melyben elhangzott, rettenetesen érdekes gon
dolat volt. Gondolatokban talán soha sincs semmi különös, csak a 
pillanat, csak épp a megfelelő pillanat az, amitől az a szétfolyó, híg 
általánosság, ami a gondolat, egyszerre szirtté válhat, mely az em
bert véresre sebzett hajótörötté teheti, vagy úttá válhat, amely vá
ratlan szabadulást, de így vagy úgy, mindenképpen sorsot je
lent . . .

Még mindig csak állt az előszobában, fülelve az ajtó mögött. 
Öntudatlanul arra várt, hogy hátha még egyszer visszafordul apa. 
Valami módon, természetesen anélkül, hogy apa észrevenné, még
is el kellett volna búcsúznia tőle. így, egyedül az egész lakásban, 
egyedül ebben a kivételesen nagy csendben, túlságosan hirtelen 
m aradt magára. Olyan hirtelen, hogy eddig nem is volt ideje ráesz
mélni, s már most, máris hozzá kell fognia, hogy ami eddig elhatá
rozás volt s csak a saját fejében élt, tetté váljon, ténnyé kint az ide
gen világban. Míg eljutott a rendkívüli elhatározásig, annyit kel
lett vívódnia magával, s ennek a magával vívódásnak a sikeres 
eredményével annyira imponált saját magának, hogy mindeddig 
szinte-szinte elfeledkezett arról, hogy valami nem kevésbé lényeges 
még hátravolt: elvégezni a kezével is, amit a fejében sikerült elvé
geznie. Mindenesetre most már ennek jö tt el az ideje, mert ha az 
elhatározást még egyszer véglegesítenie kellett volna, még az is 
megtörtént épp az imént, s megint csak az apja szájából. Mert az 
apja ugyan a szikkadt földre hullott csöppnyi víz esztelen sorsától 
akarta óvni, de mint a bibliai Bálám szájában az átok igéi áldássá, 
az óvó szándék a valóságban biztatássá vált. Egyedül azáltal, hogy 
még maga Klamm M árton a maga fáradt szívével is kénytelen volt 
elismerni, hogy vannak emberek, lehetnek helyzetek, ahol nem 
szabad meghátrálni amaz esztelen sors elől, helyzetek, mikor nincs 
más választás, mint vinnyogó féreggé lenni, vagy dacosan -  ahogy 
apa magát kifejezte -  amor fa ti. ..

Még sose vette észre, hogy így a fehér függönyös, csukott abla
kokkal ennyire csendes ez az ő lakásuk. M ikor végre bement a 
szobába s a telefonkönyv után nyúlt -  „a nevet” most már tudta 
egy légy a függöny mögött az ablakon úgy uralkodott zümmögésé
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vei a szobában, mint a hangjával valami előadó a maga pódiumá
ról egy egész termen. S mintha maga a légy is megijedt volna a sa
ját magányos hangjától, hirtelen még ez a zümmögés is megszűnt. 
Kezében a telefonkönyvvel önkéntelenül úgy nézett körül, mint 
aki keresi, mi rejtőzködik emögött a természetellenes csend mö
gött, nem bújt-e itt el ma valaki. S ekkor, mintha ezen a napon tit
kos szövetséges erők szegődtek volna az ő szolgálatába -  vagy el
lenséges erők, melyek féltékenyen gondoskodnak arról, hogy elve
gyék tőle a halogatás vagy meghátrálás minden ürügyét? - ,  fel
szisszent, mikor a széles, sötétbarna fehérneműs szekrény zárjában 
megpillantotta a kulcscsomót.

M argitnak a családban sok csúfolkodásra alkalmat adó beideg- 
zett szokása volt, hogy a fehérneműs szekrény kulcsát véletlenül se 
adta ki a kezéből. Senkinek rajta kívül nem volt szabad a szek
rénybe nyúlni. S épp ma, noha reggel a cselédlány is itt volt, M ar
git nyilván annyira fej nélkül sietett Bollerthez, hogy nyitva felej
tette a szekrényt, bennfelejtette a kulcsokat épp abban a szekrény
ben, am elyben.. .  Jani, önkéntelenül azzal a reménnyel, hogy nem 
fogja megtalálni, amit keres, sietett a szekrényhez, és kinyitva az 
ajtaját, hogy sorba vegye a polcokat, a legalsón kezdte. A gondo
san egymásra rakott konyharuhák alá nyúlt, és mindjárt megtalál
ta, amit keresett: a revolvert, melyet a Somogyi- és Bacsó-gyilkos
ság idején, amikor egyszerre életveszélyes lett szocialista képvise
lőnek lenni, még anya vett akkor Klamm M ártonnak. De apánál 
az antimilitarizmus több mint meggyőződés, szenvedély volt, és 
mindig is az maradt. Még a házban se szívesen tűrte a fegyvert.
-  A fiúknak még fakardot, játékfegyvert se engedtem ajándékozni, 
s én valóságosat viseljek magamnál? -  mondta, s így került a re
volver mindjárt oda a többi „családi ereklye” közé a fehérneműs 
szekrénybe. S valahányszor nyugtalan időkben, a szekrényt ren
dezgetve később Margit fel-felvetette a revolver kérdését, Klamm 
nem volt hajlandó soha még kézbe se venni.

-  Az ember csak akkor lehet biztos abban, hogy nem fogja meg
gondolatlanul előrántani, ha nincs a zsebében -  válaszolta mindig 
apa, s így m aradt vagy tíz éve érintetlenül a fehérneműs szekrény
ben -  érintetlenül és elfelejtve a pisztoly.

Most itt volt Jani kezében. Jani még mindig nem tudott egészen
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magához térni a meglepetéstől, de félve attól, hogy valaki betop
panhatna, a hátsó zsebébe, mely szerencsére elég mély volt, dugta 
el a fegyvert. Csodálkozott, hogy mennyivel könnyebben megy, 
mennyivel egyszerűbb minden a cselekvés útján, mint a problémák 
és a szellemi erőfeszítések úttalanságában. Hacsak egyszer el
indult, aztán már szinte magától, láthatatlan szerkezet hajt előre 
mindent, kísértetiesen simán, mint az óra mutatója. Ó, igen, szinte 
kísértetiesen sim án. . . !

Épp ezért fellélegzett, hogy egy kis szünetet jelentő akadályba 
ütközött, mikor a Pető Ica színművésznő telefonkönyvi számát hí
va hallotta ugyan a berregést, de senki se jö tt a telefonhoz. Hálás 
volt ezért a haladékért. Ha sikerült is váratlanul m ár revolvert sze
reznie, a fitos orrú, cseresznyeszájú szubrettet fel kell hívnia, s a te
lefonbeszélgetést még ma egy vele való találkozásnak kell követ
nie. Ez majdnem akkora vállalkozás volt az ő számára, mint az, 
melyet holnap a revolverrel kell végbevinnie. És semmi más okból, 
csak azért, mert a szubrett azok közül a tőle filozofikusan megve
tett, megszámolhatatlan könyveken keresztül megvizsgált, de sze
mélyes tapasztalatból ismeretlen, iszonyúan vonzó -  igen, az iszo
nyún a hangsúly - ,  iszonyú lényekhez tartozott, akiket nőknek ne
veznek. Jani ugyan a fejébe vette, hogy a cseresznyeformájú festett 
ajak, a hennás körmök, a természetellenes hang -  Jani minden nő 
hangját „természetellenesnek” érezte - ,  a szubrett egész szubrett 
volta ebben az esetben csak álruha, de akármilyen kivételes, tragi
kusan elrejtett rokon lelket is fantáziáit eme hősiesen viselt maszk 
mögé - ,  amiben sajnos nem lehetett kétség, az a Pető Ica női volta. 
Bosszantó, hogy valami ilyen önmagában harmadrangú tény úgy 
megnehezít neki minden elfogulatlanságot. Kétségbe kellene esnie 
emiatt, ha nem tudná, hogy mégis újra fel fogja hívni, és aztán, ha 
már szemben ül vele, egyszerűen s azonnal m egmondja: vadide
genhez kell fordulnom, mert megérdemelten egyelőre mindenki 
más bizalmát elvesztettem. Önben attól a perctől fogva, hogy 
azoknak a dámáknak a körében egyszerre kitört, abszolút a bizal
mam. Láttam, hogy éppúgy szenved a saját tehetetlensége miatt, 
mint én. Azért jövök épp önhöz a kéréssel: nyújtson nekem segéd
kezet, mert én már nem vagyok tehetetlen. . .

Mennyivel könnyebb volna, ha valaki férfihoz fordulhatna ez
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zel! S mint aki vigyázatlanul ér a maga sebéhez, éles fájdalommal 
nyilallt bele a Bollert neve. Ha az az idő már el is múlt, mikor róla 
szólva elragadtatással kiáltott fel: csodálatos ember! -  mégis mi
csoda boldogság volna Pető Ica helyett Bollerttel beszélni, és Bol
lert legalább még azt is meg tudná neki mutatni, hogyan kell a re
volvert használni. . .

De épp a Bollertre való emlékezés éreztette vele újra, hogy 
mindezek az ő gátlásai semmisek a nagy adósság mellett, mellyel 
adósa mindazoknak, akik szenvedve tehetetlenek, adósa András
nak, akinek a hitele a párt előtt az ő szószegésével csorbát szenve
dett, s adósa saját magának, saját magának tartozik a cselekedetes 
bizonyítékkal, hogy ha egy esetben árulóként futamodott is meg, 
nem a maga bőrét féltette, nem, hogy mégse, mégse áruló. M in
denkinek a megvetését el lehet viselni, de nem élet az élet, amíg az 
ember saját magát veti meg. Nem, ő nem felejtette el, hogy mikor 
Andrást elkísérte a biciklijéért, mint mondta tolakodva, rimán- 
kodva: hidd el, nem vagyok olyan, amilyennek gondolsz. . .  Ez az, 
amit ő aztán meghazudtolt, s ez az, amit most bizonyítania kell, 
bebizonyítania az élete árán, nemcsak András, hanem még inkább 
saját maga előtt.

Felállt a könyvespolc zsámolyára, és leszedte a polcról a lexikon 
R betűs kötetét. Figyelmesen olvasta el a revolver címszóról szóló 
szöveget. A revolver ősét már a XVI. század végén ism erték. . .  
meg kell különböztetni a Colt, az Adams Deane és a Lefaucheux 
rendszerű forgópisztolyt. . .  bővebb tájékoztatást a „kézi lőfegy
ver” címszónál ígért a lexikon. Ebben a kötetben egy egész oldalt 
betöltő táblázat mutatta, hogy a földkerekség különböző államai
ban milyen szisztémájú és kaliberű lőfegyvereket alkalmaznak, s 
csak a hosszú cikk végén talált Jani pár szóban s meglehetősen ne
hezen érthető feleletet a kérdésre, hogy miképpen vegye kézbe és 
miképpen hozza működésbe a forgópisztolyt, melyet most kira
kott a térdén tartott lexikon kötetére. Rátette arra a fényezett ol
dalra, melyen a különböző kézilőfegyverek képmását láthatta, s 
mintha ezáltal közelebb került volna céljához, megörült, hogy az 
ábrák közt ráismerve a magáéra, megtudta, hogy az övének, mely 
keresztmetszetben volt feltüntetve, 7.65 mm-es önműködő M au
serpisztoly a neve. A térdén fekvő lexikon nyitott kötetének ábrája
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és szövegmagyarázata után indulva, óvatosan ismerkedni kezdett 
a saját szerszámával, s miután rájött, hogy kell pisztolyából ki
szedni a töltényeket, kezét kinyújtva mind nagyobb biztonsággal 
csattogtatni kezdte a ravaszt. Annak erős-rugalmas érintése meg
lepően kellemes szenzációt idézett elő az ujjábán. M ár határozott 
kedvteléssel babrált a szerkezettel, rakta vissza, szedte ki s rakta 
újra vissza a töltényeket. Ismét elővette a lexikon kötetét, hogy 
most már más szemmel, mint az előbb, annak az embernek a sze
mével, aki kezében tartja egy évszázados munkateljesítmény ered
ményét, újra elolvassa, miként alakult ki abból a fegyverből, mely
nek végén a puskaporserpenyőben tartott lőport kézzel kellett 
meggyújtani, ez a precíz, szolid szerkezet ebben a megfogó kéznek 
szinte hízelgő, tökéletes mai alakjában.

S mert bár egy gondolat vagy elhatározás új irányt, sőt sorsot je
lenthet az ember életében, de az embert magát se gondolat, se sem
miféle elhatározás nem változtatja meg, Jani egyszerre csak azon 
vette észre magát, hogy már jó ideje kedvenc helyén, a könyves
polc zsámolyán a lexikon böngészésébe felejtkezett. Közben 
ugyan időnként kötelességszerűen megpróbálta a telefonálást, s 
annál többször s annál kevésbé izgatottan, mennél inkább meg
szűnt számolni azzal, hogy egyszer Pető Icát mégiscsak a telefon
hoz kaphatja. -  Ah, igaz -  morogta néha, s hóna alá szorítva az 
épp kezében levő kötetet, úgy ment a telefonhoz s forgatta a ko
rongját, mintha valaki hitetlenkedő harmadik állna mögötte, aki
nek be kell bizonyítania, hogy hiába -  s aztán, hogy megint csak 
berregett a telefon, s neki tehát sikerült bebizonyítania, amit kel
lett, azonnal újra eszébe ju to tt még valami, aminek már régóta 
utána akart nézni a lexikonban -  város, térkép, történelmi évszám, 
idegen szó, bibliográfiai adat, amit mind keresni kellett, s amik ke
resés közben, újabb nyomokon más- és másfelé csalogatták köny- 
nyen elcsábítható érdeklődését. Ha lexikont vagy csak szótárt is 
vett a kezébe, máskor is megtörtént vele, hogy az idő varázslato
san észrevétlenül úgy elfolyt, hogy egyszerre csak este le tt; a dol
gok és szavak káprázatos sokféleségében ilyen céltalan elbarango- 
lással, ha egyszer elkezdte, máskor is nehezen tudott betelni. De ez 
alkalommal alig tudta magát eltépni a betűktől csak annyi időre
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is, amennyi egy-egy gépiesen megismételt telefonálási kísérlethez 
kellett.

A kézilőfegyverek szerkezetéről és tökéletesedéséről már rég 
elolvasott mindent, amit a lexikon különböző köteteiben fel tudott 
fedezni. A lexikon szűkszavú, a legszükségesebb adatokra szorít
kozó személytelen közlési módja lázba hozta; éreztette vele, hogy 
mennyi minden van, ami az ő számára, mert nem tudott róla, 
olyan volt, mintha nem volna. Csodálatosan érdekesnek tűnt min
den, de minden. így örült neki, hogy az Anastatica Hierohunticá- 
ról megtudta, hogy a Cruciferae családjából való, Észak-Afrika, 
Arábia és a Holt-tenger sivatagjain tenyésző növény, mely száraz
ság idején gombolyagformára húzódik össze, vízben azonban pár 
perc után terebélyesen kilombosodik, és hogy a középkori zarán
dokok, akik a feltámadás szimbólumát látták benne, Jerikói ró
zsának nevezték; ellenben valósággal fájt neki, hogy nem tudott 
előbb G. E. Taylor könyvéről, mely Montaigne-nak a Shakes- 
peare-re tett óriási hatását bizonyítja. Felesleges feljegyeznie a 
könyv címét, mert ő már úgyse fogja sose megszerezni, sose elol
vasni - ju to t t  eszébe, hogy a töltőtolla után akart nyúlni. Ha leg
alább csak ehhez az egyhez még ideje volna! Irigy kíváncsisággal 
gondolt a sokat ígérő című könyvre -  Shakespeare's Debt to 
Montaigne - ,  s úgy érezte, hogy utolsó pillanatát is az fogja meg
mérgezni, hogy ez a kíváncsisága kielégítetlen marad. De mert 
egyszerre megint ráeszmélt a rendkívüli csendre, mely a lakásban 
már délután meglepte, az ju to tt eszébe, hogy az ilyen elképzelés az 
utolsó pillanatról talán csak onnan ered, hogy még mindig nem él
te át egész komolyan, hogy az utolsó pillanat egész komolyan kö
zeledik. Meglehet azonban, hogy az ember az utolsó pillanatot 
nemcsak egy nappal, de az utolsó előtt két pillanattal se képes 
egész valóságában elhinni. . .  vagy mégis épp ellenkezőleg előre 
átéli, és úgy temetkezett ő a lexikon olvasásába, mint halálraítél
tek, akikről az újságok szokták írni, hogy utolsó pillanatig nagy 
lelki nyugalommal cimbalmoztak vagy beszélgettek hozzátartozó
ikkal? Buták az újságok. Valamit csak kell csinálni ad d ig .. .  Min
denesetre az utolsó pillanatig él, aki él. Ha a vesztőhelyre nagyon 
érdekes könyv olvasásából viszik el, megszokásból tán még olva
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sójelet is tesz bele, de mindenesetre a mondatot, melynél megza
varták, a pontig végigolvassa. . .

A délutáni napfény ezüstje már erősen szürkülőben volt, mikor 
becsapta a könyvet, és valamennyi leszedett kötetet gyorsan visz- 
szarakva a helyére, újra a telefonhoz ment. De most már épp a 
csend -  mely egyszerre megint oly nagy volt körülötte -  akadá
lyozta meg abban, hogy tovább is magát áltatva tizedszer is Pető 
Icát hívja.

Most már nem volt elég, hogy keresse, hogy akarja, most már 
meg kellett találnia. El kellett végeznie a dolgát. Ha az ember ki
lencszer hiába kopog egy ajtón, a következőnél üldözöttként áll 
meg. M intha arcára volna írva az előző kilenc kudarc. Jani egy
szerre ezt az egész délutánját valahogy szégyenletesnek érezte, s ha 
nem is az üldözött, de a hajszolt ember elkeseredésével kapott a te
lefonkönyv utáh, s amint meglelte a névsorban Megyery Ila nevét, 
lekapta a kagylót. Türelmetlen ujjal, nem annyira forgatva a ko
rongot, mint dühös pizzicatokat pendítve rajta, hívta a számot. 
S mindjárt, igen rövid berregés után megütötte a fülét, mintha a 
nőknek még a hangja is tükörbe nézne, Megyery Ila természetelle
nesen élénk, kíváncsi hallója. Jani nem úgy felelt, mint aki szíves
séget kér, hanem mindjárt az első szavaiban volt valami rendre- 
utasítóan kurta. S még inkább tárgyilagos, szinte támadó lett a 
hangja, mikor a nő, aki csak lassan tudta felfogni, hogy ő van a te
lefonnál, hitetlenkedve kiáltott fel:

-  Ez aztán meglepetés, aranyos, igazán aranyos m agától. . .
Jani kijelentette, hogy csak azért hívta fel, mert tőle akarja meg

tudni, hol található most a barátnője, Pető Ica, akivel ő feltétlenül 
még ma beszélni óhajt. A nő, mintha ezen is örvendezve lepődött 
volna meg, háromszor is utána mondta azon a tükörbe néző, hí
zelgő hangján Pető Ica nevét. S ami még kevésbé tetszett Janinak: 
Megyery Ila nem tudott más megoldást ajánlani, mint hogy Jani 
az ő lakására jöjjön el, s ott találkozzék Pető Icával. A legbosszan
tóbb pedig a nő kifogyhatatlan nevetése volt. Szó nélkül, csak egy 
hosszú nevetéssel válaszolt Janinak arra a tapintatlanul kimondott 
kívánságára, hogy majd egyedül akar maradni Pető Icával, s arra 
a kérdésre, hogy tehát mikor fogja Pető Icát látni, megint, mintha
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a talpát csiklandoznák, csak úgy bugyborékolt a Megyery Ila ne
vetése, s úgy felelte:

-  Amint elő tudom keríteni, mindjárt viszem haza hozzám, ahol 
maga, aranyos ifjabb Klamm úr, zavartalanul és olyan kényelem
ben várhat rá, mintha egy személyben három aga, két bég, négy 
pasa, sőt maga a padisah volna.

Hiába volt Jani visszautasítóan száraz hangja; a nő nem hagyta 
magát megzavartatni bizalmaskodó vidámságában, sőt mintha 
minden barátságtalanság csak még inkább fokozta volna enyelgő 
jókedvét. . .

De az, hogy ez a sok nevetés nemcsak a nők általános komoly
talanságának a rovására írandó, hanem hogy Megyery Ila az egész 
vele való beszélgetésen mulatott, hogy rajta mulatott, nevette, ki
nevette, ez a gyanú csak később, akkor ütötte fel a fejét, mikor Ja
ni Megyery Ila földszintes budai lakásában a fogadószoba pam- 
lagján várakozva az órára akart nézni, és ráeszmélt, hogy miköz
ben itt váratják, észrevétlen ráesteledik. Legegyszerűbb lett volna, 
ha feláll, és ha már a szobalány, aki bevezette, nem gondol rá, ő 
maga csavarja fel a villanyt, hogy megnézhesse az óráját, és mint 
ahogy az a türelmetlen ember szükséglete, ahelyett hogy itt tovább 
üljön, mint egy iskolapadban, fel-alá já r a szobában, hogy gyor
sabban múljon az idő. Csakhogy idegen lakásban nem mozoghat 
az ember úgy, mint otthon. S azonkívül, s ez volt az, ami legsúlyo
sabban esett latba, nem akarta kinyilvánítani, hogy mennyire tü 
relmetlen, mert ugyanúgy, mint délután a saját otthonában, itt is 
lassanként, csak még kínosabban hatalmasodott el rajta az az ér
zés, hogy nincs egyedül, hogy valaki titokban, gunyoros szemmel, 
kárörömre készen számon tartja minden mozdulatát, figyeli. Úgy 
érezte, hogy ez a valaki minden pillanatban lecsaphat rá egy har
sogva kipukkanó nevetéssel. S ez a valaki, ez a fantom, mennél to 
vább tartott a várakozás, annál inkább a Megyery Ila egyszer már 
látott fixírozó tekintetével, a Megyery Ila ápolt arcával, hússzínű 
selyemharisnyájában jelent meg képzeletében, egy hölgy, ez a 
hölgy volt a háta mögött leselkedő, ugrásra, diadalmas kacagással 
lecsapni készülő, ellenséges idegen.

Nem kelt fel, hogy meggyújtsa a villanyt. Mind mélyebben a 
pamlag sarkába húzódva mozdulatlan maradt. De nem tudott sza
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badulni a gondolattól, hogy akár villanyt gyújt, akár nem, annak a 
láthatatlan valakinek, aki őt nézve majd kipukkadt a visszatartott 
nevetéstől, igaza van. Igaza van, noha ellenség, igaza van, ha őt 
élete legdöntőbb napjának ezen az előestéjén nevetségesnek talál
ja. Ő maga ha egy-egy pillanatra lehunyta a szemét, és kívülről 
minden részvevő érzés nélkül gondolt arra a Janira, aki hátsó zse
bében, az ülepét kellemetlenül nyomó gyilkos szerszámmal itt ül
-  „borzasztó kom ikusának találta magát, komikusnak a saját 
fizikai jelenségét, mint ahogy vannak filmszínészek, akik épp halá
los komoly arcukkal, amint feltűnnek a vásznon, minden nézőt 
megkacagtatnak. Kacagni kell, ha kirúgják őket, muszáj kacagni 
rajtuk, ha szenvedő szerelmesek, és minden néző hahotázik, ha 
látja, mint döntik fel, tapossák, bokszolják félholtra ők et. . .  
M iért? Játszanak a nézővel, magukkal ragadják, de csak a szenve
dő együttérzés határáig, s a néző épp azon mulat, hogy mulathat, 
lehet mulatnia ott, ahol az életben együtt kellene éreznie. Ez a 
nagy színészek művészete, de hátha a nagy komikus színészeknek 
azonkívül igazuk is van? Hátha az élet, mindenki, minden fejbe
vert és minden bevert fejű, amennyiben komolyan veszi magát, ne
vetséges? Az életet komolyan vevő ember félreértésnek, az élet fél
reértésének áldozata, s mert a félreértések sorozata minden vígjá
ték lényege, lényegében komikus az áldozat? A fia feláldozására 
induló, patetikus vén Ábrahám mint komikus figura? Lehetséges? 
Lehetséges a szemszög, ahonnan így is nézhetünk, ahonnan a vég
ső igazság: a röhej? Ült az idegen szobában a pamlag sarkába hú
zódva. Az, hogy most itt ül és vár, egy része, csak elkezdése a cse
lekvésnek, és máris kénytelen megvallani magának, hogy csaló
dott abban, amit akkor várt a maga számára a cselekvéstől, ami
kor az még csak egy elhatározás, még szintén csak gondolat volt. 
Még a legelején tart csak, s már megint dzsungelben tapos, dzsun
gel zúg a feje fölött. Nem, az ember nemcsak a fogalmak, de a cse
lekedetek világában se röpül, se él egyértelmű nyílegyenesen. 
A szemlélő, az újságolvasó azért téved, mert elfelejti, hogy a faktu
mok a tettek egyértelműsége -  egy revolvergolyó öl - ,  a faktumok 
mindig egyszerűek, mint egy tőm ondat - ,  nem közvetlen s nem is 
pontosan hű kifejezői a faktornak, a cselekvő szubjektum nak...

Jani most először látta, mint lesz a földön este s az estéből éjjel.
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A folyamatot lá tta : mint sűrűsödik, mint dagad a sötétség. Látta, 
hogyan mossa el a sötétség a távoli sarokban a zongora körvona
lait, majd az egész foltot, ami még a zongorából megmaradt. Egy
szerre csak, miután ez az anyagtalan, nesztelen áradás, mint vala
mi gigantikus vásári kardnyelő, szemmel látható lassúsággal beke
belezte a kályhát, a közelebbi székeket, elsüllyesztette magát a kis 
asztalt is, Jani egyszerre csak rémülettel érezte, hogy itt egyedül ő 
marad kívül, külön, olyan öntudattal, melyről azt regélték neki, 
hogy az a halál kapujában világos lesz, és amely soha fájóbban 
szegény, soha vergődőbb vak nem volt, mint életének ezen az alig
hanem utolsó s ünnepietlenül, ordenárén zavaros estéjén.

-  Ó, a ló, ez a ló, ez a ló ! -  csendült a sebtében nyíló ajtóban az 
ismerős női hang, s egy kattanásra még ugyanabban a pillanatban 
épp közvetlenül Jani oldalán, a pamlag mellett nagy, zöld emyős 
álló villanylámpa gyulladt ki. Különös, álomszerű állapot volt az, 
melyből a friss hang kijózanította, s pislogva a hirtelen tám adt 
fénytől, mely őt a pamlag sarkában úgy világította meg, mintha 
színpadon ülne szemben egy elsötétült nézőtérrel, Jani első szava, 
amint felpattant, a kérdés volt:

-  Pető Ica?
Megyery Ila sietve húzta fel a rolókat, melyek úgy maradtak, 

ahogy ő a déli nap ellen eresztette le őket; kitárta az ablakokat a 
szoba mindkét oldalán, s miután kihajolva élvezettel szippantott 
egyet a tiszta, enyhe levegőből, szembefordult Janival:

-  Láttam az előszobában a szalmakalapját, és hogy a szoba sö
té t . . .  Ha már ez az én cselédlányom ennyire buta, mért nem volt 
magának több esze? Szegény fiú, fülledt, rossz levegőben, sötét
ben, s már m ió ta! Ic a . . .  de akkor mégis jobb lesz, ha az utcai ab
lakot megint becsukom. így -  s miután lekapta fejéről fehér vá
szonkalapját, és a zongorára hajította, a mély sárga bőrkarosszé- 
ket a nyitott udvari ablakhoz gurította. -  A kisfiú ide üljön -  s 
megvárva, míg Jani a kijelölt helyet elfoglalta, ő a két tenyere se
gítségével a magas ablakdeszkára húzódzkodott fel, és amint ké
nyelmesen elhelyezkedett, nagyot fújt:

-  Hú, de kifáradtam! Hanem ennek fejében maga, kicsi, lehetne 
legalább annyira udvarias, hogy nem vág ilyen savanyú képet, 
amiért engem csak egyedül lát itt. Pető Ica nincs Pesten, idegsza
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natóriumba dugta be a barátja, sürgősen és gálánsán, amíg itt Pes
ten az izgalmak el nem ülnek. . .  Túl sokat járt a szája. Tudja, úgy 
és még úgyabban, mint akkor m aguknál. . .  A barátját is könnyen 
kompromittálhatta volna.

M ióta Megyery Ila hangja felverte az ő sötétjét, Jani nem tudott 
egészen magához térni, s képtelen volt rájönni, hogy az ő részéről 
milyen magatartás volna most legalábbis „normális”. Míg a tele
fonba beszélt, önként adódott a modor, mellyel utóbb egészében 
véve meg volt elégedve; de most attól a pillanattól kezdve, hogy az 
előszobából behallatszott „ó, ez a ló!” kiáltásra felriadt, s maflán 
pislogva nézett a belépőre, a nő vitathatatlan fölénnyel fölébe ke
rült. Erőfeszítés nélkül, magától értetődően rendelkezett, olyan 
magától értetődően, hogy a szájából a „kicsim” megszólítás még 
csak keresettnek se hangzott. Igaz, Jani úgy találta, hogy a nő 
most nem olyan, mint mikor náluk járt a színésznőkkel, s nem is 
olyan, mint a telefonnál volt, mert alig nevetett. Hogy milyen, nem 
tudta. Ha különben normális is lett volna, hogy a nőre nézzen, míg 
az hozzá beszél, ehhez az kellett volna, hogy feltekintsen. Ebben 
bosszantó módon akadályozta, hogy az ablakdeszkán ülő Me
gyery Ila térde egy magasságba került az ő fejével. Lesütötte a sze
mét, lehajtott fejjel ült a mély karosszékben, nehogy egy véletlen 
pillantásával valami méltatlan gyanúba keveredjék. Beszéd köz
ben Megyery Ila úgyis folyton s eredmény nélkül a térdére próbál
ta húzni túl rövid szoknyáját. Jani minden gondolatát teljesen le
foglalta, hogy Pető Icával nem találkozhat. De ugyanezek a gon
dolatok, mint valami zavaros fluidumban, elmerültek, bukdácsol
tak olyan apró, értelmetlen kis kérdések, ostoba kérdések nyüzsgő 
sokaságában, melyek semmi kapcsolatban se voltak ennek a láto
gatásnak a céljával és a feladattal, mellyel holnap Pető Ica nélkül, 
egész egyedül is természetesen meg kell majd birkóznia, s meg is 
fog birkózni.

-  A k k o r ... akkor köszönöm -  mondta, mert egyszerre csak 
eszébe jutott, hogy ez az, ami „normális” . S felállt, hogy elmenjen.

Megyery Ila társaságában már tegnap óta viccek cirkáltak a Pe
tő Ica gyáros barátjának a kontójára. A kis szubrett a barátja ije
dős természetét látva, rájött, hogy ő az ő vörös szimpátiakitörései 
révén, ha elég energiával gyakorolja őket, egy kis külföldi utazás
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hoz juthat, és otthon, és főleg a barátja társaságában addig járatta 
a csőrét, hogy a végén sikerült egy finom kis nászútra szert tennie. 
S mert ma már a déli újságok is hozták a hírt, fényképpel díszítve, 
hogy Pető Ica idegkimerültsége miatt rövid szanatóriumi kezelésre 
külföldre utazott -  a varázsos „külföld” szó, sőt az előkelő „ideg
kimerültség” is egy szubrett publikumánál reklámszempontból se 
megvetendő - ,  Megyery Ila azt hitte, hogy bejelentett látogatója az 
eseményről közben éppúgy, mint ő is, értesül, tehát el se fog jönni. 
De ha biztos lett volna abban, hogy eljött és vár rá, akkor meg ép
pen nem sietett volna haza. Mindenesetre most, hogy már itthon 
volt, s a fiút itt találta, nem akarta elengedni.

Ica, az a kis hisztérika, látva, hogy ezzel mindenütt igen eredeti
nek hat, professzionátusan dobra verte felháborodását, részvétét, 
szimpátiáját, úgyhogy Megyery Ilának nem volt nehéz kitalálnia, 
hogy a fiú, akiről azon a csúnya báróval egyetértésben megrende
zett éjszakán Klamm M ártontól is sokat tudott meg, nem szerelmi 
randevú céljaira kéri az ő közvetítését. „Feltétlenül még m a”
-  hangoztatta a fiú a telefonon.

Megyery Ila leereszkedett az ablakdeszkáról, s a távozásra ké
szülő fiúnak meglepő, jelentőségteljes hangsúllyal szólt:

-  Talán szerencse, hogy nem találkozhatott Icával. Én sose 
avatnék bele a komoly szándékaimba valakit, aki oly kevéssé ké
pes érzelmei elrejtésére, m in t. . .  -  s mintha máris megbánta volna, 
hogy ennyit is mondott, gyorsan a kezét nyújtotta: -  Isten vele.

S a fiú most csakugyan nem mozdult. Egy pillanat alatt vége lett 
Pető Ica nimbuszának, és Megyery Ila lett a titokzatos, a talányos, 
ak i. . .  s egyszerre, beleborzongva, Jani már megint érezte a sze
rencsét, mely minden látszat ellenére, hozzászegődött. Talán sze
rencse -  volt a Megyery Ila szava, és Janinak egy másik szerencse 
is eszébe ju to tt: épp ma kellett, hogy Klamm M árton vele üzenjen 
Margitnak, hogy kerülje Megyery I l á t . . .  Klamm M árton tehát 
tudja, sejti, amit a fia csak ebben a pillanatban kezd kapiskálni. 
Mert hogy kellene annak idegen társaságban viselkednie, beszél
nie, aki a nagyvilágiság álruhájában titkos forradalmi munkát vé
gez, vagy hajlandó végezni? -  kérdezte magát. És a felelet magától 
adódo tt: nem úgy, mint Pető Icának, semmiképp se úgy, de úgy, 
mindenképp, csakis úgy, mint ahogy Megyery Ila beszélt a statári
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umról akkor délután őnáluk. S már akkor, hogy nézte őt Megyery 
Ila, épp őt, de hogy nézte! -  és ő csak a szavakat hallotta, és állt az 
ablakmélyedésben, és ostobán semmit se gyanított, semmit se 
é rte tt!

-  Ha megengedi, akkor még maradok -  hebegte Jani, és a tekin
tete most először találkozott a nő világoskék szemével. Janinak 
úgy tűnt, hogy ma mindent először lá t; mint ahogy először látta, 
mint lesz este, először élte, érezte át, hogy a szavak erőtlen szár
nyakkal hullanak vissza, ha fölébe akarnak repülni az emberek 
közti világot elborító árnyéknak, melynek neve: némaság. Mind
egy, hogy Megyery Ila akkor mit beszélt vagy mit mond ma; abból 
ő, Jani semmi biztosat se fog megtudni. Mindenkin rajt a mitoló
giai ködsüveg, mely felismerhetetlenné teszi a viselőjét, s Megyery 
Ila enyhén rúzsos ajka, karkötője, fehér galléros babos kék ruhája 
a keskeny fehér selyemövvel, a lábszárán feszülő hússzínű haris
nyája, mind csak az egy ködsüveg egyet alkotó foszlányai.

Megyery Ila meglepetéssel vette szemügyre fiatal látogatóját, sőt 
olyan érdeklődéssel, mely nem Klamm M árton fiának, hanem m a
gának a nyurga fiúnak szólt. Ezt a bizonyos értelemben önzetlen 
érdeklődést Jani a saját személyével csak annyiban váltotta ki, 
hogy mikor most először rá mert nézni Megyery Ilára, hogy a kép
zelt ködsüveg mögé lásson, az elszánt és sóvár tekintet figyelmessé 
tette a nőt a sötét s ezúttal különösen fényes, önmagukat és az 
egész hosszúkás kreol arcot mintegy megmeztelenítő szemekre. 
Homlokára hulló hajával túl lányosnak, „túl szépnek” találta vol
na, ha nincs ott a bal szeme alatt az a legalábbis dupla mogyoró 
nagyságú, zöldbe játszó ütődés, mely szerencsére valami nyers jel
leget adott a sápadt és könnyen piruló arcnak. Megyery Ila úgy 
tett, mintha ezt is csak most venné észre.

-  E z . ..  hát ez miféle rossz ember keze munkája? -  kiáltott fel, 
és a hangjában elkeseredés csengett, mert már egész idő alatt a 
csúnya báróra, Gabira gondolt, akitől épp az imént olyan rossz
kedvűen jö tt el, s akivel épp ma este úgy unatkozott, hogy majd
nem szerencsétlennek érezte magát. Szerelmi viszony, melyhez hi
vatali viszony is járul, nem az igazi. A két kapcsolat idővel egy
mást ássa alá. A végén már nem tudni, szerelmi vagy üzleti vi
szony-e, mindkettő felemás, és egyikben se pihenheti ki magát az
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ember a másik strapáitól. Különösen, ha a partnerben a főnök 
ambiciózusabb, mint a szerelmes. S Gabinál mindinkább így ala
kult. A hírre, hogy Klamm M árton idősebbik fia ma esetleg Me
gyery Ilánál lesz, Gabi tűzbe jött, és kifejtette, hogy miért tartja 
magát zseninek. Börtön, represszáliák, vesztegetések, ezek ósdi 
metódusok, mindenki képes rá. Az ellenséget korrumpálni, de 
úgy, hogy se ő, se hívei észre ne vegyék, előbb lekötelezetté, majd 
mind nagyobb szolgálatokkal titkos fogollyá tenni, akinek a végén 
titkon én diktálhatom, hogy mit tegyen és mit mondjon, szóval 
kézben ta rtan i: ehhez zseni kell -  magyarázta Ilának, akit ezzel 
nem untatott volna, ha ugyanezt már nem hallotta volna század- 
szor, és ha mindennek tetejébe, közben nem kínozza a csúnya férfi 
féltékenységével. Mert Gabinál is rosszul fértek meg egymással a 
barát és a mindenekelőtt és mindenáron eredményes munkát kívá
nó főnök.

-  Csak nem valami rossz hírű helyen ju to tt ehhez a csúnya folt
hoz? -  kérdezte ismét Megyery Ila, mert a fiú csak a száját moz
gatta, de hangot nem hallatott. Megyery Ilának, hogy így látta 
maga előtt a fiút a hosszú pillás, sötét szemekkel, melyek most már 
kínban szinte tapadtak hozzá, egészen elmúlt a rosszkedve. Szeret
te volna a tenyerét a fiú szájára tenni: hallgass, kis butus, hallgass!
-  mert akármi szó szalad ki azok közül a fehér fogak közül, ha a 
fiú valamit is elmond, ő önkéntelen visszaesik a hivatalába, hiva
talból fogja számon tartani, holott így ez kivételes, imádandóan 
ártatlan és főleg csöppet se unalmas, ső t. . .  végre, egyszer végre 
igazi inkognitóban!

A saját terhes sorsa és pillanatnyi kellemetlen, gyengéd érzelmei 
Megyery Ilát úgy meghatották, hogy könny csillogott a szemében, 
s mikor ezt a rég nem tapasztalt, meleg nedvességet az arcán lassan 
leperegni érezte, meghatottsága elragadtatássá fokozódott.

-  Szegény kicsi, szenved! Hogy szenved! -  kiáltott fel, és meg
fogta a fiú izzadtságtól tapadó, hideg kezét. -  Szenved! Szenved!
-  és tapsolni tudott volna örömében, annyira tetszett neki, hogy 
reszketni érezte a kezet, melyet, miután előbb a melléhez szorított, 
mintha valami nagyon vidám felfedezésre jutott volna, el nem en
gedve, odament az állólámpához, húzva maga után Jan it:

-  Ide nézzen, kicsim, ne rám, hanem ide. . .  nem találja úgy,
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hogy hasonlít a keze az én kezemhez? Sima, mint egy lányé, és 
hosszú, egyenes ujjak, mint az enyéim. De ne, ne reszkessen így. 
Na, ne ilyen szenvedően, nézzen rám szépen. Nem akarom, hogy a 
fiú szenvedjen!

Megyery Ilának a saját szavai olyan szokatlanok voltak, hogy 
tőlük maguktól is tán meg tudott volna mámorosodni, ha közben 
zavaróan fel-fel nem merül benne az eldöntetlen kérdés, hogy 
most mindjárt elkezdjen-e fulladásig kacagni, vagy pedig egész ko
molyan tovább is ebben a lelkesedésben maradjon-e. Egyikre is, 
másikra is őszintén képes lett volna. A mérleg azonban mind hatá
rozottabban a mámor oldalára billent, mikor szemmel követhető
en percről percre nőtt a hatás, az ő hangjának, az ő szavainak a 
hatása erre az eredeti, de mégiscsak jól megtermett, halálosan ko
moly nyurga legényre. Ki fogja ezt neki elhinni?

-  Az események nem várták meg, míg én el tudom dönteni, 
hogy mit szabad s mit nem szabad. így történt, hogy elbuktam 
mindjárt az indulásnál, sőt még az indulás e lő tt. . .

Ez csak egy kis töredék volt abból a magával szemben kímélet
len vallomásból, melynek szövegét Jani a Pető Icával való találko
zásra készítette el magának. Most, hogy Megyery Ila, aki mindjárt 
első pillanatban, mint egy Dosztojevszkij-regény hősnője, csodála
tosan megérzett mindent, maga mellé ültette a pamlagra. Jani 
képtelen volt egyetlen épkézláb gondolatot, m ondatot is formálni. 
Megértette-e Megyery Ila, hogy azzal, amit mondott, a szeme alat
ti sérülés eredetét akarta megmagyarázni? Mindenesetre erő
sebben szorította magához Jani kezét.

-  Nem akarom, hogy a fiú szenvedjen!
-  Most már nem, nem szenvedek -  hangzott a válasz halkan. 

Szégyellte, túl közönségesnek érezte a hangját. A dermesztő magá
nyosság után, melynek sötétjéből még alig egy órája ő maga és az 
egész élet egy démonikus grimasz tükrében rémlett elébe, most 
ugyanazon a pamlagon, lába hegyétől a feje búbjáig, a körmeiben 
mint valami éles fájdalom lüktetett: a boldogság. Vajon csak
ugyan ez az? -  kérdezte magában. -  Boldogságnak ezt az éles, ma
gával telhetetlen, éhes fájdalmat hívják? Mert fájt, égetett -  és nem 
enyhülés, hanem még forróbb, még égőbb fájdalom után vágyako
zott. M ondania kellene valamit, szeretett volna mindent elmonda
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ni, de a nyelve az ínyéhez tapadt, és csak nézni tudott félig behunyt 
szemével a nagy, sugárzó kékségbe, mely fölülről sütött rá -  fölül
ről, mert nem tudta, hogy történt, mióta, a feje már Megyery Ila 
ölén feküdt, és a szeme héján időnként valami csontjáig borzonga
tó érintéssel suhant a hűvös kéz, mely senki kezéhez nem hasonlí
tott. Odaszorította a szeméhez, hogy mind az öt ujját külön-külön 
érezze, fájja.

-  Lám e qui r í a point de bút établi, elle se perd . . .  -  suttogta mo
solyogva, mert egyszerre mintha valami távoli, bús, gyermekkor
ból való emlék volna, felmerült előtte az a délután, mikor Mon- 
taigne-nek erre a mondatára úgy meredt, mint nagybeteg, aki egy
szerre megpillantja a tükörképét. S fülébe csendült a régi, lebegő 
francia menüett, melynél akkor nemhiába keresett menekülést -  s 
most úgy sejtette, hogy az akkori meglepődés a szépség ilyen bol
dogító hatalmán az előérzete volt annak, amit most él át.

-  Hangosabban, kicsim, nem lehet megérteni, mit m ond. . .  Mit 
m ondott?

Janinak, hogy képes legyen beszélni, fel kellett emelnie fejét a 
kábító fészekből, el kellett eresztenie a hasonlíthatatlan kezet. 
S megérte, hogy egy percre eltépje magát a boldogságtól, mert ami 
eszébe jutott, amit mondani akart, azt magától még Megyery Ila 
se találhatta ki: „Olyan voltam eddig, mint a vak, aki rengeteg 
csillagászati könyvet, rengeteg tudós asztronómiai adatot, sőt ren
geteg verset ismer a csillagokról, s azt hiszi, ismeri a csillagos eget
-  s a szeme soha még csillagot nem látott, mint én eddig soha még 
nőt.” Ezt akarta mondani. Ezt és hogy nemcsak ezt tudja most, 
hanem azt is, most már biztosan tudja, hogy holnap meg fog hal
ni; azért biztos ebben, mert érzi, s az ember nem csalódhat egy 
ilyen érzésben. Ez a túláradó bőkezűség, amiben része van, ahogy 
az élet szerencsével és kinyilatkoztatásokkal elhalmozza, évtize
dekre valót órákba sűrítve, ez a búcsúztató. Az élet nem ju ttat 
ilyen órákat mindenkinek, csak akiknek végtelen útra kell az 
útravaló.

Mindezt, szépeket, minden gyönyörűt, ami benne mint egy cso
dálatos firmamentum világított, szóba akarta önteni, de alighogy 
felült, a tekintete Megyery Ila nedves, félig nyitott ajkán akadt 
meg, s csak ennyit szólt, nem bírt többet:

520



-  Nem tudtam, hogy. . .  én eddig semmit se tud tam . . .
-  S hogy többet, kisfiú, kicsi fiú, sokkal többet tu d j. . .  -  és mint 

valami forró szél csapta meg a nevető Megyery Ila lehelete.
Először olyan volt, mint mikor az ember fekszik a fűben, és egy 

harmatos fűszál megcsiklandozza az ajkát. De a feje a Megyery Ila 
két karja között volt, és kék ég helyett a pamlagon térdelő Me
gyery Ila hajolt nevetve, figyelve föléje. Aztán újra ott érezte az aj
kán, és most olyan volt, mintha mindjárt meg kellene halni, és 
mintha a meghalás volna a legnagyobb gyönyör s a gyönyör egyet
len kiútja. Jani két karja, hogy minél tovább tartson, hogy soha ne 
legyen vége, átfogta és szorította, azért szorította, mert azt szerette 
volna, hogy őt is még jobban szorítsa.

-  Mi ez, ártatlanom, ölni készülsz? Csak nem? -  kiáltott fel Me
gyery Ila, de nem a szorításra, hanem mert az arccal előrehulló, 
térdénél fekvő fiú hátsó zsebén kirajzolódó revolverhez ért simo
gató keze. -  Revolver? Ez a kisfiú és ölni? Tudsz te csak, csak fel is 
pofozni valakit? Felpofoztál már valakit?

-  Nem, még soha. . .  nem . . .
A fiú riadtan ráemelt arca láttán Megyery Ila megbánta, hogy 

elrontotta a hangulatot. Mégiscsak szörnyű kár, hogy az ember 
idővel olyanná válik, mint azok a kereskedők, akik ha egyszer 
nyaralni mennek is, szabadságon is üzletekről beszélnek, sőt egy
más közt még akkor is üzleteket kötnek. Hogy mért kell az ember
nek visszaesni a szerepébe!

-  Lelőni valakit, az tán könnyebb -  szólt Megyery Ila lágyan és 
vigasztalón. De a fiú, arcát a pamlag vánkosába temetve, nem 
mozdult. Oly mulatságosan indult ez az este, s így elrontani!
-  bosszankodott magára Megyery Ila. -  Félsz? -  kérdezte szívből 
jövő aggodalommal a fiú fejéhez hajolva.

Jani hátravetette a fejét. Csapzott hajával és a kékeszöld folttal 
fényes szeme alatt, a gyermekinek és a vadnak ez a keveredése, 
együttese, most már határozottan nagyon tetszett Megyery Ilának. 
És mindjárt látta: nem történt baj, a fiú megint úgy néz rá, 
m in t. . .  aki először lát csillagot.

-  Ha tudnám, hogy utána egy injekcióval ölnek majd meg, 
egész csöppet se félnék. De a brutalitás. . .  Az, hogy csontos öklök 
az arcomba üssenek, a számra, amit maga megcsókolt. . .
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Még nem merte visszategezni, de az ajka mint valami pánikban 
tapadt az asszony ajkára. Bár Megyery Ila sajnálta a még alig vi
selt drága ruháját, de mert egyszer ő is mindenről meg akart feled
kezni, hagyta, hogy összegyűrje, hogy lassan maga mellé húzza őt 
a fiú, s hagyta, alig egy egész kicsit sajnálta, hogy még el is szakad 
a ruhája, míg a fiú gyakorlatlan kézzel, izgalomtól fuldokolva 
vetkőzteti.

-  Mit akartál Pető Icától? -  kérdezte aztán, mikor m ár kezdte 
kevésbé szórakoztatni a fiú, aki ha lassabban is, de m ár olyanná 
vált, mint a többiek, a beteltek: aludni akart, míg őneki, Megyery 
Ilának most már a holnapi napra kellett gondolnia. Egy színésznő
nek, akinek nagy az ismeretsége, könnyű lett volna a statáriális 
tárgyalásra az ő számára belépőjegyet szerezni, fejtette ki a fiú. 
Megyery Ila már maga is álmos lett, s egyetértett abban, hogy ha
tásosabb lett volna, ha a tárgyalóteremben, tárgyalás közben dör- 
ren el a lövés. De ha a bírósági épület közelében történik, az is fél
reérthetetlen demonstráció. A fiú álmossága egészen elmúlt, s 
most már egészen unalmas lett, mert a marxistákról beszélt, akik 
ellene vannak minden egyéni merényletnek, de akikkel ő ebben 
nem ért egyet. Az ember nemcsak kalkulál, az embernek, az embe
riségnek érzései is vannak. Az ember, még ha tudja is, hogy Tö- 
reky helye nem marad betöltetlen, tartozik vele, hogy tiltakozzék. 
Ha nem tud tömegmozgalommal, akkor egy revolvergolyóval. 
Mindenki úgy, ahogy tu d . . .

-  Nehéz lett volna meghalnom, ha nem tudtam  volna meg, hogy 
miért éltem. De most már tudom -  vigasztalta Jani Megyery Ilát, 
aki mélyet sóhajtott.

M ár kora hajnalban mennie kellett. Megyery Ila csaknem inge
rülten sürgette. Nehogy meglássák, hogy tőle megy el, mondta. 
S azon gondolkodott, hogy Gabi bárót telefonálja-e föl álmából, 
vagy pedig. . .  Gabi mellett döntött, akivel végül is semmi oka el
rontani az összeköttetést.

Jani, amint kilépett az utcára, úgy állt meg pár lépés után, mint 
aki útnak indulva meghatározhatatlan hiányérzéssel keresi gondo
latban, hogy mit felejtett el. Keze a hátsó zsebéhez kapott -  m in
den rendben. Mit felejtett el? Az éjszaka Megyery Ila karjai közt, 
úgy képzelte, hogy eztán már mindig, egészen a döntő pillanatig
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ezt az asszonyt maga mellett fogja érezni, mint egy láthatatlan úti
társat. Ehelyett, mintha semmi folytonosság az éjszakája és e kö
zött a hajnal között nem volna, a kapun túl nem élt benne semmi 
abból, ami a kapu mögött kitörölhetetlen örökkévalóságnak lát
szott. S figyelmét hamarosan kizárólagosan lefoglalta egy alak, 
rajta kívül az egyetlen a nap első sugaraitól megvilágított, zárt ka
puktól csendes, előkelő budai utcán. Nemcsak a ruhája, nemcsak 
a cipő a lábán, de még a sapka is rongyos volt rajta. Ment, s csak 
maga elé, a kövezetre nézett, ahonnan az eldobott cigarettavége
ket szedte föl. Jani olyan közelből követte, hogy ha az ember leha
jolt, neki meg kellett állnia, nehogy elébe kerüljön.

Az ember néha elbámészkodik, és csak később jön rá, mi volt 
az, ami mintegy gúzsba kötötte minden figyelmét. Jani, aki min
denesetre ráért, követte a hajladozó embert. Az a barátságtalan, 
meleg hajnalban is össze-összefogta könnyű, tán egykori kék mun
kásruhából megmaradt kabátját, feltűrt gallérját. Jani ment, ment 
utána. Az utcákon mennél tovább kerültek, annál sűrűbben süví
tettek át m otorkerékpáros csendőrök. Jani az embert, az ember 
csak a kövezetet nézte. Az utcák csendjét felcsilingelték a kerékpá
ros rendőrosztagok. Az ember egyszer se emelte fel a fejét, az asz
faltot nézte. Átmentek a hídon. Itt már úgy látszott, elsöpörték az 
elmúlt nap szemétjét, s az embernek nem volt alkalma lehajolni. 
A Nyugati pályaudvar érkezési oldaláig ment utána Jani, ott el
vesztette a szeme elől, mert ott egyszerre megállította a hideg ré
mület. Az egész szabad teret sötétzöld, hatalmas teherautók tábo
ra tette járhatatlanná. A gépkocsik oldala olyan magas volt, hogy 
nem lehetett mást látni, csak szabályos távolságban egymástól 
csillogó szuronyok hegyét, és minden szurony mellett, a lágy haj
nali széltől rengő, ragyogó kakastollakat, a csendőrsisakok kakas- 
tollát.

Jani, mintha minden attól függne, hogy újra rátalál-e, az embe
rét kereste. Helyette az egyenes vonalban felsorakozó gépkocsik 
sötétzöld fala szélén, hátát a sarokháznak támasztva, Bollertet pil
lantotta meg. Egy átcsatangolt éjszaka után, sárgán, gyűrötten, 
porosán. És a Bollert arcának látványa egyszerre éreztetni kezdte 
vele a saját arcát, egyszerre ráeszmélt, hogy ő milyen sápadt, mi
lyen elkínzott -  olyan elkínzott, hogy már érezni se tudja. És vágya
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támadt futni, vissza Budára abba a földszintes házba, be a kapun, 
be a szobába, oda, arra a pam lagra. . .  Ekkor azonban, tülkölve 
megmozdult a gépkocsitábor a kakastollakkal és szuronyhegyek
kel. Az egyik gépkocsi magasából széles ívben emelkedett és hullt 
a földre, Jani lába elé egy cigarettavég, és ugyanabban a pillanat
ban már fel is bukkant a budai ismerős. Lehajolt a cigarettacsut
káért, az égő végét gondosan letörte, s miután zsebre rakta, mint 
egész úton ide, az elszáguldó gépkocsiktól kiürült tér aszfaltjára 
szegezte kutató tekintetét. Janinak, aki már megint mintegy meg
babonázva ezt az embert nézte, egy mondat ju to tt eszébe, nem 
tudta, hol olvasta, hol hallotta. „Enértem is meghalt Krisztus.” 
Valószínűleg valami egészen szemétdombra került szegény ember 
kiáltotta ezt egyszer. Ez az ember itt a szeme előtt tán nem is látta 
a bajonetteknek és a kakastollaknak ezt a Budapest ellen vándorló 
erdejét. S ha látta is, vak szemmel nézte. Nem tudja, hogy ma érte 
fognak meghalni itt, ebben a városban fiatalok, erősek, szeretők, 
szeretettek. S Jani sose érzett dühvei szeretett volna nekimenni a 
rongyosnak, rúgni, rázni, a fülébe ordítani: te, hallod, érted, teér
ted . . .

Most találkozott a tekintete a Bollertével. Felhúzott homlokkal, 
kissé tétova mosollyal, habozva biccentettek egymásnak, s aztán, 
talán ugyanabban a pillanatban, mind a ketten rájöttek, hogy 
egyik se tud most már semmit a másiknak mondani. Elindultak, 
mindegyikük különböző irányba. Jani a törvényszék felé, a Markó 
utca irányába.



A TÖRTÉNET VÉGET ÉR





így várt tizennégy napja, július tizenötödike óta ki-ki a maga mód
ján a döntés napjára. Július huszonkilencedikén, pénteken a rög
tönítélő bíróság a tizennégy nap után pontot tett.

Minden befejezés azonban másnak a kezdetét jelenti. Közvetve 
vagy közvetlenül, így vagy úgy, de folytatódik mindennek és min
denkinek a története. Az író is csak a történet elbeszélését, de nem 
a történetet magát fejezi be, mely az idők végéig folyik tovább. Az 
író minden esetben egy arasznyi „folytatást” beszél el, egy eredeté
ben a múlt homályába vesző, a múlt homályából kiinduló folyta
tást egy további, a jövő sötétjében rejlő folytatásig.

Ellentétben a keresztény felfogással, mely „a befejezésben”, a 
halálban az élet bekoronázását látja, annyira, hogy az egész egyéni 
életet csak erre való lelki tréningként értékeli, elképzelhető olyan 
felfogás, mely a befejezés milyenségét -  azt a lelkiállapotot, mely
ben a halál bekövetkezik - ,  magát a halál tényét mint az egyéni 
élethez már nem tartozó általánosságot, úgyszólván közhelyet ér
dektelennek tekinti. Mindenesetre hazudna az elbeszélő író, ha 
úgy tenne, mintha tudna valamit a halálról. Mindenki, az is, aki a 
meghalásról, az is, aki a halál előtti pillanatról szól, még az élőről 
beszél. A halál nem lehet soha elbeszélés tárgya.

Az „Uram, uram, mért hagytál el engem?” a haldoklónak, tehát 
még mindig az élő testnek a sikolya, magáé az életé, azé a rémüle
té, mely még érzi az életet, de már érzi, hogy nem tudja tartani. 
A nap minden órájában, minden percében, a földnek minden sar
kában, mióta ember él a földön s ameddig halandó élni fog, tart, 
százmilliószor ismétlődött és fog megismétlődni ez a kiáltás kol
dusok és dúsak, nagyok és kicsinyek, hősök és gyávák némuló aj
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kán. Ami utána következik -  az már a túlélők, a többiek világa. 
A temetés már nem a halott, a temetés az élők ügye, s a befejezés a 
további folytatások kezdete. Minden utolsó felvonás egyben első 
jelenete elkövetkező színjátékoknak, tragikusoknak és komiku
soknak. Nemcsak Hamlet tragédiája végződik Fortinbras induló
jával. Minden befejezés kontrapunktikus; ami a halál szólamá
ban: „Eddig és nem tovább”, az az életben úgy hangzik: „És 
azu tán . . . ”

*

Július huszonkilencedikén, reggel fél kilenckor kezdődött el a 
tárgyalás a rögtönítélő bíróság előtt. Senki olyan diszkréten nem 
tud eljárni, mint a rendőrség, ha éppen diszkrét akar lenni. Másfél 
órával a tárgyalás előtt, két sétabotos úr fogott karon egy, a tö r
vényszék közelében kissé ingatag léptekkel sétálgató ifjú embert, s 
m iután megkérdezték, hogy Klamm Jánosnak hívják-e, halkan, de 
határozottan felszólították, hogy velük együtt foglaljon helyet a 
közelben álló csukott gépkocsiban. . .  Ez meg is történt, s a maga
sabb helyről jö tt utasításnak megfelelően, a legcsekélyebb feltű
nést se keltett, úgyhogy Töreky Géza, a rögtönítélő bíróság elnöke 
minden előzetes incidens nélkül nyithatta meg reggel fél kilenckor 
a több száz rendőr által őrzött M arkó utcai épületben a törvény
szék ülését.

„Az ügyészségtől értesítés érkezett, hogy Sallai-Hollánder Imre 
és Fürst Sándor ügyében rögtönítélő eljárás vált szükségessé” -  je
lenti Töreky Géza, miután helyet foglal négy bírótársa, név szerint 
Krayzell Miklós, Méhes Ignác, Paulay Gyula és Pálffy Elek tö r
vényszéki bírák előtt. A tárgyalóterem közönsége alig harmincöt- 
negyven ember, a kivételes szerencse kegyeltjei, hölgyek és urak, 
akik hála a törvényszéki elnökkel való közvetlen összeköttetéseik
nek, belépőjegyhez juthattak. Rajtuk kívül titkosrendőrök és új
ságírók.

Sallai és Fürst arcán a rendőrségi fogházban rövid két hét alatt 
nagy szakáll nőtt. Két-két szuronyos őr között ülnek. Néha kissé 
előrehajolva a szuronyok közül egymásra egy-egy pillantást vet
nek, de egy tekintetet sem a törvényszéki tárgyalóterem közönsé
gére. Védőügyvédeik se érdeklik őket, akik -  azzal a megokolás-
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sál, hogy mindeddig nem kaptak engedélyt sem a védenceikkel va
ló érintkezésre, sem az iratokba való betekintésre -  kérik a tárgya
lás elnapolását. S miután a törvényszék elutasítja a védők indítvá
nyát, megindul a szokásos, de nem kevésbé különös tárgyalás két 
ember között, akik közül az egyiknek a törvényszéki elnök szere
pét, a másiknak pedig a bűnösét osztották ki. Annyiban azonban 
nem a szokásos mederben folyik ez a kérdés-felelet játék, ameny- 
nyiben az az ember, aki az elnök szerepében szól le a magasból, 
szembetűnően állandóan siet, s egyáltalán nem törekszik arra, 
hogy tárgyilagosnak látsszék. M ikor Sallai arra a kérdésre, mi a 
vallása, azt válaszolja, hogy felekezet nélküli, az elnök azt m ond
ja : -  Szóval zsidó -  amivel az elnök, aki a zs betűt élvezetes nyo
matékkai zsírosán ejti, a tárgyalóterem közönségénél derültséget 
vált ki. S mikor Sallai, éppúgy, mint a másik, a fiatalabb vádlott, 
azt feleli, hogy nem érzi magát bűnösnek, s meg akarja okolni, 
mért nem -  az ember, ki az elnök szerepében irányítja a különös 
társalgás menetét, mind Sallait, mind Fürstöt azzal szakítja félbe, 
hogy ne mondjanak programbeszédet.

-  Az az út, melyen mi járunk, szabad és jobb társadalom felépí
téséhez vezet. Békés eszközökkel terjesztettük eszméinket -  jelenti 
ki Sallai, aki éppúgy, mint utána Fürst, arról is beszélni akar, hogy 
a rendőrségen megkínozták. Az ember, aki az elnök szerepében ül 
a magasban, egyikre is, másikra is haragosan kopog rá ceruzájá
val, hogy elég, hallgassanak. így járnak a többi vádlottak is, aki
ket ez alkalommal tanúként hallgat ki a bíróság. -  Kikötöttek, há
romszor megtalpaltak, egyszer deresre húztak, bottal, seprőnyéllel 
vertek, pofoztak, rugdostak -  mondja az egyik, és fel akarja tűrni 
karján a ruhát, hogy a még mindig látható nyomokat megmutas
sa. -  Elég ebből -  véli azonban az elnök, és kiadja a parancsot:
-  Vihetik.

Barátságosabbá válik, noha tempóját nem lassítja az elnök, mi
kor a bíróság előtt a különböző, börtönből elővezetett és börtönbe 
visszavezetett, elhanyagolt külsejű tanúk után tiszta, jól vasalt ru
hájával, higgadt modorával és mondain professzorokra emlékez
tető fejével üdítően ható úriember jelenik meg: Schweinitzer rend- 
őr-főtanácsos. -  Ó, nem, teljességgel lehetetlen -  feleli a kérdezős- 
ködésre, hogy igaz-e, amit a vádlottak a bántalmazásokról itt ösz-
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szebeszéltek. -  Ki van zárva -  ismétli némi csodálkozással afelett, 
hogy ilyesmit egyáltalán állíthatott valaki. Egy majdnem nyájas 
pillantással a vádlottakra még hozzáteszi: -  Soha nekem semmi 
ilyenről nem panaszkodtak.

Két szalonember barátságos tárgyalásába disszonáns hang, a 
fiatalabb vádlott, Fürst Sándor kiált bele. Felugrik és kiabál:
-  Mit, engem nem kínoztak? -  De többet nem mondhat, mert az 
elnök erélyesen figyelmezteti az illendőségre.

Az idősebb vádlott, Sallai, szemrebbenés nélkül, olyan arccal, 
mintha nem is tárgyalóteremben, hanem valami nagy vízen egye
dül ülne valami csónakon, hallgatja, hogy folyik tovább a társal
gás a két finom modorú úriember, az elnök és a rendőr-főtanácsos 
között, míg egyszerre az egyik védő fel nem áll helyéről, és akta
táskájából elő nem ránt s magasba nem emel valamit.

-  Kérem, Sallai családja ezt a véres inget adta át nekem.
Az elnök egy pillanatnál rövidebb ideig vet egy utálkozó tekin

tetet a csúf holmira. -  Tessék eltenni ezt, és ne tessék efféle család
tagoktól hallott dolgokkal itt előjönni, amik nem tatoznak a per
hez.

Most az idősebb vádlott, Sallai feláll, és egyenest a rendőr-főta
nácsos felé fordul:

-  Emlékszik-e, tejet hozatott nekem, hogy képes legyek vallo
mást tenni ön előtt? -  s a kérdés hangja majdnem a csak kíváncsi
vá tett emberé, nyugodt és udvarias.

A rendőr-főtanácsos láthatóan igyekszik visszaemlékezni, s az
tán szolgálatkészen biccent:

-  Igen, igen, emlékszem erre. Tejet kellett innia, mert rosszul 
érezte magát. Ha jól emlékszem, megkérdeztem, mit evett az el
múlt napokban. Igen, azt válaszolta, gyümölcsöt. Ezt én kevés 
tápláléknak találtam, és ezért hozattam tejet -  s ezt mosolyogva 
úgy mondja, mintha valami kellemes kirándulásról való közös em
léket újított volna fel benne ennek a szakállas fiatalembernek a 
kérdése, aki erre különös mosollyal -  más mosollyal, mint a rend
őr-főtanácsos -  visszaül helyére a két egyenruhás, szuronyos őr 
közé.

Most megint kellemes úriemberek állnak az elnök elé: az o r
vosszakértők, akik az elnök méltóságteljes komolysággal feltett
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kérdéseire, a tudomány részrehajlatlan tárgyilagosságával készsé
gesen felelik, hogy mindkét vádlott teljesen épelméjű, és hogy egyi
ken se találtak bántalmazási nyomokat. Precizitás kedvéért, tudós 
lelkiismeretességgel nem hallgatták el, hogy „az egyik vádlott 
csuklóján némi kötözési nyomokat fedeztek fel, ami” -  vélemé
nyük szerint -  „onnan származhat, hogy mikor kezét megkötöz
ték, szét akarta feszíteni a szíjat” .

Ezek után az elnök már inkább csak sürgető tekintetével vesz 
részt a további beszélgetésekben. Az ügyész, beszél, és aztán a vé
dőügyvédek. Az ügyész mintegy udvariasságból az elnök iránt, aki 
oly sűrűn pillant az órára, mint akit két sürgős tennivaló közt tar
tóztatnak fel, rövidre fogja a szót. A társadalom válságos időket 
él. A két vádlott tagja volt a törvényileg betiltott Kommunisták 
Magyarországi Pártja titkárságának. Kritikus pillanatokban az ál
lam védelmében gyors cselekvésre van szükség. A magyar királyi 
bíróságnak a vádlottakkal szemben a legszigorúbb büntetést, az 
ultima ratiót kell alkalmaznia.

Az elnök az ügyvédeket szólítja. Sorban állnak fel. Nekik véde
ni kell vádlottaikat, akikkel eddig egyetlenegyszer se beszélhettek
-  panaszolják. Az elnök szerint, aki az órát nézi, ez nem tartozik a 
tárgyhoz. -  Tizennégy ember került letartóztatásba. Vagy vala
mennyit statáriális bíróság elé kellett volna állítani, vagy senkit. 
De mért épp ezt a két vádlottat?

A független magyar bíróságnak el kell kerülnie a politikai bosz- 
szú vagy a felekezeti elfogultság látszatát, így érvelnek az ügyvé
dek, miközben a teremszolga minden esetben mélyen meghajolva 
egyre-másra táviratokat tesz az elnök asztalára. Az elnök szórako
zottan babrál velük, anélkül, hogy egyet is kinyitna. Úgyis tudja, 
hogy mi van bennük: tiltakozások. Éppolyanok, mint amilyeneket 
itt előtte az ügyvédek élőszóval s minden sürgetése ellenére, túl las
san adnak elő. Most azonban már csak az van hátra, hogy az el
nök, aki az órára néz, felszólítsa a vádlottakat, beszéljenek az 
utolsó szó jogán. Előbb Sallai áll föl.

-  Az osztálybíróság előtt nem kívánok az utolsó szó jogával élni
-  jelenti ki, és már vissza is ül helyére.

A fiatalabb vádlott, Fürst áll fel azután. Nem az elnökre, Sallai-
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ra néz, s szó szerint megismétli, amit az mondott, és szintén vissza
ül a helyére.

-  A bíróság tanácskozásra vonul vissza -  jelenti be az elnök, aki 
az órára tekint. Délután két óra.

*

Sági Gyurka nem mozdult el hazulról. Minduntalan ki-kiment a 
műhely elé, az utcára, s mindig arra nézett, ahol az apjának kellett 
volna felbukkannia. Utoljára tegnapelőtt hagyta el a műhelyt, 
hogy Dalos Pétert és Olgát meghívja aznap délutánra, mivelhogy 
András azt mondta, hogy akkorára már szólni fog a rádiókészü
lék.

-  Mért csődítetted őket ide? -  förmedt rá Gyurkára a rádió
amatőr, aki el volt keseredve, mert a társaság hiába állta körül vá
rakozásteljesen, más hangot nem lehetett hallani, mint az ő csen
desre fojtott nyögését vagy fúró és kalapács zajától kísért károm
kodását. A kis Dalos szerdán még arról beszélt Andrásnak, hogy 
amint elkészül a munkával, hozzá kell fognia egy titkos rádió-le- 
adókészülék megalkotásához, persze, ha Sulyok, illetve a párt jó 
váhagyja. András ahelyett, hogy megvallotta volna, hogy még 
ilyen kis vevőkészüléket eddig sohase állított össze, csak Olgát lát
ta és szélhámoskodott. Azt mondta, hogy „az ötlet jó, és talán 
nem kivihetetlen” . Olgának akart még jobban imponálni, Olgá
nak, aki ott állt mellette, és nem vette le szemét András nagy kezé
ről, míg az a renitenskedő drótokkal és csavarokkal kínlódva, ha
mis nyugalommal magyarázgatta a szerkezet egyszerűségét s az 
anódok és katódok mibenlétét.

Ez azonban tegnapelőtt, szerdán volt. M ikor tegnap késő dél
után a Dalos testvérpár azzal a biztos reménnyel jött, hogy már ja 
vában szól András készüléke, s Gyurkát a műhelyajtóban búsulva, 
Andrást meg izzadva, még mindig drótok és csavarok között talál
ták, nemcsak nem titkolták csalódásukat, hanem -  ez a jellemző 
Dalos Péterre, amint András a szemébe mondta -  Dalos Péter, aki 
tegnap még a párt titkos rádió-leadóállomása jövendő alkotóját 
kezdte tisztelni Andrásban, most hangos kifejezést adott kételyei
nek, hogy valaha is szólni fog ez a közönséges kis detektoros vevő
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készülék. Olga semmit se szólt, de eleget mondott azzal, hogy már 
nem állt oda András mellé, nem bámulta András munkálkodó ke
zét, hanem kint maradt a műhelyben. Nem sokáig időztek ott Da
losék, de ahhoz elég ideig, hogy András összevesszen velük.

-  Talán nem is igaz, hogy már csinált valami ilyet -  mondta kint 
a műhelyben Dalos Péter azon a halk hangon, amelyen olyan 
nagybetegről beszélnek, aki a függöny mögött gyilkos lázzal tusa- 
kodik reménytelenül.

-  Mindenesetre úgy látszik, nehezebb az ilyesmi, mint ahogy ő 
képzelte -  jegyezte meg erre Olga, aki meg már olyan halkan be
szélt, mint ahogy az ember csak a felravatalozott halott közelében 
szokta hangját tompítani. De András mégis hallotta, és olyan go
rombaságokat kiabált ki nekik, amiket a Dalos testvérpár sem ha
gyott válasz nélkül, ami viszont Andrást, akinek úgyis elég baja 
volt a készülék bujkáló hibájának keresésével, még és még ingerül
tebb visszavágásokra ragadta el.

-  Dolgozom, mint egy ló, hogy ne egy akármilyen, hanem hogy 
egy igazán príma készüléked legyen, s akkor te idecsődítesz nekem 
nézőket... hozzá még olyan nézőket, akiknek dunsztjuk sincs a 
rádióról, és súgnak-búgnak a hátam m ögött! Mondd, csuda-e, ha 
dühbe gurul az ember? -  szólt ki a műhelybe izzadt homlokát tö- 
rölgetve András, miután Dalosék elmentek.

Sági Gyurka csak némi szünet után szólalt meg. Az apja még 
mindig nem tért vissza, pedig már megint alkonyodott. Fáradt és 
reményvesztett volt Gyurka hangja.

-  Nem fontos. Nem tudod megcsinálni, és kész -  felelte csak.
-  Ne kínlódj. Alapjában véve nem érdemes.

-  Micsoda marhaság, egyáltalán nem kínlódom -  haragudott 
meg András, s hogy Gyurkát is megsértse, azt m ondta: -  Gyereke
sen, ki kell jelentenem, igenis gyerekesen beszélsz. . .

Sági Gyurka hamarosan lefeküdt. András azzal az izgatott elke
seredéssel dolgozott, mely lehetetlenné tesz minden eredményes 
munkát. Kicsavarta és visszatette a tekercset, cibálta a mérges ke
ze alatt összekuszálódott drótokat, s nagyot nyögve hagyta abba 
az egészet, mikor már olyan vaksötét lett, hogy a saját kezét se lát
ta. Sági Gyurka úgy tett, mintha aludna. Sértődöttségből is, de in
kább azért, mert mint előző éjjel is, titokban sírt az apja után.
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András mintha elfelejtette volna, hogy haragban vannak, Gyurka 
pedig, mint előző éjjel is, András kérdésére, készségesen mesélt ap
járól, Sági Györgyről -  a titokzatosan szűkszavú emberről áhítat
tal és dicsekedve mesélt a sötétben. András azonban csak azért 
kérdezgette, hogy Gyurka abbahagyja a titokban való sírást. 
S Gyurka csakugyan megvigasztalódott, míg beszélt, s lassan 
álomba beszélte magát. Maga András ezúttal alig figyelt Gyurka 
szavára. Kapcsolások, kondenzátor, antenna -  szavak és ábrák 
jártak a fejében, mint zúgó szélmalom, és az a szörnyű szó, amivel 
Sági Gyurka az ő legbensőbb félelmét egyszerre nevén nevezte, 
mondván: Nem tudod megcsinálni, és k ész ...

Alig várta, hogy megvirradjon, és újra rávethesse magát az á t
kozott szerkezetre, mely érthetetlenül nem és nem akart működni, 
így kezdődött el András mai, pénteki napja. Nem a virradattal, 
mint képzelte, mert elkeseredetten aludt ugyan, de aztán olyan 
mélyen, hogy Gyurka, aki megszokta a korai felkelést, m ár rég a 
műhelyajtóban állt az apját lesve, mikor András még álomtól m á
morosán gondolkodott, hogy felébredjen-e. De az álom ködét 
mint egy felszakadt seb fájdalma űzte el András nyíló szeméből a 
könnyelműen rádiókészüléknek beígért és gúnyos, megoldhatat
lan némaságával tüntető, rajzok és szerszámok között hidegen he
verő ládikó.

-  Ó, az átkozott, s ó, én átkozott -  sóhajtott András, s még az is 
eszébe jutott, hogy jobb lett volna soha fel nem ébredni, mint a fe
nyegető kudarcnak ezzel a véresen fájó öntudatával.

Az egyszeri váratlan balsiker tán még inkább, mint az állandó és 
állhatatos, megbabonázza azt, akinek a nyakába ül. A balsikertől 
megbabonázott a vakságnak és süketségnek abba a különös álla
potába kerül, melyben mindenki más, az egész világegyetem látha
tatlanságig összezsugorodva jelenik meg, megszűnik, s az ember 
nem hall, nem lát mást, mint azt, ami miatt ő keseredett el. Ebben 
az állapotban András sérelemnek érezte azt is, hogy Sulyok Ele
mér, aki ma délelőtt megjelent a műhelyben, legkisebb érdeklődés
re se érdemesítette a munkában levő rádió-vevőkészüléket. Sulyok 
csak azért jött, hogy megkérdezze, tudnak-e valami újat a nap ese
ményéről. De Gyurka a kérdésre kérdéssel felelt: mit hallott a párt 
az ő apjáról? A bátortalan kérdés azonban elment Sulyok füle
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mellett, aki látva, hogy Sági Gyurka meg Klamm András még 
annyit se tud, mint ő, minden további magyarázat nélkül mindjárt 
távozott. S csak miután m ár elment, vette le András a füléről a fej
hallgatót -  s megint egyszer, utóbb vette csak észre, hogy Sulyok 
nem olyan volt, mint máskor. Mint valami hajó nyomán még pil
lanatokig tart a hullámverés, Sulyok a hosszú lépteivel már messze 
járhatott, mikor András magyarázatot keresve nézett körül, mert 
csak most ért érzékéig az izgalom, mely Sulyok nyomán maradt 
vissza a levegőben.

-  Nem mondott neked semmit? -  kérdezte hátrafordulva And
rás, aki előtt most rémlett fel Sulyok alakja félretolt sapkájával s a 
fehér homlokán a vörösesbarna szeplőkkel, melyek különös mó
don parázslottak.

Sági Gyurka a maga megválaszolatlanul m aradt kérdésére gon
dolva fájdalmasan felelt:

-  Semmit.
András megint visszarakta fülére a fejhallgatót. Nem tudott 

másra gondolni, legalábbis egy percnél tovább nem, mint a mun
kájára, melyhez eredetileg ugyan a Sági Gyurka vigasztalásáért fo
gott hozzá, de az eredeti cél épp Sulyok rövid látogatása óta végleg 
közömbössé vált. Sulyok ugyanis elmenőben meghagyta, mondják 
meg Dalos Olgának, aki délután ide fog jönni, hogy rá ne várjon, 
mert neki ma aligha lesz ideje. Olga tehát délután megint itt lesz
-  ez, csak ez volt a fontos, s ezért volt mindennél fontosabb, hogy 
akárhogy is, az átkozott masinából végre m ár hangot csikarjon ki.

Behúzott függöny mögött, háttal a műhelyhez, fülein a sanyar
gató kagylókkal, András keresi, egyre keresi a hibát. Gyurka be
bekukkant, András minden esetben hallja, ahogy a függönyt félre
húzza, de nem fordul meg. Délben Gyurka már nemcsak a fejét 
dugja be, hanem bemerészkedik, s odaáll melléje.

- T e . . .  csak, csak azt akartam mondani, hogy tele az utca 
csendőrökkel. Gyalog, lovon, autón, egyre többen, mindig töb
ben . . .

-  Ne zavarj! -  förmed rá András, s Gyurka csuklásra emlékez
tető rövid sóhajtással kullog vissza műhelyi magányába.

Ezenkívül még csak egy emléke maradt Andrásnak erről a nap
ról. Olga hangját hallotta, s abban a pillanatban eszébe villant.
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hogy tán nem a készülékben, hanem a fejhallgatóban a hiba. 
A másik pár fejhallgatót eddig még meg se próbálta. Olga épp 
csak félrehúzta a függönyt, s András még csak a fejére se vette a 
másik pár kagylót, épp csak bekapcsolta a készülékbe -  s egyszer
re s mindjárt csengőn, tisztán, mint falusi csendben a harangszó, 
bim-bam, bim-bam, felhangzott a budapesti rádió szünetjele. De 
mivel az ember nemcsak fájdalmat, hanem mértéktelen örömet is 
egy szempillantásig kétkedő ámulással fogad, András nem fogta 
fel mindjárt, hogy az ő néma készüléke az, mely nyugodt közöm
bösséggel s épp Olga üdvözletére, az utolsó percben megszólalt. 
M intha csoda történt volna, s András szinte félve, hogy nem is 
igaz, vagy hogy még elriaszthatja a tüneményes bim-bam, bim-ba- 
mot, csak lassan mert elfordulni a géptől, hátra Olga felé. Megfor
dult, és látta Olgát, s a boldog ember ostobaságával riadtan és cso
dálkozva nem értette, hogy nem osztják meg vele az ő lelkendező 
örömét. Mert Olga nem örült. Olga a bal keze hüvelykujjával az 
álla alatt, begörbített mutatóujjával pedig a fehér fogai között, 
csak intett Andrásnak, hogy hallgasson, és úgy meredt a kis aszta
lon heverő fejhallgatóra.

-  Pontos időjelzés. . .  -  hallatszott, s már oly hangosan, mintha 
hangszóró erősítené a hangot, András már csak Olgát nézte, Olga 
hátát. Mert Olga oldalt fordult, s ahogy megfordult, s ahogy a fe
je, a még mindig szájához emelt kezével előrehajolt, ahogy a háta 
egyenesen, mozdulatlanul feszült -  ez -  vagy talán valami más, 
ami Olga körül amily láthatatlanul, olyan érezhetően rezgett a le
vegőben, megfogta, s néma és szorongó várakozásra kényszerítet
te nemcsak Andrást, hanem Sági Gyurkát is, aki Olga és András 
között nyitva felejtett szájjal állt.

-  Időjárásjelentés. . .  Vízállásjelentés magyarul és ném etül. . .
-  s a bemondó fáradhatatlanul, lassan tagolva, a számokat magya
rul is, németül is nyomatékkai ismételve egyre beszélt, hol apad
nak s hol áradnak nagy és kis magyar folyók. András közben 
többször szólni akart Olgához, de furcsán, mindannyiszor, mielőtt 
még szóra nyílt volna, csak ránézett Olga hegyes könyökére, s 
mintegy magától torkára forrt a szó.

-  H íre k .. .  -  hallatszott a bemondó szava, és erre, mintha félne,
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hogy egy hangot elmulaszthat, Olga hirtelen megfordult, s két ke
zével a kis asztal két sarkát fogva, fölébe hajolt a készüléknek.

..  Sallai-Hollánder Imre 35 éves és Fürst Sándor 29 éves ma
gántisztviselő pőrében Töreky Géza, a rögtönítélő bíróság elnöke 
délután három órakor hirdette ki az ítéletet. A bíróság mindkét 
vádlottat kötél általi halálbüntetéssel sújtja, mert a vádlottak kül
földi megbízásból a kommunizmus magyarországi szervezésében 
vezető szerepet vittek. Az elnök kérdésére, hogy akarnak-e kegye
lemért folyamodni, Sallai csak nagy sokára, védőügyvédje ismételt 
nyomatékos fejbólintása után mond igent. Sallai után Fürst is ke
gyelmet kér. A rögtönítélő bíróság nyomban kegyelmi tanáccsá 
alakult, s úgy döntött, hogy a halálraítélteket nem ajánlja kegye
lemre. Az ügyészség fogházából Sallait és Fürstöt a rendőrség két 
riadóautója között szürke, zárt fogolyszállító gépkocsin szállítot
ták a gyűjtőfogházba. Háromnegyed ötkor az állami főügyész uta
sítást adott Kovács János hóhérnak: „Állami bakó, teljesítse köte
lességét.” M ikor a hóhér és két segédje megragadta Sallai-Hollán- 
der Imrét, az lázító kommunista jelszavakat kiáltott. Tizenhárom 
perc múlva állott be a halál. Háromszárnyú magas spanyolfallal 
fedték el oldalról a bitófát. Húsz perccel később vezették elő Fürst 
Sándort. A zárkában renitenskedett, úgyhogy két kezét a térde 
alatt össze kellett kötözni. Három fogházőr vezette. Ő is kommu
nistajelszavakat kiabált, mikor a bitófához vitték. Fürst akasztása 
nem ment olyan simán, mint a Sallaié. M ikor a nyakát elfordítot
ták, haláltusa ült ki az arcára. Akkor kigombolták az ingét. A szí
ve nagy dobbanásai látszottak. A két hóhérlegény teljes erőből 
húzta a lábához kötött kötelet. Nála nyolc perc múlva állt be a ha
lál. Más -  folytatta a bemondó. -  A holnaputáni német parlamenti 
választások elé. . .  ”

András elhallgattatta a készüléket. Sági Gyurka már ott ült az 
ágyon, Olga mellette. András is odaült harmadiknak. Kerülték 
egymás tekintetét. András nem tudta, mióta ülnek így hangtalanul 
együtt, mikor egyszerre Gyurka felsikoltott, mert az ajtóban a füg
gönyt félrehúzva az apja, Sági György állt meg. Véraláfutásos 
képpel, kezével a falnak támaszkodva, sárgán és iszonyúan meg
öregedve. Csak annyit m ondott:
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-  Ágyba, ágyba akarok -  és aztán reszketni kezdett a térde, de a 
szája is, mint aki sírni akar.

-  Bántottak? -  kérdezte Gyurka, s erre a hangra Sági György 
egyszerre kiegyenesedett, amennyire csak tudott, és igyekezve a ré
gi, titokzatos és tekintélyes arcát felöltem, felelte:

-  De a végén ki kellett engedniük. . .
Sötétedni kezdett, mikor Olga és András elmentek. M ikor ki

léptek Ságiéktól, egyszerre eszméltek rá, hogy egymáshoz egész 
idő alatt egy szót se szóltak.

-  Úgy kell megcsinálnod a rádiót, hogy hallgathassuk Moszk
vát -  szól Olga.

-  Igen, M oszkvát! -  bólint András, és úgy ismétli meg a szót, 
mint aki fenyegetést mond ki -  Moszkva.

Aztán megkérdezte:
-  Te merre mégy?
-  Haza -  mondta Olga. -  És te?
-  Én is haza -  mondta András, és nem mozdult. Olga se tudta 

rászánni magát, hogy elinduljon, mert egyiknek jobbra, másiknak 
balra kellett hazafelé mennie. Percekig, sokáig álltak a sötétedő 
utcán, hosszan egymásba néző, nagyra nyitott, nem bús, csak ko
moly szemekkel, melyek nem szégyellték magukat egymás előtt.

-  M intha. . .  mintha most megcsókoltuk volna egymást -  
mondta Olga, és aztán anélkül, hogy kezet fogtak volna, nagyon 
gyorsan sarkon fordult, és ment, szinte szaladt.

A ZU T Á N

A zután. . .  Nem állhatunk itt mindörökké kinyújtott karral, mint 
az ótestamentumbeli Józsua -  mondta Klamm M árton, és a Nép
szava a július 30-i számában, mely a kettős kivégzésről is tudósí
tott, tiltakozó gyűlésre hívta a főváros és a vidék munkásságát „A 
magyar munkásbiztosítás” napirenddel ama tervek ellen, melyek a 
„magyar egészségügyi viszonyokat ássák alá”, s az akasztottaknak 
is megadta a magukét egy, a vezércikk helyén megjelent nagy fehér 
folttal.
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Bollertnek sose volt nagyobb szüksége Margitra, mint épp az
után, és Margit sose volt jobb és szeretőbb hozzá, mint épp 
azután.

Azután Klamm M árton végre mégis szabadságot vett magának, 
és miután Janit valami olcsó vidéki szanatóriumban helyezte el, ő 
maga pihenni nem a Naphegy utcai házba -  mely végül mégis föl
épült, de ahol nem lett volna igazi a pihenés - , hanem egy kis kül
földi fürdőhelyre ment.

Azután azoknak is, akik legmélyebben elszörnyedtek, többé 
már nem lehetett, nem kellett szoronganiuk a két ember sorsa 
miatt, s mint ahogy vége lett a két akasztottnak, vége lett az értük 
való s általuk fölidézett izgalmaknak is.

Minden elmúlt után, akárhogy is múlt el, a feszültség után, ami 
elmúlt, fellélegzik az, aki életben marad. Ami közbejött, csak köz
bejött, és követi az azután. A felzavart vizek újra a medrükben, 
vagy új medret keresnek maguknak.

Ami a kettőnek a vég volt, az azoknak, kik másnap felébredtek, 
tapasztalat, élmény, kimagasló -  és mint minden, ami kimagaslik, 
idővel elmosódó -  emlék. A kimagasló nem fér bele tartósan a hét
köznapok egymásutánjába. Józsua kinyújtott karja lehanyatlik, s 
az éjszaka újra elfoglalja helyét.

Ami elmúlt, elmúlt, de a fejekben és szívekben nyugtalanító kí
sértetek járnak, és a tizennégy nap folytatódik. És nincs vége.

Moszkva, 1936 őszén -  Drvar, 1942. május 4.
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tatásától rögtönítélő bíróság elé 
állításáig és kivégzéséig eltelt. S ez 
a tizennégy nap elegendő az író
nak ahhoz, hogy a belezsúfolt 
rendkívül gazdag és szerteágazó 
cselekményanyag, a nagyszerűen 
egyénített sok-sok szereplő, s azok 
gazdagon árnyalt lélekrajza révén 
a harmincas évek egész magyar 
társadalmának, s benne a munkás- 
mozgalomnak hiteles ábrázolását 
nyújtsa.

E főcselekménnyel párhuzamo
san azonban egy másik esemény
szál is végigvonul a regényen, azaz 
egy másik regény ékelődik bele, 
melyet a Tizennégy nap egyik leg
gondosabban, legtöbb szeretettel 
rajzolt hőse, Bollert Misa ír az 
1918— 19-es forradalmak emig
ránsainak bécsi barakkjáról. A fő
cselekménnyel nagyszerűen össze
fonódó e „másik” regény szálán 
keresztül bizonyos tekintetben az 
Optimistákhoz kapcsolódik e 
könyv anyaga, s ebben az író az 
emigráció felbomlását, az emig
ránsok egymással és önmagukkal 
való meghasonlását, lelki vívódá
sait mutatja be.




