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Gajdos Tibor sokoldalú írói munkássága az 
utóbbi években azt a megtévesztő látszatot keltet
te, hogy a műfajt, mellyel negyvenöt évvel ezelőtt 
megkezdte tevékenységét, a szépirodalmat, illet
ve a regényírást elhanyagolja. Képzőművészeti 
jegyzetei és művészettörténeti munkái mellett 
csak nagy ritkán megjelenő novellái bizonyították 
jelenlétét irodalmi életünkben, pedig időközben 
néhány regényt is alkotott. Ezek azonban a 
leszűkült kiadási lehetőségek és némely illetékes 
szubjektív hozzáállása következtében szerzőjük 
íróasztalinak fiókjában várták a kedvezőbb 
időket.

Az Életjel könyvek sorozatában most megje
lenő Végjáték vodkával című regénye is annak 
bizonyítéka, hogy a mostoha körülmények elle
nére sem apadt el regényírói vénája, sőt, ezúttal 
olyan érettebb és kimunkáltabb prózával lép a 
vajdasági magyar olvasóközönség elé, mely nem 
csak tartalmi, de formai szempontból is mást 
nyújt, mint a korábbi években írott regényei és 
novelláskötete. Mert míg azokban a társadalmi és 
önéletrajzi elemek domináltak, ebben az alkotá
sában az individuum, az egyén sorsa és lelki világa 
kerül előtérbe, a társadalmi hátteret pedig csak 
halványan érzékelteti a szerző.

A regény első számú hősének, az öregség kü
szöbére jutott, a nyugdíjazásától már nem messze 
álló értelmiséginek „elkésett” szerelmi föllángo
lása összekuszálja az eddig normálisnak tekintett, 
nagyobb zökkenőktől mentes életét. Nem csak 
lelki egyensúlya, de családi élete is felborul, majd 
vakvágányra kerül. A környezet az ilyen köztiszte
letben álló polgárnak nem nézi el kilengését,
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ELŐZETES MEGJEGYZÉSEK

Érthetetlen jelenség, hogy esetenként még a modern irodalom elköte
lezettjei is szükségesnek tartják prózai alkotásaik legelejére beiktatni azt az 
agyoncsépelt hazugságot, miszerint a könyv lapjain megelevenített szemé
lyek, a regényhősök egytől egyik kiagyalt szülemények, akik csak az író fantá
ziája által keltek életre. Nem árulókéi műhelytitkot, ha kimondom, hogy sem 
az egykori régimódi, sem pedig a mai, a nagyon mai és nagyon modern írók 
sem egészen légből kapott figurákat irányítanak és mozgatnak, hanem akarva 
vagy nem akarva mindig a valós életben megismert, tapasztalt, látott vagy 
hallott személyek sorsa képezi műveik történetét. És megfordítva: ugyanezek 
a tudatba férkőzött személyek irányítják az író képzeletét, még akkor is, ha ő 
szubjektíve tagad és elutasít minden ilyen és ehhez hasonló lehetőséget. 
Jellemző, hogy még a legmerészebb fantasztikus elbeszélők sem képesek 
hőseiket a valós emberek tulajdonságaitól függetleníteni.

Az író beavatkozik, belekémlel, néha kíméletlenül beleváj az emberek 
életébe, de az áldozat sem marad adós: mindig visszaüt! Egyszerűen kénysze
ríti megalkotóját, hogy foglalkozzék vele. Ez a kölcsönösség az egyedüli 
igazság, mi több, az egyedüli lehetőség. Ezek után már nincs is más választás, 
mint kimondani, hogy a következő történetben felmerülő alakok mindegyike 
közöttünk élő egyén, akivel, ha úgy akarjuk, naponta találkozhatunk az utcán, 
a munkahelyen és hivatalokban, a sétányokon és önkiszolgálókban, kiállítási 
csarnokokban és színházi padsorokban. Ha időről időre el is tűnnek környe
zetünkből, később makacsul visszatérnek és közöttünk is maradnak mindha
lálig.

TÖPRENGÉS I.

Az Öregúr sokáig bámult maga elé, anélkül, hogy tekintetével bármi
lyen határozott képet rögzített volna agyában. Nem is ilyen szándékkal helyez
kedett el kényelmes, de már elkopott plüssbársonnyal bevont, faragott fából 
hajlított karfájú székében. Két kezét összekulcsolta és egymáshoz szorított 
térdeire eresztette, hátával alig érintette a magas széktámlát, feje előrebillent,
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de nem érezte nyakának merevedését. Gondolkozni szeretett volna; jól átgon
dolni mindent, ami vele és körülötte történt, de ami mozgásba indult fejében, 
az inkább zavaros és ködös foszlányokként kavargóit gyors, egymást követő 
összevisszaságban, anélkül, hogy bármilyen épkézláb gondolattá formálódott 
volna. Néha egy nem teljes mondatnyi töredék állt össze és ékelődött az 
inkább álomszerű, mint valós képfoltok közé, amit azonban semmilyen logi
kus folytatás nem követett.

„Hogyan is volt. . . ” Rövidzárlatos, röppenő szikra, majd ismét félgon
dolat: „így történt, bizonyára. . Félrerántotta ajkát: „ Önmagam sem isme
rem?” Csak ült és ült végtelennek tűnő hosszú időn át, mintha a székhez lenne 
szegezve, és nem érzékelte az időt, mert nem tudta mihez viszonyítani. Semmi 
sem zavarta, körülötte semmi sem mozdult, mert egyedül volt, a felesége talán 
a konyhában matatott, vagy a fürdőszobában a kutyát fürdette, a mélyen fekvő 
házba az utca amúgy is gyér forgalmának zaja sem hatol be. Ám az is lehetsé
ges, hogy csak az agyában volt csend, a valóságban minden a megszokott 
módon zajlik; talán a kutya is a csukott ajtón kaparász, mert eljött a séta ideje, 
a felesége valamelyik kedvenc lemezét forgatja, a gépkocsik pedig a szokott 
zúgással robognak az úttesten, talán csak az ő fülét dugították el az alaktalan 
gondolatfoszlánvok. Nem lát semmit, nem hall semmit, csak emlékezni sze
retne, össze szeretné állítani a közelmúlt mozaikkockáit, de ez sehogyan sem 
sikerül, csak tehetetlenül tördeli összekulcsolt ujjait.

Nem tudta, hogy nagy sokára mégis mi billentette ki a mozdulatlanság 
és tehetetlenség állapotából, fogalma sem volt, hogy miért emelte kissé feljebb 
a fejét és eresztette vissza meggörnyedt hátát kényelmesebb helyzetbe a szék 
puha támlájára. Szemgolyói is elmozdultak merev révetegségükből, jóllehet 
a köd még nem oszlott el, hanem továbbra is befátyolozott minden látókörébe 
vonhátó. észlelt tárgyat; az íróasztal fénylő lapját, melyen egy képet fedő 
üvegről visszavert fényfolt pihent meg; a kis bronzszobrocskát, amely lapos
nak, kétdimenziósnak látszott a ködfátyolon át; az egymás mellett heverő 
különböző színű golyóstol lakat és azt a nagyon feleslegesen haló tintatartót, 
amely már olyan régen csak porfogóként szolgál az asztalszélen. És ezek a 
borítékok, kékek, fehérek. Vajon milyen céllal állnak rendezetten élükre rakva 
az íróasztalt lezáró rekeszekben, talán válaszra várnak? Könyvespolc . .  .csöm- 
pe virágváza hervadt rózsákkal. . .  ő nem hagyta ezeket a szemétre d obni. . .  
miért? Még ragaszkodik valamihez? Semmihez. . .  és mégis. Képek. . .  egy 
kép. Kitől? Nem lényeges, de látja és ez sem lényeges. És egyáltalán mi 
lényeges . .  .a  sok értelmetlen, felesleges ostobaság egy rakáson . .  .összepré
selve, mint ez a száradó, kifakult virág. Az élete . . .  Lát, persze hogy lát, hiszen 
itt van előtie minden! Ez a nagy semmitmondó festmény tőle balra. . .  miért
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van itt és hogyan jutott hozzá? Zavarja a jelenléte, mégis itt van és itt is marad. 
Ezek a könyvespolcok is körülötte . . .  könyvekkel zsúfolva. . .  miért? Bedőlt a 
sznoboknak? Ostoba fráter volt egész életében. Vagy talán mégsem?

Önmagából is lát valamit. Keveset, mert szerencséjére nincs a közelé
ben tükör, de a képek védőüvegébe belebámulhatna, ha kíváncsi lenne 
önmagára. Csak fel kellene emelkednie roskatag görnyedtségéből, és kicsit 
megerőltetnie a szemét, hogy szétoszlassa a fátyolt. Fura kép lenne: az ő 
meggyötört arca és az aktfestmény színei, vonalai egymásba fonódva, össze
kuszálva. A mély ráncok a homlokán a nő melleinek vonalát szaggatnák 
néhány szeletre, a szeme, alatta a szarkalábakkal, a has tájékát dúlná fel, orrát 
és újonnan serkenő szakállát pedig a Lhote iskolában mindig jól kiemelt húsos 
combok kereteznék be. Ha festő lenne. . .  hm . . .  és nem történész, akkor 
talán most, azonnal vászonra vetné az ötletet. De ez is bolondság. Nem festő 
és az „ötlet” is avult. Inkább csak bámulja a két összekulcsolt kezét, melyeken 
az erek egyre jobban kidomborodnak és kéklenek. Ha még sokáig szorongat
ja, színük egészen egybeolvad nadrágjának kékfestésével.

A nadrág. . .  Igen, így ülve a térdére feszül mindkét szára és úgy 
tetszhet, mintha alatta két rendes lábszár húzódna. De ha felállna, ha kiegye
nesedne és végigsétálna ezen a kopottas szőnyegen, akkor bizony más lenne 
a kép. A lötyögő nadrágszárak, az utolsó lyukra behúzott nadrágszíj elárulná 
a valóságot: hogy csontjaira alig tapad valami csekély izom és bőrréteg, hogy 
inkább emlékeztet egy leredukált Henry Moore-szoborra, mint élő emberi 
alkatra. De hát a jelek szerint így is lehet élni, ideig-óráig. Lehet soványan, 
roskatagon, ábrákkal és arabeszkekkel barázdált arccal. . .

A szemek? Megvannak, látnak, sőt egyet-mást észrevesznek, akármilyen 
mélyen ülnek is a felülről bozontossá lett szemöldökkel, alul a duzzadt 
könnyzacskókkal keretezett üregben. Egy mozdulat jobbra vagy balra és a 
szemek kilépnének az akt tempera színeiből, a kemény vonalakból és a 
passepartout fehérségében vizsgálgathatná azt a két szürke golyót, amelyet a 
lélek tükrének neveznek. Bizony, ez is nagy butaság.

Ugyan mit is olvashatnának ki az ő szeméből? Senki elé sem tárul 
tükörként ez a két fényét veszítő, egyre csak hunyorgató, pislákoló véreres 
golyóbis, még ha egyenesen a szemébe is nézne a vele beszélő embernek, mint 
ahogyan az állítólag tiszta lelkiismeretű emberek általában teszik. Be
idegződön bárgyúság az etikus magatartásnak e külsőségre támaszkodó pillé
re.

A szembenézés. . .  kivel és mivel? Mint történész és mint tapasztalt 
egyén is jól tudja, ki volt a múlt és ki a ma embere. Az ideális ember, az igaz 
ember a tudomány számára ismeretlen fogalom. Csak reális, létező és min
dennapos emberrel találkozott immár nem is oly rövid életében, és ezekkel
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mindig nyugodt lelkiismerettel szembenézhetett. Mert a lelkiismeret szigo
rúan egyénhez kötött, és igazából mindenki csak önnön bírája lehet. Nem 
mozdítja el a fejét a fehér kartonkeret irányába, hogy ilyen egyszerű optikai 
úton nézzen szembe önmagával. Az ördögbe is! A vádló, a védő és az esküdtek 
valóságos vitustáncot járva csapnának össze a tükörképben. Végül ez az 
ártatlan aktkép válna áldozattá a szemközti falon. Egy tárgy, egy semmiről sem 
tehető alkotás semmisüljön meg, mint egy fejhez vágott porcelán tányér?

Gvuki, a tanár Ha szabad művész. Igazán szépen hangzanak ezek az 
inkább státust, mint foglalkozást jelző szavak, melyek mögé annyi minden 
megbújhat, hogy inkább csak homályosítja, ködösíti, mintsem világossá teszi 
egy embernek a társadalomban elfoglalt helyzetét. Hogy művész-e vagy sem, 
az néha egyetlen darab papíron, más esetekben szűkebb csoportok állásfogla
lásán múlik, valahogy mégiscsak tisztázható. De hogy még szabad is . . .  hát 
engedelmet, ez már nem puszta formalitás, mert az egyén közérzetétől, 
tényleges helyzetétől, szubjektív állásfoglalásától függ.

Az ő esetében például mi az ábra? Szabad mondjuk azért, mert habár 
rövidesen betölti a harmincat, még nőtlennek mondja magát, ami, nézete 
szerint, nem csekély előnye a házasság jármába fogott, vagyis nős, esetleg 
egyszer vagy többször is elvált, korosztályához közel álló férfiakkal szemben. 
Más lapra tartozik, hogy a szülei, akiktől látszatra teljesen függetlenül éli 
életét, állandóan korholják, sőt néha zaklatják ezért az állapotért, ami már 
magában véve is korlátozólag hat egyéni szabadságára, valamint az a körül
mény, hogy hervadástól tartó leányzók és (érthetetlenül) újabb házasság után 
vágyó elvált asszonyok állandó nyomást gyakorolnak rá, ami ugyancsak nem 
válik szabadsága teljes kibontakozásának előnyére. Végeredményben, ha 
szüntelen közelharcok közepette is, fenntartja független, viszonylag szabad 
életmódját, ami persze az egyedüllétet is jelenti egyben.

A függetlenség és szabadság egyéb vonatkozásait már sokkal nehezebb 
megvédeni. Először is dolgoznia kell akkor is, amikor ehhez semmi kedve, 
mert egyébként megtörténhetne, hogy felkopik az álla, vagy megélhetésének 
nem csekély költségeit kénytelen lenne (megalázkodva) szülei nyakába varr
ni. Ez abszurd helyzetet teremtene még akkor is, ha időnként és esetenként a 
legnormálisabbnak tekinthető helyzetekben is ráfanyalodik erre a segítségre 
(apámuram pedig csak jajgasson és sziszegjen). Ezenfelül nagy ritkán csinál
hatja azt, amihez éppen kedve van, mert ha rátör az ihletnek nevezett alkotási 
kényszer, legfeljebb felvázolja egy-egy elgondolását, ötletét, aztán csinálja azt, 
amit rendeltek, amiért fizetnek, ami kell. Munkaeszközöket tervez, amikor egy 
ékszerdarabot dolgozna ki nemesfémből, vagy könyv fedőlapot rajzol, amikor 
egy újszerű csomagolási megoldás izgatja. És természetesen udvariasan meg
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is kell köszönni a megrendelést, a megbízást. I Iát ez a körülmény sem kedvező 
művészi szabadságának szem pontjából. Sőt.

Ami az emberi szabadság vonatkozásait illeti, még kedvezőtlenebb a 
helyzete. Mert az ő felfogása szerint annyi a korlátozás, hogy útón-útfélen 
ezeken kell átbukdácsonia az olyan szabású embernek, mint amilyen ő, és a 
hozzá hasonlóknak, akik úgy vélik, hogy nem csak otthonukban, a négy fal 
között, nem csupán a sportarénákban, hanem az utcákon és a tereken, 
lokálokban és tanácstermekben, azaz mindenütt és minden időpontban sza
badon viselkedhetnek; vagyis kiáltozhatnak, kurjongathatnak, suttoghatnak 
és dudorászhatnak, kötekedhetnek és barátkozhatnak, ihatnak és ehetnek. 
De hol engedik mindezt meg? A legkisebb balhé is szemet szúr a rend őreinek, 
a civileknek és az egyenruhás személyeknek, akik, mintha csak szag után 
mennének, mindig ott teremnek, ahol az ember egyheti fárasztó munkája 
után valahogyan kifújhatná magát.

Mivel a helyzet úgy alakult, hogy még mindig mentes a házasság köte
lékeitől, ha gyereke sincs, akkor munkájának eredményét, mármint a kerese
tét úgy kívánja elkölteni, ahogy éppen jólesik neki. De nem! Neki úgy kell, 
vagyis kellene élnie, ahogyan azt a begyöpesedett normák, túlhaladott élet
formák a társadalom nevében és állítólagos érdekében megkívánják. Ebbe az 
állapotba ő bizony nem nyugszik bele, nem épül be a rákényszerített rendbe. 
Alkot, dolgozik, mert szereti hivatását, és mert valamiből élni kell, de külön
ben rá sem hederít a mások által diktált, részéről el nem fogadott életrendre.

Szabad művész, akkor kel, akkor fekszik, étkezik vagy szeretkezik, ami
kor kedve tartja. Ha mindez nem elégíti ki, kirúg a hámból. Akkor megszűnik 
minden kötöttség, és ha úgy adódik, akár fejjel megy a falnak.

Violetta érezte, hogy már régen fel kellett volna kelnie az ágyból. A 
leeresztett redőny résein is átszivárgón a napsütés, mert az összevont 
műanyag lécek nem tudták egészen visszaszorítani a délelőtti fényt. Többször 
is elhatározta, hogy felkel, már vagy fél órája készülődik kiugrani az átmele
gedett, bágyasztóan puha ágyból, de nem megy. Végeredményben még föl 
sem ébredt igazából, hiszen szemhéjai közé alig képes akkora rést ékelni, 
hogy pupilláival megkeresse azt a fényforrást, mely minden kísérlete alkalmá
val egyre inkább ösztönzi a felkelésre.

Elhagyni az ágyat és valamit tenni. Mit is kellene tenni? Nem, annyira 
még nem működik az agya, hogy visszaférkőzzön tudatába előző esti elhatáro
zása. Esti? Már nem is este volt. Amikor ő lámpát oltott, már az egész város 
aludt és manzárdszobájának ablakából még egyszer kitekintett az éjszakába. 
A háztetők sötét körvonalait, az utcai ívlámpák glóriáját bámulta jó ideig a félig 
leeresztett redőny mögül, a környék ablakai azonban fényüket vesztve olvad
tak bele kevés kivétellel az épületek sötét szürkeségébe. Valamit elhatározott,
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valamire gondolt, mint annyiszor eddig is. És szokása szerint mindig lefekvés 
előtt, amikor az olvasás, az idő múlásának figyelése, a kilátástalanság érzete és 
a semmittevés annyira kimeríti, hogy csak aludni kíván, sokat aludni, ha lehet 
természetes, ha nem, akkor tablettákkal elősegített, kikényszerített álommal. 
Akkor minden más lesz, akkor minden a helyére kerül, a gyötrelmek szerte- 
foszlanak. De mielőtt ez az állapot bekövetkezik, valamit elhatároz. Hogy 
másnap cselekedni fog, a következző reggelen majd belefog valamibe. Nem 
mindig valami újba, másba, mint eddig, elhatározásai gyakran ismétlődnek, 
de ha füstbe mennek, akkor valami mást akar, és ha az sem valósul meg, ismét 
egy régi tervet kotorász elő.

Mi is volt a tegnap esti? Ha most eszébe jutna, talán mégis kikecmeregne 
az ágyból, főzne magának egy erős kávét — habár nem biztos, hogy még 
maradt a dobozban egy főzetnyi —, jól letusolna, felöltözne, aztán belevágna. 
De egyszerűen nem jut eszébe semmi. Régi elképzeléseinek foszlányai buk
kannak fel tudatában, de azok is gyorsan szertefoszlanak, mert agya még nem 
tűri a terhelést. Még nem. Esetleg ha összeszedi magát, és nagy elszántsággal, 
egyetlen kézmodulattal felrántaná a redőnyt. De ez sem lenne jó. Ha hirtelen 
csapódik fel a szerkezet, nagy zajt okoz és fájdalom hasítana a fejébe. Ezért 
inkább elhalasztja az illuminációt.

Megvan! Tegnap este tanulmányainak komolyabb folytatását határozta 
el, ezt tekintette legfontosabb feladatának, hiszen az utóbbi időben belekós
tolt ebbe a munkába. El kell mennie a könyvtárba, kikérni a szükséges anyagot, 
és — az olvasóterem csendjében felejtve az elmúlt hetek izgalmát — beléjük 
lapozni. Egyelőre ennyi is elég, hogy újra barátkozzon a félretett szövegekkel. 
Tanulni kell, még ha azok az unalmas szövegek nem is vonzzák, néha éppen
séggel visszataszítóak. Ma azonban még nem kíván velük foglalkozni. Esetleg 
holnap vagy holnapután. Ha nincs, aki ösztönözze és segítse, úgysem bírja 
sokáig, előbb-utóbb a sarokba vágja az egészet. A könyvekkel kupeckedni sincs 
nagy kedve, meg hát az nem nyújthat kilátást a jövőjéhez. Az ő jövője . .  .a nagy 
bizonytalanság. Talán az átállással vagy átképzéssel kellene próbálkozni még
is. Ezt többen is ajánlották, és talán nem is lenne olyan nehéz. De akkor 
minden reggel korán kellene kelnie. Ettől a gondolattól is a hideg rázza.

Keze most még hófehér. Ujjai hosszúak és ápoltak, a férfiak szerint 
szépek. Ők mondják, ahányszor csak a kezükbe veszik, simogatják és be- 
cézgetik, mintha önálló életük lenne, mintha nem is aző testéhez tartoznának. 
Férfi butaság. Egy átképzéssel aztán vége lenne az ujjak önállóságának. Bügy- 
kös újjakat a férfiak aligha becézgetnek. Egyébként a testi munkától nem csak 
a keze, az egész teste eldurvulna, még az arca és a bőre is. A korán keléstől 
ráncok lopakodnának a szeme köré, és semmilyen arcápoló krémmel sem 
tudná kisimítani őket.
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Persze a külseje, különösen az öltözködése nem csekély szerephez 
juthat érvényesülése szempontjából, de mit tehet. A tisztaságon kívül mire 
telhet csekély jövedelméből? Pedig nem tűri az izzadságszagot, sem a sajátját, 
sem másét. Valósággal hányingert kap tőle.

Na ebből is elég. Mégis kikecmereg az ágyból. Kicsit még ül az ágyszélen, 
aztán elvonszolja magát a fürdőszobáig, bekapcsolja a lámpát, majd hideg 
vízsúgárral paskolja meg az arcát, hogy minél előbb magához térjen bódultsá- 
gából. Aztán meggondolja magát, gyorsan ledobja magáról a pizsamáját, és a 
kádba lép. langyos vizet kever, és megnyitja a kézizuhanyt. Egy perc múltán 
felfrissülve dörzsöli a testét, majd — mielőtt a ruhájába bújna — megáll a 
mosdó fölött függő tükör előtt és vizsgálni kezdi felsőtestét. Nincs magától 
elragadtatva, mert a vállára hulló haja csapzott, ondolálni és festeni kellene, 
arca sápadt és valahogy vénes, pedig ránctalan és soványabb is a kelleténél, 
ami nem csoda, hiszen megint rendszertelenül étkezik. A melle is teltebb 
lehetne, mert így túlságosan is kislányos. És lejjebb? A sarokban álló támlátlan 
kisszéket a megfelelő helyre teszi, és arra állva megnézheti magát hastájtól 
lefelé is. Ezzel a tükörképével már valamivel elégedettebb, mert teltebb, 
nőiesebb idomokat mutat. Medencecsontját és csípőjét elegendő hús fedi, és 
combjai közt is alig látható rés, majdnem egészen összeérnek. Bőrének 
fehérsége talán nem zavaró, de maga sem tudja, mitől, egy ér kéklő csíkja 
húzódik bal térdhajlata fölött. De csak halványan, alig észrevehetően.

Lelép a székről, magára ölti tarka pongyoláját, és a teakonyha resójára 
föltcszi a kávévizet. Ha már így alakult a helyzet körülötte, ha a legutóbbi 
együttléte ilyen váratlanul megszakadt, olyan férjet kellene találnia, aki ha 
nem is álmainak lovagja, de eltartaná és nyugodt, napi gondoktól mentes 
életet biztosítana számára. Hogy meddig bírná a nyugalmat? Addig amed
dig . . .  Az biztos, hogy megunta a nagylánykodást, de ha férjhez is megy, el is 
válhat. Elvált asszonynak lenni mégiscsak más, mint hajadon fejjel megvénül
ni. Elege van a bizonytalanságból és a hosszú egyedülléttől, kénytelen a jövőre 
gondolni. Valamit tenni kellene. Dolgozni vagy férjhez menni.

Egyelőre megissza a forró feketét. Azután . . .  valahogyan csak lesz.

Olivera asszony elhatározta, hogy azon a napon nem száll fel a vállala
tához közel megálló autóbuszra, hanem, miután kocsiját napok óta nem hozta 
ki a garázsból, gyalog indul hazafelé. Feje még zúgott a napközben lebonyo
lított üzleti tárgyalásoktól, a sok érdektelen ember üres szócséplésétől, az 
ügyefogyott udvarlásoktól és az irodákban felgyülemlett cigarettafüsttől. Még 
jó, hogy igazgatójának sürgős elutazása miatt egy esedékes összejövetelt 
elhalasztottak, mert ezt már a táskájában mindig ott lapuló tabletták segítsé
gével sem tudta volna végigülni. Szerencsére nem minden munkanapja 
annyira sűrített, mert az idegei sem a régiek. Ismert nyugalma és kiegyensú
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lyozottsága már csak látszólagos, erőltetett. Annyi megpróbáltatáson esett át 
az utóbbi hónapokban, amennyi egy egész életre is elegendő lenne. Úgy érzi, 
hogy már nincs ereje teljében. Sokat foglalkoztatja az átmeneti kor közeledé
se, amelytől maga sem tudja, miért, de retteg. Negyvenhárom éves. Ezt sokan 
nem is sejtik, mert külseje fiatalos, jóval kevesebbet mutat. Most is érzi, hogy 
a férfiak jól megnézik alakját, némelyek gátlástalanul utána fordulnak. Őt ez 
nem zavarja, inkább jóleső érzéssel veszi tudomásul. Hadd egye őket a fene. 
Hadd gondolják, hogy harmincöt, hogy fürge, eleven és talán temperamen
tumos asszony. Miért ne gondolnák, ha a látszat ezt mutatja?

Ahogy egy boutique kirakatához ért, lelassította lépteit, hogy betekint
hessen a fénylő üvegtáblák mögé. Az egyedi divatholmik mindig érdeklik, és 
mert elég ritkán járkál az utcán, a beltéri üzletekben mindig talál valamilyen 
figyelemre méltó újdonságot. Egészen közelről, rejtett rövidlátása miatt kissé 
hunyorogva futott végig tekintetével a kicsiny bolt árukínálatán, leolvasta a 
szerénytelen számokat feltüntető árcédulákat, fanyalogva húzta félre ajkát, 
hátralépett, és önmaga tükörképét, angol kosztümöt viselő figuráját vette 
szemügyre. De ezt alig észrevehetően csinálta, nehogy feltűnést keltsen, mert 
hiúságát, öltözködési szenvedélyét nem kívánta közszemlére tenni.

Néhány másodpercnyi álldogálás is elegendő volt annak megállapításá
ra, hogy alakja még mindig elfogadható, kissé telt, de hízásra mégsem hajla
mos. ruhája úgy tapad testéhez, mintha egy divatbemutató menökenje lenne. 
Az üzletsor következő boltjai előtt már csak a fejét fordította a kirakatok felé 
és máris továbbhaladt, mert semmi sem keltette fel különösebben az ér
deklődését. Inkább csak saját alakját, lépését, mozgásának ritmusát figyelte. 
Arcvonásait nem vizsgálgathatta mozgás közben, de vállára omló, bronzvörös
re festett hajáról megállapította, hogy fodrásza jó munkát végzett, eltalálta a 
kívánt árnyalatot, különleges samponja pedig, amelyet egy külföldi utazása 
alkalmával vásárolt, puhává, lengővé teszi fiatalosra fésült frizuráját. Valaki 
ráköszönt, ő visszabólintott, anélkül, hogy felismerte volna a mellette elhaladó 
férfit, aki talán valamelyik intézmény alkalmazottja lehetett. Ekkor gondolat
ban ismét visszatért a vállalati gondok birodalmába, melyről éppen hogy csak 
megfeledkezett. Kell-e neki az a felelősebb beosztás, melyre lenne némi 
esélye, ha valamivel jobban igyekezne, ha nagyobb ambíciót mutatna, jóllehet 
most sem panaszkodhatnakszorgalmára? Munkáját pontosan végzi, a beteges
kedés és a munkakerülés elterjedt formái számára ismeretlenek. A kiküldeté
seket sohasem utasítja el, mert szereti az utazást és a vele járó változatosságot, 
az új arcokat, ismeretségeket. Gyerek, sajnos, nem várja, férje, aki nemrég 
mégolyán sokat utazgatott, megszokta időnkénti távollétét. így aztán nagyobb 
örömét leli találkozásaikban, ritkuló szeretkezéseikben.

Hogy neki nincs is igazi, intim otthona? így mondják barátnői, azok 
pedig, akik nem mondják, így gondolják. De tévednek. Látszólag nagyon
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kedveli a társaságot, sokszor megy látogatóba, és sokan keresik fel lakásában 
akkor is, amikor legszívesebben pihenne. Minden vendége előtt mosolyogva 
tárja ki az ajtót, fáradtságát, unalmát senkivel sem érezteti. Pedig nagyon is 
szeret egyedül lenni mértékkel berendezett lakásában. A könnyebb olvasmá
nyokat és képes lapokat is kedveli, mert megnyugtatják, szórakoztatják és 
ismeretlen világokkal kötik össze. Legnagyobb örömét mégis a csendes 
szöszmötölésben leli. Ruháinak kisebb hibáit maga hozza rendbe, válogatott 
fehérneműit egyik szekrényfiókból a másikba rakosgatja át, rendezgeti a 
vitrinbe helyezett csecsebecséket, előszedegeti a régi fényképeket, kirándulá
sok, mulatságok, nyaralások emlékeit, és újra felidézi őket. Nagy ritkán előko
torássza a titkos rejtekhelyen őrzött, hozzá írott szerelmes leveleket és verse
ket, olykor elfojtott hangon olvassa föl magának a hízelgő sorokat. De ezt már 
csínytevésnek tekinti, és mindig attól retteg, hogy valaki váratlanul leleplezi.

Van otthona, igenis van, és ha senki sincs körülötte, akkor érzi magát 
lakásában szabadnak, függetlennek, néha elégedettnek is — bizonyos korlá
tokon belül. De ki rendezheti be életét korlátoktól mentesen? Persze, ezeken 
a korlátokon néha túl is lehetne lépni, ha érdemes kockáztatni. De eddig még 
mindig gyáván visszahúzódott, mert a titoktartás csak illúzió. Mindegy. Az 
illúziók is az életéhez tartoznak, betöltik életének réseit, akár a csalódások. 
Már közeledik otthonához, örül, hogy rövidesen megpihenhet. Ha otthon 
találja a férjét, ami most valószínűbb, mint a múltban, örömmel fogja üdvö
zölni; ha üres lakást talál, attól sem lesz bánatos.

AZ ÖREGÚR ÉS A FIA

Csak egyetlen szempontból volt megelégedve önmagával, és ezt a tényt 
mindenkivel igyekezett közölni, akit valamennyire is egyenrangúnak tekintett 
munkatársai között. Mármint hogy minden munkanap reggelén kiegyensú
lyozottan, pihenten és kedélyesen jelent meg a munkahelyén. A félig álmatlan 
éjszaka, a családi vita, vagy az intézetben előző nap felmerült problémák 
következményeit oly sikeresen tudta semlegesíteni, mintha meg sem történ
tek volna. „Én minden áldott nap egy és ugyanazon állapotban lépem át a 
főiskola küszöbét” — hangsúlyozta éppen olyan esetekben, amikor ennek a 
nyugalmi állapotnak már nyoma sem maradt rajta. Ezzel a kijelentéssel bi
zonygatta, hogy a kollégák részéről megmutatkozó, elég gyakori mulasztások 
ellen nem szubjektív, már magával hozott rossz kedélyállapota miatt, hanem 
kizárólag az esetek tárgyilagos megítélése alapján lépett fel olykor szigorú 
hevességgel. Az ő részére a közömbösség ismeretlen fogalom volt, minden 
jelenséget észlelt és mindenre reagált, ezért egyesek kissé izgága embernek
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tartónak. Önmagának azért bevallotta, hogy ilyen alaptermészetének követ
kezményeként idegei fokozatosan megromlanak és néha azt is észleli, hogy 
hangja olyankor is a kelleténél magasabbra csap, amikor az nem egészen 
szükséges és indokolt. És nem csak kollégái, diákjai, hanem családja körében 
is.

Tudását és szorgalmát senki sem vonta kétségbe; sohasem tapasztalta, 
hogy háta mögött összesúgnának, kibeszélnék, de tudta, ha nem lesz képes 
megfékezni indulatait, előbb-utóbb elveszti több évtizedes sikeres munkájával 
megszerzett tekintélyét. Elhatározta, hogy ha betölti a hatvanadik évét, vissza
vonul, habár további működésének törvényes alapjai lennének. Felesége, aki 
mindenkinél jobban ismerte férje természetét és egészségi állapotának alaku
lását, nagyon is indokoltnak tartotta nyugalomba vonulásának tervét, de a 
kartársak csak megmosolyogták: „Te csak ijesztgetsz bennünket, Ö regúr — 
így az idősebbek, a fiatalabbak pedig csak legyintettek: „Hiszen a tanár úr 
valamennyiünknél mozgékonyabb, frissebb szellemű. Mi, fiatalok gyorsabban 
megérünk a nyugdíjra”. És amit mondtak, komolyan is gondolták. Az Öregúr 
ennek ellenére diszkrét módon hozzálátott iratainak a rendezéséhez.

Tervei persze voltak a nyugdíjba vonulás utáni évekre is. Hogyne lettek 
volna, amikor eddigi életmódját is elég módszeresen rendezte be az adott 
lehetőségeken belül. Tervszerű életmódja azonban nem holmi pedantériá
ból, merev elvszerűségből, de inkább személyi integritása megőrzésének, 
megvédésének szándékából táplálkozott. Kedvező körülmény, hogy még 
munkaképes, ezáltal esetleg megvalósíthatja azokat az elképzeléseket, melye
ket aktív pedagógusi minőségben legfeljebb felvázolhatott, de soha nem 
valósíthatott meg. Esetleg családjának is több időt szentelhet. Elsősorban fiára 
gondolt, aki már jó ideje éli saját életét, a kényszer mégis úgy köti őket össze, 
mint szülőt a még fel nem nőtt gyerekkel. Ez talán nem mindennapos, de egyre 
gyakrabban tapasztalható jelenség. Függőség a függetlenségre való törek
vésben.

A kívülállók tévesen ítélhették meg kettőjük kapcsolatát. Nem tudhat
ták, hogy a szülők már régen kiengedték kezükből a fiukat szorító gyeplőt, 
mert az állandó atyáskodás elvonta volna a hivatásukhoz, elsősorban az apa 
munkájához szükséges erőt és időt. Márpedig a fiú ügyei néha napokra is 
eltérítették működésének területéről az Öregúr figyelmét. Ellentmondásokkal 
telített helyzet alakult ki, mellyel sem az apa, sem a fia nem volt megelégedve, 
de a helyzeten változtatni egyikük sem tudott. A tanár legszívesebben elfelej
tette volna azokat a napokat, amikor munkáját elhanyagolva a távoli Zágrábba 
kellett utaznia, hogy a különböző forrásokból érkező hírek nyomán ellenőriz
ze ott tanuló fiának helyzetét. Volt úgy, hogy már feljavult állapotban bukkant 
rá eredeti lakhelyén, de az is megtörtént, hogy egészen leromlottan és elha
nyagolt külsővel találta meg züllésre hajlamos egyének társaságában. Gyuki el
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is várta, hogy bárhol is érte a saját hibájából, vagy valamilyen betegségből 
származó „baleset”, apja a kellő időben és a megfelelő helyen megjelenjen. 
Mert szerinte ez része a szülői kötelezettségeknek, melytől ő nem mentesíti 
őket haláluk napjáig sem.

Tanulmányainak befejezése után a fiú hazatért, de a szülői otthon 
kötöttségét már nem tudta elfogadni. Ahogy némi lehetőséget biztosított 
magának, elköltözött, és az albérleti szobák magányában küzdött független 
életmódjáért. A szülőket továbbra is csak jogaikban kívánta megrövidíteni, az 
ellenőrzés lehetőségét a legcsekélyebb mértékre akarta csökkenteni. Segítsé
gükről ugyanakkor egyáltalán nem mondott le. A helyzeten az időnként 
feltűnő, majd továbbálló barátnők sem változtattak, tekintet nélkül arra, hogy 
csak órákat vagy esetleg napokat töltöttek a fiatalember lakásában. Házias, 
gondoskodó oldaláról egyikük sem kívánt megmutatkozni. Nem takarítottak, 
egyetlen kávéscsészét sem mostak el, de még saját cigarettacsutkáik tömegét 
is hátrahagyták a ritkán szellőztetett lakásban. Az Öregúr természetesen nem 
bírta tétlenül szemlélni a felfordulást, és olykor saját kezűleg végezte el a 
számára egyáltalán nem megszokott rendcsinálást. A fia kis lakásában uralko
dó helyzetet saját felesége előtt is igyekezett leplezni, és a dolgokat mindig 
úgy rendezte, hogy azokba az asszonynak minél kevesebb betekintése legyen. 
Gondolta, ezzel némileg tehermentesíti rossz idegzetű, gyakran betegeskedő 
hitvesét.

Gvuki pedig a maga szabta életrendjétől nem tágított. Annak ellenére, 
hogy alapját a kiszámíthatatlanság, a váratlan, néha meglepő fordulatok és 
események láncolata képezte. És ha a szülők olykor tiltakoztak a számukra 
elfogadhatatlan jelenségek ellen, ami főleg az Öregúr többnapos távolmara
dásában jutott kifejezésre, Gyuki biztos volt, hogy majd különösebb erőfeszí
tése nélkül is megenyhül az átmeneti elhidegülés, és apja, ha duzzogva is, 
majd megint megjelenik nála, és folytatja működését ott, ahol abbahagyta. A 
fiú csak akkor tért meg bűnbánóan, ha úgy érezte, túlfeszítette a húrt, hogy 
hanyagsága és hányaveti magatartása komolyan megsértheti szüleinek önér
zetét. Akkor képes volt elnézésüket kérni és bevallani, hogy az ő viselkedésével 
sem volt minden rendben. Az ilyen jelenetekre azonban ritkán került sor, 
mert az egyébként nagyon önérzetes Öregúr számos alkalommal átsiklott a 
látottakon vagy hallottakon, így Gyuki nem kényszerült a bűnbánás kinyilvá
nítására. De tiltakozott, amikor apja érkezése alkalmával néha öngúnnyal 
megjegyezte: ,A szobainas rendelkezésére áll.”

Való igaz, hogy Gyuki sohasem alázta meg szándékosan apját, akit 
szeretett és tisztelt. Az Öregúr pedig az idő múlásával annyira megszokta 
szerepét, hogy valóban nem tartotta sem megalázónak, sem természetelle
nesnek. A kölcsönös egymásra utaltság kialakulásában más tényezők is közre
játszottak. Az Öregúr időnként mellőzöttnek érezte magát a közéleti szereplés
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szempontjából. Évtizedeken át elhalmozták társadalmi feladatokkal és elisme
résekkel, de eljött az idő, amikor az újonnan feljövő nemzedék lépett előtérbe. 
És egy tanár érzékenységével reagált minden olyan jelenségre, melyből azapja 
megbecsülésének csökkentésére következtetett. Számon tartotta a címére 
érkezett meghívók és megbízatások számát, összehasonlításokat tett és ke
serűen állapította meg, hogy már nem áll annyira az események középpontjá
ban. mint egykoron, hogy éppen az a nemzedék lép előtérbe, amelynek 
felneveléséből és útnak indításából ő is olyan tevékenyen és őszinte meg
győződéssel vette ki részét. Attól tartott, hogy rövidesen a magukat fölösleges
nek érző emberek sorsára jut. Ez a helyzet nem csak nyugtalanította, hanem 
munkájában, különösen a tanintézeten kívüli elfoglaltságában is éreztette 
hatását. Nehezebben koncentrált, a tanulmányozott anyagokba nem tudott 
kellőképpen elmélyülni. Voltak napok, amikor egyetlen épkézláb mondatot 
sem tudott még jegyzet formájában sem leírni, csak üres aggyal bámult maga 
elé. Maga sem tudta megítélni, hogy az öregedéstől való félelem, nyugdíjba 
vonulási terve, vagy éppen a tetten érhető hiúsága gátolja-e munkaképességét, 
és kereste a módot, hogyan lábaljon ki ebből a már válságosnak tekinthető, 
megreked tségbe vezethető helyzetből. Gyű ki istápolása, ügyeibe való néha 
túlzott elmerülése talán ennek a válságnak semlegesítésére irányuló törekvé
sének egyik megnyilvánulása volt. Szülői minőségben mindenképpen helyt 
akart állni, bizonyítva magának, hogy ezen a téren még nagyon is szükség van 
közreműködésére.

Gyuki nem rendelkezett gyakorlati érzékkel, anyagiakról pedig képte
len volt bárkivel is tárgyalni — apja kivételével. Valahogy lealacsonyítónak, 
méltóságon alulinak tartotta ügyfeleivel, megbízóival pénzről beszélni, ebben 
jutott leginkább kifejezésre elitista, esztetizáló jellemvonása. Ha barátai kér
tek tőle kölcsön, lehetősége szerint adott. A lokálokban, ahol gyakran megfor
dult, sohasem ellenőrizte a számlát és a pincérek ezzel a gesztusával sokszor 
visszaéltek, éppen úgy, mint a sofőrök, akik tudták, hogy Gyuki sohasem tekint 
a taxiórájukra, ha fizetésre kerül a sor. A pénz gyorsan kifolyt ujjai közül. Az 
Öregúr sem foglalkozott sokat életében anyagi kérdésekkel, a család pénz
ügyeit mindig a beosztást kiválóan gyakorló feleségére bízta. És most mégis 
neki kellett üggvel-bajjal helyreigazítania fia zilált pénzügyeit, mert minden 
adósság, a fiáé is, súlyos teherként nehezedett rá, amit minél előbb rendezni 
kívánt.

Kartársai és barátai mindig megrótták, ha kihagyta a gyakran felkínál
kozó, kedvezőnek mondott részletlefizetésre való vásárlási lehetőségeket. Őt 
minden hitel adósságként terhelte, ezért inkább lemondott még a legcsábí
tóbbakról is. Kivételt csak a lakáskölcsön képezett, mert ezt a kérdést annak 
idején nem tudta másként megoldani. Aztán eljött az idő, amikor szembe 
kellett néznie hitelezőkkel és adósokkal egyaránt, hogy fia ügyei rendeződje
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nek, ne keletkezzen zűrzavar, mely Gyuki édesanyjának fülébe is eljutna. Ez 
irányban nem sajnálta a fáradságot, mert felesége érzékeny idegrendszerét 
mindenáron kímélni akarta. Tette ezt még akkor is, amikor ez a kímélet már 
szinte lehetetlennek tűnt, amikor nem csak Gyuki ügyeit, de saját személyes 
drámáját is palástolni kellett. Ez utóbbi, a dolgok természete folytán viszont 
fia előtt nem maradhatott titok; apa és fia szövetsége egy kapoccsal szorosabb
ra fűződött. Ugyanakkor az apai fölény valamivel kurtábbá zsugorodott.

GYUKI ÉS VIOLETTA

Gyuki rendellensége, a racionális gondolkodás és életmód teljes meg
vetése mögött nem csekély hiúság bújt meg. Barátaitól és szüleitől megköve
telte munkája megbecsülését, jobb alkotásait tudomásul vegyék és egyér
telműen elismerjék értékét. Bizonyos kritikát ugyan eltűrt, de csak a kíméle
teset, az elismerésbe burkoltat, az olyant, mely nem tagadta meg a bennük 
rejlő művészi magvat. ,A lényeg a fontos, a lényeg” — replikáit sebtében 
minden megjegyzésre, és a lényeg természetesen az volt, amit ő jónak és 
elfogadhatónak tartott. „A formaművészetben éppen annyira fontos egy meg
határozott kemény központ köré gyűjteni a mellékest, mint az éleiben” — 
vallotta az ő igazságát, melynek eredetét senki sem kutatta. Hogy aztán az 
életében hogyan érvényesítette ezt a bölcsességet, azt nem lehetett fölfedezni. 
Mert igazi következetességet csak egyetlen kérdésben, nőügyeiben tanúsított.

Ezen a téren valóban nem tűrte sem a jó tonácsokat, sem más személyek 
bárminemű beavatkozását. És mert Gyuki olyan volt, amilyen volt, a rendsze
resség vagy a spekulatív elem ezen az érzékeny talajon sem jöhetett számítás
ba. „Fiam, szeretnék valamit mondani erről a nőről.. . ” — kockáztatta meg az 
apja, amikor fia lakásának ajtajában egy éppen távozó hölgybe ütközött, de 
Gyuki félbeszakította: „Nem a te ízlésed szerint válogatom meg a nőimet.” Az 
Öregúr tovább próbálkozott. „Nem is erről van szó, de véletlenül tudom .. 
De Gyuki ezúttal sem volt kíméletesebb: „Ha nem tudnád, apám, már 
felnőttem.” Na igen, mormolta azapja inkább önmagának, nem feszítve a húrt, 
de ebből a nőből alkohalbűz áradt, amit a túladagolt kölnivíz sem tudott 
semlegesíteni. Ezek után a nőügyekre vonatkozó megjegyzések fejcsóválások- 
ra, vállrándításokra, hümmögésekre, esetenként elismerő mosolyokra korlá
tozódtak. Mert Gyuki az elismeréseket sem kívánta hallani nőügyekben. Ezen 
a síkon kiharcolta teljes szuverenitását. Ezért hárította el szüleinek többször 
is megismételt javaslatát, hogy találjon végre egy számára megfelelő nőt, akire 
további élete folyamán is támaszkodhat, az ő könnyebbségükre. „Nő jöhet, nő
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mehet, de kullancsra nincs szükségem” — makacskodott ellentmondást nem 
tűrő hangon. Pedig jelölt akadt volna nem is egy, mert Gyuki a város fiatal 
nemzedékének ismert és népszerűbb figurái közé tartozott. Olyanok is ismer
ték, akiknek létezéséről sem volt fogalma, a művészek, a kocsmák és az 
újdonsült bohémek vidéki hajtásainak körében pedig egyénisége gyakran a 
szóbeszéd és mendemonda tárgya volt. Talán ennek a ténynek köszönhette, 
hogy egy napon ismeretlen látogató lépte át lakásának küszöbét.

Tél volt. zimankós, fogcsikorgató tél. Az utcák elnéptelenedtek, és csak 
az bújt ki odújábol, aki éppenséggel rákényszerült. Ezeknek a lépései alatt oly 
erővel csikorgóit a hó, hogy Gyuki emeleti lakásába is behallatszoit. A fák 
vastag fehér hólepel alatt roskadoztak, a tejes köd is szüntelenül a házak 
közölt motoszkált. Gyuki egyedül hevert plüssbársonnval letakart fekhelyén. 
Szerette az ilyen csendbe burkolódzó magányt, és örült, hogy ilyen kegyetlen 
időben senki sem háborgatja. Megbízatása alig volt, önálló cselekvéshez nem 
volt hangulata, jólesően hatotta át a mozdulatlanság állapota, mely már-már 
a félálom bódulatába ringatta.

És akkor csengettek. Felrezzent, de nem mozdult. Akárki is, az ördög 
vigye el, nem nyit ajtót. De ismét csengettek, makacsul, hosszan, erőszakosan. 
Ekkor már idegesen ugrott fel, homlokára hulló haját egy mozdulattal hátra
simította, és az előszoba ajtajához sietett. A csengő éles berregése csak akkor 
szűnt meg, amikor mogfordította a kulcsot a zárban. Az ajtóban egy fiatal nő 
állt, aki mosolygott. „Zavarok”? — kérdezte olyan ártatlan képpel, hogy Gyuki 
barátságtalan grimasza azonnal megenyhült. „Ó, dehogy” — dadogta, és 
félrelépett azajtonvílásból. A nő fölemelte a küszöbre letett táskáját, aztán úgy 
libbent be a szobába, mint aki ott mindennapos látogató lenne. Körül sem 
nézett a szobában, hanem lassú mozdulattal lehúzta kesztyűit, és a háta 
mögött zavartan toporgó Gyukihoz fordulva bemutatkozott: „Violetta va
gyok.” A fiú mereven bólintott; semmi sem jutott eszébe, amit ebben a váratlan 
helyzetben mondhatott volna. De amikor a lány levette prémes sapkáját szőke 
hajáról, önkéntelenül utánanyúlt, és még mindig szótlanul várta a további 
fejleményeket. Most jutott csak el az első határozott megfigyeléséig, miszerint 
a magát Violettának nevező lány haja két fonott varkócsban lóg alá gyapjúsállal 
fedett vállára, ami szokatlan benyomást keltett. Végül egy mozdulattal jelezte 
a jövevénynek, hogy a kabátját is lesegítené, ha úgy óhajtja. Mikor ez is 
megtörtént, egy szék felé mutatott, és kibökte: „Tessék.. .”A lány kényelmesen 
elhelyezkedett, a magával hozott nagyobb irattáskát az asztalra tette, villám
zárját kinyitotta, és különösebb hangsúly nélkül, két szóval megmagyarázta 
mozdulatát: „Könyvekkel házalok.” Aztán olyan alaposan nézett körül a szo
bában, mintha az ügy, amiért belépett a lakásba, nem is érdekelné.
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..Ugv hiszem, az én bemuiaikozásom fölösleges” — mondta ki végül a 
fiatalember az első épkézláb mondatot. A lány helyeslőleg bolintott: „Ó, én 
igazán jól ismerem magát. Gyuki.” A fiú szívesen megkérdezte volna, hogy 
ugyan honnan a csodából ismeri, hiszen soha életükben nem találkoztak, de 
inkább hallgatott, gondolva, a lány majd csak kiböki ezt is. legalább egv 
tőmondattal, ahogyan a könvvügynöködésével tette. Violetta azonban nem 
beszélt tovább, inkább a fiatalemberen pihentette meg tekintetéi, mintha lőle 
várta volna a társalgás folytatását. Most már Gyuki is leült, és jól szcmügvre 
vette az égből pottyant jövevényt. Ez a Violetta nem különösebben szép nő — 
állapította meg néhány másodpercnyi megfigyelés után. De érdekes, határo
zottan érdekes. A haja simára fésült, középen választék és a két hosszú fonat. 
Szeme barna és nagy, orra vékony és kissé hajlott, szája szépen megrajzolt, 
kicsi, felső ajka keskeny. Álla alig észrevehetően csapolt, nyaka fehéren emel
kedik ki váltóból; alig középtermetű és inkább sovány, mint móléit. Ami 
feltűnő rajta, az a kél kiugró arccsont meg a szokottnál erősebb szemöldök. 
Nem vékonyítja és alig sminkel. Valószínűleg tudja, hogy bőre sima, sehol egv 
szemölcs vagy egv látható mitesszer.

De miért éppen hozzá jött és tulajdonképpen mit akar lőle? „Ha szabad 
kérdeznem, minek köszönhetem.. . ” — kezdte a kérdezősködési. de a lány 
félbeszakította: „Természetesen a könyvek ügyében jöttem — mondta hatá
rozottan. majd mindjárt hozzátette: — De ez nem lényeges. Látni akartam, ha 
vásárol, ha nem. és most itt vagyok.” Es kajánul mosolygott.

Gyuki kezeit tördelte, mint mindig, amikor tanácstalannak érezte ma
gát, de a lány gyorsan kisegítene a kínos helyzetből: „Mondja, feltétlenül üzleti 
céllal kell két fiatalnak találkoznia?" A kérdés már úgy hangzott, hogy Gyuki 
gyors válaszra kényszerült: „Dehogy.. .  semmi esetre. Mégis, itt vannak a 
könyvek és úgy tartom.. Violetta ismét félbeszakította, és a fiatalember 
akkor még nem sejtette, hogy ez a spontánnak tetsző közbeszólás a lány 
stílusához tartozik, ami még bosszúságok forrásává válik az elkövetkező 
időkben. „Na látja, hiszen maga művész, maga másképpen viszonyul a kon
venciókhoz, mint az átlagember, ugye?"

Gyuki érezte, hogy a lány lerohanja, de ahelyett, hogy határozott maga
tartásával, úgy, ahogy már magában megfontolta, kivédte volna a támadást, 
csak fanyarul mosolyogva bólogatott. Mikor az volt a benyomása, hogy a lány 
már kifulladóban van, mégis közbcvctett egy kérdést: „De kedves Violetta, 
valamit mégiscsak elképzelt/’ A lány egy cigarettát kért, és öngyújtójának 
lángja mögül a fiúra szegezte tekintetét: „Persze, gondoltam, segítek magá
nak:’ Még hogy őneki? „Miből gondolja, hogy segítségre lenne szükségem és 
miben?” Violetta nagyot szippantott, kifújta a füstöt, majd a fiú szájához vitte 
a cigarettát. „Látja, most is segítettem. Egy nő százféle módon segíthet, ha akar. 
És én véletlenül akarok.”
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A fiú megint elmélázva bámulta a lányt, aki fölkelt a karosszékből és a 
munkaasztalhoz lépett. „Látja, ebben a munkában nem segíthetek, de minden 
egyébben igen. Például helyreállíthatom a néha félrebillenő lelki nyugalmát, 
aztán megszabadíthatom a szülők iránti függőségtől. Na, azért ne féljen, nem 
csimpaszkodok a nyakába, hogy cselekvési törekvéseit korlátozzam. Csak 
intézném az ügyeit.. .  kéznél lennék és el is tűnhetnék. Rendben tartanám a 
lakását is, ha úgy akarja, habár nem vagyok kimondottan házias típus. Meg 
úgy.. .  hiszen érti.”

Gyuki természetesen értette, de abban egyáltalán nem volt biztos, hogy 
a lány ily módon megkönnyíthetné az életét. Habár, gondolta, talán van is 
némi fantázia ebben az elképzelésben, vesztenivalója végeredményben nincs. 
Ha meg a házasság útjára terelné a lány, gyorsan megszabadulna tőle. Nincs 
szüksége kóloncra, habár nem is olyan biztos, hogy ilyesmin töri ez a lány a 
fejét. Hiszen szabad, független és határozott fellépésű, egy ilyen személlyel a 
barátság nem okvetlenül kellemetlen. Míg Gyuki gondolkozott, Violetta ismét 
kezdeményezett. „Ebben a szobácskábán olyan zsongítóan kellemes a meleg”
— mondta, és amikor eljött a munkaasztaltól, kigombolta blúzának néhány 
gombját, székét pedig egészen a fiú mellé húzta.

Csak reggel távozott, de előbb kitakarította a szobát és kiszellőztette a 
lakást. „Holnap látjuk egymást” — mondta a búcsúcsók után és még hozzá
tette, hogy aznap nem házal, mert a könyvtárban van dolga, a vizsgáihoz 
szükséges anyagokat kell felkutatnia. Gyuki az ágyában fekve gondolta át az 
utóbbi órák eseményeit, de semmilyen különös következtetésre sem jutott. 
Hát ez most így volt, és hogy mi lesz, azt majd meglátja. Semmi vész. Nagyot 
nyújtózkodott, és a másik oldalára fordult. Már majdnem elnyomta az álom, 
amikor észbe kapott, hogy-ez a lány csaknem mindent tud őróla, ő pedig a 
lányról jóformán semmit. Sem a vezetéknevét, sem a lakáscímet. Furcsa, de 
nem fontos, egyáltalán nem. Még egy egész órát aludt, és az apja ébresztette 
fel.

Gyuki idegesen ült asztalánál, mert munkaeszközeit — ollóit, ecseteit, 
ceruzáit — hiába cserélgette és forgatta kezében, egyetlen vonást sem tudott 
meghúzni. Az előbbi nap elmúlt anélkül, hogy Violetta megjelent volna a 
megbeszélt időben. Most utólag úgy tetszett neki, hogy a lány arcán, mielőtt 
kilépett ajtaján, diadalmas mosoly játszadozott. De miért csak most jutott 
tudatának felszínére az akkori benyomás? Igaz, miféle diadal az, ha egy szabad 
nő egy ugyancsak szabad férfi ágyába fekszik? Mégis lenne valami titkolt célja 
jövetelének? Tépelődőtt, rágódott, de nem tudta megkezdeni a munkát. 
Fölugrott az asztal mellől, és fel-alá járkált a szobában. Mi az, ami annyira 
nyugtalanítja? Violetta meglepetésszerű rátörése, vagy a lányból valamilyen 
szuggesztív hatás áradna? Egyénisége valóban nem hétköznapi, de biztonsá
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gos fellépése esetleg csak jól megjátszott szerep. Valamit mégis el akar érni ez 
a nő, valami besodorta az ő fellve őrzött fészkébe, függetlenségének fellegvá
rába. De téved a kisasszony, ha azt gondolja, hogy ő egykönnyen feladja 
sáncait, akármilyen agresszíven lépett is be az életébe. Ha egyáltalán belépett. 
Valószínűbb, hogy futó kalandról van szó, amit az is bizonyít, hogy nem jelent 
meg nála a megjelölt időben, és most újabb nap múlik el, a lánynak meg 
nyoma sincs.

Le kellene nyugodnia, mert tulajdonképpen nem történt semmi külö
nös. Ilyen eset mindenkivel megtörténhet, és különben sem egy szépség. Csak 
érdekes és talán ezért az izgalom. Mert a szépség mögött nagy üresség 
tátonghat, amit nehezen viselne el. De Violetta egyéniségében van valami, 
habár a rövid együttlét nem nyújtott alkalmat elmélyültebb társalgásra. Nem 
mintha nagy szükségét érezné az „elmélyült” beszélgetésnek egy fiatal nővel, 
akit életében először látott. Violetta mindent tud róla, éppen ezért mesélte el 
apjának ennek a találkozásnak a történetét. Az Öregúr csak hümmögött, és 
elgondolkozva csóválta a fejét, de a véleményét megtartotta magának. Nem 
baj, csak nyeljen az öreg, ha szüksége lesz rá, úgyis kisegíti. Egye meg a fene 
ezt a találkozást, amelytől annyira kiborult; ezt a feszültséget valahogy fel kell 
oldani, de nem nyugtatóval, azzal csak meghosszabbítaná nyavalygását.

Magára terítette vízhatlan télikabátját, és a közeli pincebárba sietett. A 
frissen esett hóban mély nyomokat hagyott gerezdes talpú cipője.

Nagyon rossz álmok gyötörték az ivást követő éjszakán. Amikor egy 
alacsonyan száguldó sötét viharfelhőből hatalmas mennydörgés robaja felri
asztotta, verejtékező felsőtestével igyekezett felemelkedni fektéből, de vissza- 
hanyatlott párnájára. Ekkor a mennydörgés megismétlődött és már sejtette, 
hogy valaki kíméletlenül dörömböl ajtaján. Kitántorgott az előszobába, és 
mivel szemét alig bírta nyitva tartani, ki sem kémlelt, csak résnyire nyitotta az 
ajtót. Akkor csizmáját a lábtörlőbe ütögetve belépett Violetta. „Hát így fogadod 
te a vendéget? Tőled akár meg is fagyhatna az ember, ugye? Pedig ebben a 
zord időben igazi áldozat idáig kutyagolni.”

Folyamatosan beszélt, miközben Gyuki a szobája, majd az ágya felé 
hátrált, mellén keresztbe tett karokkal, és csak az ágya széléről kockáztatott 
meg egy közbevetett mondatot: „De hiszen tegnapelőttre vártalak.” A lány 
nem hagyta folytatni: „Hát aztán! Könnyű várakozni a meleg szobában, a 
szegény lány meg dideregjen az úton, hogy megkeresse betevő falatját.” Gyuki 
újra kezdte, de most már takarója alól: „Hiszen te ígérted.” Violetta ledobta 
csizmáit. „ígértem, ígértem. Az autóbuszok késnek, elakadnak, nekem meg 
más dolgom is akad, hiszen tudod. Jaj de megizzadtál, emeld fej a fejed, te 
korhely, megigazítom a párnádat. így már más; na, húzódj egy kicsit odébb, 
én is át szeretnék melegedni. Te olyan meleg vagy, mint egy kályha. Ugye, 
örülsz, hogy megint itt vagyok?”
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A nap folyamán, úgydéliájban megjön azöregúr. akinek Violetta nyitott 
ajtót. A tanár udvariasan meghajolt és bemutatkozott: ..Gyukin vagyok’, és 
kezet nyújtott. ..En pedig Violetta — viszonozta a lány. — Gyuki meg a 
fürdőszobában van és úgy pocsékolja a vizet, mintha ingyen adnák, pedig 
mondtam neki. hogy ne locsolja tele a padlót, de rám se hederít. Maga ezt 
már biztosan tudja, mert ő ilyen é s .. .” A tanár letette a kabátját és a hadaró 
lány leié fordult: ..Honnan tudja, hogy milyen az én Ham? Hiszen ha nem 
tévedek, most látta életében másodszor, legalábbis közelről. Vagy talán téve
dek?” Violetta nem jött zavarba: „Ó, tudok én sok mindent a maga fiacskájáról, 
még ha eddig ritkán is találkoztunk. Es különben is. én gyorsan kiismerem a 
férfiakat, úgy ám! Ugv ám. tanár úr. magáról is sokat hallottam. Bizony, maga 
elég híres ember, de Gyuki fia túltett már magán, őt még jobban ismerik a 
városban/'

Az Öregúr összefonta karját, és tekintetével végigpásztázta a lányt: 
„Mondja, kisasszony, maga joghallgatóm) vagy magándetektív? Olyan adathal
mazzal rendelkezik, mintha egész nyomozó testület állna maga mögött. Hz 
egyszerűen hihetetlen.” Violetta ismét átvette a szót: j\ tanár úr viszont úgy 
faggat engem, mintha a katedráról kérdezné ki a diákját, l lát én ebből már 
kinőttem, és ha vannak értesüléseim, az még nem ok a gyanúsítgaiásra.”

A lány ajka már pityergésre állt, amikor fején törülköző-turbánnal Gyuki 
lépett a szobába. ..Itt meg mi folyik? l-lőször találkoztatok és máris veszeked
tek.” Violetta fölvetette fejét: „Apád úgy faggat, mint egy vizsgálóbíró. Erre 
igaziin nem szolgáltam rá. Látod, amíg te fúródtól, addig én rendbe hoztam a 
szobái, de most elmegyek. Nincs itt semmi keresnivalóm." Gyors mozdulattal 
fejére kölönc* salját, és könnyektől csillogó szemekkel távozott. Menet közben 
még táskájába csúsztaita Gyuki frissen felbontott cigarettásdobozát, és be
csapta maga után az ajtót.

Akét férfi szótlanul kísérte a jelenetet, aztán összenézlek, és mindketten 
tanácstalanul tárták szét kezüket. „Na, most az én hibámból nem fogod ezt a 
lányt egyhamar viszontlátni — állapította meg az apa. — Pedig hidd el, nem 
szándékosan zavartam el, csak szerelem a tiszta ügyekéi.” A fiú némi késéssel 
reagált: ..De Öregúr. ez nem egészen a te ügyed, ezéri nem is feltétlenül 
szükséges, hogy minden tisztán álljon elölted.” Az idősebb Gyukin az ajtó felé 
indult. „Ha úgy látod helyesnek, utána megyek, elnézését kérem és visszahí
vom. Ezen aztán ne múljon.” Gyuki egy határozott mozdulattal megállította 
apját: „Azt már nem! Csak menjen. Ha akar, akkor magától is visszajön.”

Violetta még aznap este beállított, kezében takaros kis útitáskával. 
Papucs, hálóing, tisziákodási eszközök és fehérneműk kerültek ki belőle. 
Mindent elrakott a szekrénybe, anélkül, hogy akár egy szóval is megmagyaráz
ta volna cselekedetét. „Légy szíves adj nekem egy lakáskulcsot — mondta 
Gyukinak, miután befejezte a műveletet. — Nem akarok kint rekedni a
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hidegben, ha nem talállak idehaza. Az apád pedig egy igen komoly úriember. 
Remélem, nem haragudott meg rám.” Gyuki tagadólag rázta meg a fejét, és 
visszaült a munkaasztalához, de nem szándékozott a munkáját folytatni, 
hanem aggodalmas hangon szólt a lányhoz: „Komolyan kell egymással beszél
nünk. Violetta.” A lány cigarettát kotorászott elő kistáskájából és — miután 
rágyújtott — az első fiistfelleg mögül válaszolt: ,,lla éppen muszáj”, majd a 
következő szippantás után folytatta: ,,De én úgy hiszem, hogy nem muszáj. 
Inkább csinálnék egy jó rántottál szalonnával, ha van a hűtőben. Persze, 
láttam, hogy van. Nagyszerű lesz. Hs neked is akad még dolgod, hát csak 
csináld, én nem zavarlak.” Gyuki reménytelenséget kifejező mozdulatot tett. 
és egy megkezdett mintadarabra fordította tekinietét.

AZ ÖREG ÚR ÉS OLIVFRA ASSZONY

Violetta megjelenése fiánál némileg módosította az Öregúr életrendjét. 
Kevesebb időt vett igénybe „szolgálata”, és többel foglalkozhatott saját ügyei
vel. Feleségével együtt megelégedetten vették tudomásul, hogy olyan nőszc- 
mélv tűnt fel a láthatáron, aki a fiúkkal kapcsolatos gondok nagy részét 
leveheti vállukról. A tavasz közeledtével annyira megkönnvebüliek, hogy jó 
előre nyaralási terveket szövögettek, amiről az előbbi években éppen Gyuki 
miatt kellett gyakran lemondaniuk. Az anya aggodalmaskodása rendre meg
akadályozott minden utazási tervet, mert szerinte keltőjük távolléte alatt a fiú 
életrendje teljesen felborulna, lakása romhalmazzá vagy szemétdombbá vál
na, és a gyerek éhen pusztulna. Hiába erősítgette az Öregúr és kevesebb 
meggyőződéssel maga Gyuki, hogy egv harmincéves ember már nem gyámol
talan kisgyermek, aki nem tud két hétig sem megállni önállóan a lábán, az 
anya hajthatatlan maradt, és csak kivételes biztosítékok árán sikerült rávenni 
őt egy tíz-tizenkét napos távollétre. Dr. Gyukin most úgy vélte, eljött az idő, 
hogy változtassanak ezen a képtelen helyzeten, hiszen Violetta, akármilyen 
szelekótva is. talán mégis képes lesz ellátni Gyukit a rövid nyaralás napjaira.

Hosszú és fárasztó, néha élesebb szóváltásba torkolló viták után az anya 
beadta a derekát, és megkezdődhettek a nyaralás előkészületei. Az adott 
körülmények között nem a gardrób, nem is a nyaralás színhelye és a penzió- 
árak, hanem a lakás szellőztetésének, a virágok locsolásának és Gyuki étkezé
sének biztosítása állt az előtérben. A kutya nem okozott gondot, mert csak 
olyan helyre szállásolták be magukat, ahol a kis ebet is szívesen fogadták. A 
két férfi szavatolta, hogy a virágok ápolását és a szellőztetést nyugodtan 
Violettára bízhatják, így a nyaralás előtti akadályok mindegyike elhárult. 
Legalábbis azt gondolta a két Gyukin. De akkor váratlanul felmerült a kulcs 
kérdése. Fs mi lesz, ha az a hanyag fiú elveszíti a kulcsokat? Valaki megtalálja
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és kifoszthatja a lakást. És az a lány esetleg nyitva hagyja a vízcsapot és kész a 
katasztrófa. Na, még mielőtt végleges lenne az elhatározása, megnézi magának 
azt a lányt.

Elment fia lakására, hogy találkozzon Viollettával, de a lány éppen akkor 
nem jelentkezett két napon át. „Hát ez egy megbízhatatlan nő” — fakadt ki 
Gyukinné, amint hiába várta a lány megjelenését. Amikor harmadnap mégis 
megjött, Gyukin mama odasietett és rögtön a tárgyra tért: „Hát te vagy az a 
Violetta? Nem mondom, magadat szépen rendben tartod, de a fiam lakása 
most is úgy fest, mint egy bohémtanya. Persze, nem vagy a fiam szolgálója, de 
ha már így akartad, mert ahogy én tudom, te akartad, akkor ezt a dolgodat is 
különben végezhetnéd. A férfiak egyedül tehetetlenek, és ha rajtuk múlik, 
megeszi őket a kosz.”

Gyuki félbeszakította anyja monológját, mert idegeit felborzolta a lec- 
kéztetés: „Hagyd már, mama, ezt a prédikációt! Az én lakásom nem mágnás
kastély. Mi kelten Violettával el tudjuk látni ezt a kis semmiséget.” Az anya nem 
hagyta annyiban: „Még hogy semmiség? Te, Violetta, szintén annak tartod?” 
A lány, akit Gyukinné megjelenése kissé megriasztott, most jutott csak szóhoz: 
„Természetesen semmiség. Mit gondol a mama, hogy én tanyán nevelkedtem? 
Az én szüleim sem akárkik, és ha nem lennének külföldön, arany sorom 
lehetne. De nekem most nincs támaszom, és akárki belém marhat. Legalábbis 
úgy képzelik. De én tisztelem magát, és nem szólok semmit. Különben is 
kérdezze meg a fiát, milyen húslevest tudok főzni. Meg a hűtőt is megtölthetem 
minden szükségessel, ha kapok rá pénzt. Gyukinak viszont soha sincs ele
gendő pénze, és talán erről beszélgethetnénk.”

Az anya hol a szótlanul meghúzódó Öregúrra, hol meg a szintén 
hallgató fiára függesztette tekintetét, aztán egy kézmozdulattal félbeszakította 
a lány szózuhatagát, és határozott hangon kijelentette: „Hát én terátok nem 
bízom a lakásom kulcsát, nyaralni pedig nem megyek. Ha neked mehetnéked 
van, Péter, menj, de nélkülem.” Ez volt az utolsó és megmásíthatatlan szava. 
A tanár pedig keményen elhatározta, hogy ő bizony megy, akár egyedül is.

így is történt. A rend kedvéért még megkísérelte rábírni elhatározásá
nak megváltoztatására feleségét, mondván, hogy az első benyomás nem min
dig megbízható, és bizonyára minden rendben lenne, ha el is utaznának 
kettesben arra a rövid időre, de tudta, hogy fáradozása hiábavaló. Az asszony 
bizonyos esetekben makacsul bízik megérzésében, és ha valakiről kedvezőtlen 
benyomást alakít ki magában, akkor ahhoz a képhez körömszakadtáig ragasz
kodik. „Ha meggondolod magad, még mindig nem késő— mondta útipoggyá
szával kezében a vagon lépcsőjéről. — Még visszamehetek, és holnap vagy hol
napután együtt indulhatunk!” Jól tudta, hogy felesége nem híve a gyors 
nézetváltozásoknak, de saját lelkiismeretének megyugtatására tette meg ezt 
az utolsó kísérletet.
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Amikor a nem éppen túltömött útitáskáját elhelyezte az ülőhelye feletti 
hálóba, még visszatért a vagon ablakához. Akkor vette észre, hogy az est 
félhomályába burkolt peron felől nagy sietve, levegő után kapkodva közeledik 
fia Violetta kíséretében. A lány egy szál virágot szorongatott kezében, amit 
kissé ágoskodva, szó nélkül nyújtott föl az Öregúrnak, de amikor kissé kifújta 
magát, halkan, majdnem restelkedve szólalt meg: ,Jó utazást, apuka, és érezze 
jól magát.” Aztán Gyukinnéra, majd a fiúra vetett egy kaján mosollyal kísért 
pillantást, de a meglepetés semmi jelét sem tapasztalta rajtuk. Az anya ön
uralmával akarta megkímélni férjét, nehogy egy fölösleges összekoccanással 
elrontsa hangulatát a búcsú percében, mivel észrevette, hogy a lány gesztusa 
valamelyest meghatotta. Hát legyen. A vonat pedig lassan kigördült az állo
másról.

Még alig távolodott el a várostól a zajos nyaralókat szállító hosszú 
szerelvény, amikor a tanár már kénytelen volt elhárítani egyik útitársának 
társalgási kísérletét, és a puha ülőhelyén magába zárkózva igyekezett lecsilla
pítani az utazást megelőző izgalmak által kiváltott nyugtalanságát. Jól tette-e 
vajon, hogy — faképnél hagyva családját — egyedül indul erre a hosszú útra?
— tépelődött magában leeresztett szemhéjakkal. Milyen helyzetben találja 
majd családját, ha a nyaralásról visszatér? Ott lesz-e a fiánál Violetta, és ha igen, 
ugyan milyen viszony alakulhat ki a lány és a felesége között? Lesz-e oka a 
megbánásra, ha majd idehaza esetleg felfordulást talál, melynek terhét egye
dül felesége viseli a vállán? Talál-e társaságot ott a hegyek között, vagy egyedül 
barangol-e majd az ismert utakon és ösvényeken? Régebben volt már erre 
példa, de akkor fiatalabb volt, az egyedüllét, a csend, a kikapcsolódás jótéko
nyan hatolt idegeire, valósággal újjászületett. De m ost...

Töprengésének a kalauz vetett véget, aki erélyesen kivágta a fülke ajtaját 
és jó estét kívánva kilyukasztgatta az utasok menetjegyeit. Ezek után mindenki 
kényelembe helyezte magát, lekapcsolták a vakítóan világító izzót, és az 
Öregúr bódulatszerű félálomba szendergett. Egy átszállással és két autóbusz 
igénybevételével összetörve jutott el arra a vidékre, melyről odahaza, a síkság 
áporodott levegőjében heteken át álmodozott és a homokpusztában eltévedt, 
szomjhaláltól rettegő ember délibábjaként bukkantak fel lelki szemei előtt az 
örökzöld erdőkkel borított hegyek, a dús fűtakaróval bekerített domboldalak 
lelket pihentető foltjai. Most ott állt táskájával a már nem álmodott, hanem 
valóságos látvánnyal szemben, mely semmiben sem okozott csalódást.

Az utazás okozta szorongás gyorsan felengedett és — jól ismert pen
ziójának ablakát kitárva— bizakodva, fütyürészve csomagolta ki holmiját. Már 
nem is bánta, hogy egyedül jött és hitte, hogy ez a nagyon megkívánt környe
zet minden aggályát feledteti.

Nyaralásának első napja kitűnően indult. A reggeli nap korán bekukkan
tott az ablakán és kizavarta za ágyból. Nagyokat prüszkölve zuhanyozott, aztán
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rövid tornagyakorlat után felfrissültnek, életerősnek erezte magát. Miféle 
öregedés, milyen ostoba szorongások és rossz közérzetek?! Hogy kell-e még 
valakinek vagy valamihez, az csak a szűklátókörűek gondja lehet, az ostoba 
hiúságokat pedig úgy lehet levetni, mint a megizzadt alsóneműt. Ez a hegyvi
dék majd megújítja testét-lelkét, és alapos tartalékkal látja el a következő évig, 
amikor majd akárhogyan is, de újra visszatér.

Reggelijét jó étvággyal fogyasztotta cl. majd felballagott egy közeli 
dombra, annak tetején megállt, kihúzta magát, és nagyokat szippantott a tiszta 
levegőből, aztán tekintetével végigbarangolta a környék átfogható tájait. Az 
északi oldalról magasabb hegyek zárták le a láthatárt, kétoldalt szelídebb, 
fenyőerdőkkel borított hegyvonulatok őrködtek a falu völgye felett, melynek 
alján örökké locsogó, keskeny fahidakkal ékesített patak bukdácsolt a med
rébe zúdult szikladarabok között. Dél irányába egy hengerelt ösvény vezetett 
a zöld kaszáló felé. melynek szelíd zöld foltjába most már oda nem illő hétvégi 
házak tolakodtak be. Fölötte megint csak magasabb hegylánc emelkedett, 
melynek irtásaiban jellegzetes szénakazlak húzódtak meg alig észrevehetően, 
jelezve, hogy odafent, az erdőkben is tanyák, emberi hajlékok talállak búvó
helyet.

Rövid ideig barangolt még a falu környékén, mert jól tudta, hogy a 
magas hegyek vonzásának csak módszeres fokozatossággal szabad engedni, 
nehogy izomlázzal végződjön a síkságon is keveset mozgó ember meggondo
latlan kalandja. Estefelé mégis a fáradtság vette le a lábáról, de tudta, hogy ez 
még a hosszú utazás következménye.

A következő reggelen azonban már túrára öltözve jelent meg az 
ebédlőben, és amikor távozott, oly csend honolt még a környéken, hogy az 
öreg fahíd csikorgása lábai alatt szinte riasztóan hangzott. Az élet indulását 
mégis az északi hegyekről lerobogó motorkerékpár falut átszelő berregése 
jelezte. A falu csendje azonban addig is csak látszólagos volt, mert a dombol
dalakról már a korai kaszálást elvégzett parasztemberek ereszkedtek le a falu 
kocsmája felé. Közülük néhányan régi ismerősként köszöntötték, de szóba 
nem állhatott senkivel, mert azon a tájon az ilyen csevegés nem volt szokás. 
Ment mindenki a maga dolgára, a köszöntés után saját gondjaiba merülve.

A keleti hegyoldal első bozótjánál nagy körültekintéssel kiválasztott 
magának egy megfelelő ágat, zsebkésével lemetszette, aztán az erdei ösvényen 
fölfelé baktatva kétágú, rovatkás cserkészbotot farigcsált belőle. Mire az első 
fordulóhoz ért, akár rá is támaszkodhatott a botra, melynek segítségével 
könnyedén szedte lábait a göröngyös kaptatókon. Dudorászott, mint máskor 
is, ha egyedül bandukolt az erdei utakon, hiszen a közelben csak nagy ritkán 
bukkant fel ember, aki előtt óvnia kellett volna éveinek méltóságát. Az ám, a 
méltóság kérdése mindig sokat foglalkoztatta, és ha annak idején nem a 
történelmet, hanem a bölcsészetet választja élethivatásául, ezt a kérdést
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feltétlenül munkásságának középpontjába állította volna. De hát ő történész 
és nem filozófus. így csak önmagára és szűkebb környezetére vetítette ki a 
személyéi állandóan foglalkoztató magatartási felfogást. Vajon munkájának 
pontossága, a fegyelem iránti ragaszkodása, a diákokhoz és a kartársakhoz 
fűződő viszonya nem lépte-e túl az emberség határát? Pedig az emberi méltó
ság éppen a humánus alapszemléletből fakadhat, a humanitás pedig talán ki 
kellene hogy zárja a merevségei, esetleg a kifelé mutatott lazaság is egv tűrhető 
tartozéka. Félő. hogy éleiét kissé ridegen rendezte be. hogy a kijáró tisztelet
hez nem kapott megfelelő fokú szereidet.

Most egyedül van. fii tyü részik. dudorászik, olykor egy-egy dalfoszlány 
is kikívánkozik belőle, de mi lenne, ha valaki váratlanul felbukkanna egy 
kanyarban? Bárki, ismerős vagy ismeretlen. Bizonyára ajkára fagyna a füttyszó, 
adallam. mert a méltóság, ugye.. .  1 lát ez bosszantó, mert ez hamis magatartás 
és természetellenes, tehát nem is igazán emberi. Mert ha őszinte szívből 
cselekedne, akkor egy köszöntést szúrna közbe és máris folytatná, mit sem 
törődve a másik személy jelenlétével vagy közelségével. Megtorpant, mintha 
láthatatlan kéz tartóztatta volna fel.

Bambán bámult lefelé, ahol a falu háztetői piroslottak rendezetlen 
összevisszaságban, de nem látott semmit, mert befelé, önmagába fordította 
vizsgálódó tekintetét. Önmagái látta, de nem rövid nadrágban, bottal kezé
ben. hanem egy idegenül haló, elhibázotian cselekvő, kétségekkel hadakozó 
ember leikébe igyekezett bepillantani. De miért éppen most, ebben az 
ideálisnak tekinthető környezetben, ebben a nagy nyugalomban támadnak fel 
aggályai, kétségei? Hiszen az égvilágon semmi, de semmi sem történi vele! 
Igaz. már évekkel ezelőtt, munkásságának legjobb éveiben, akkor, amikor 
nem hiányolhatta a sikerélményt, időnként hasonló perceket élt át. Voli úgy, 
akkor is volt úgy, hogy' mindent legszívesebben a feje idejére állított volna, 
és a megszokottól nagyon különböző életformái kívánt megv alósítani. De csak 
múló hangulatok voltak, mert nem tudott és nem is nagyon akart a saját 
bőréből kibújni. Senki sem észlelhette, mi ment benne végbe. Mert valóban 
nem is történt semmi, és talán sohasem fog történni vele valami hasonló. Ha 
majd nem tanítványainak, akkor majd családjának tart szemináriumot az 
emberi méltóság anyagából; elsősorban (iának, ha úgy látja, hogy elveszti lába 
alól a talajt. Vagy tűri a kilengéseit, beletörődve, néha cinkosként elkendőzve 
tetteit. Fs ha ezt teszi, akkor ez már méltóságának rovására írható, akkor 
tulajdonképpen életszemléletének, magatartásformájának már csak külső, 
látható burka marad fenn.

Állt az ösvényen, és az ágból kifaragott botot olyan keményen szorította, 
hogy belesajdult a lényére. Mégsem ez a fájdalom térítette vissza gondolatait 
a valóságba, hanem egy láthatatlan nő kacarászására, majd egy mély és 
rekedtes férfi kiáltására rezzent fel. „Olivera. gyere feljebb, rengeteg áfonyára

27



leltem.” Ekkor visszafordult, de eltelt még néhány másodperc, míg az asszony 
alakja feltűnt a kanyarban. „Nem mászkálok a hegyoldalba, mert elcsúszok a 
sárban, és mi lesz a fehér nadrágommal” — hallotta az Öregúr a nő válaszát, 
aki lassan feléje közeledett. Fehér blúzt és élesre vasalt, testhez tapadó 
nadrágot viselt, arca sem barnult még le a napsütéstől, így csak vöröre festett, 
széltől borzolt haja tűnt ki feltűnően ebből a világító színegyüttésből.

Az Öregúr indulhatott volna tovább az útján, de lábai nem mozdultak. 
Úgy nézte a közeledő nőt, mintha valamilyen égből pottyant jelenséggel találta 
volna szemben magát, de meglepetése még nagyobb lett, amikor az asszony 
feléje intve ráköszönt: ,Jó reggelt, tanár úr! Ki gondolná, hogy még ebben a 
vadonban is találkozhatnak földiek.” A tanár mosolyszerű fintort erőltetett az 
arcára és úgy felelt: „Ha ilyen jelenséggel találkozhat az ember, akkor talán 
nem is tekinthető vadonnak ez az erdő.” Föntről ismét az előbbi férfihang 
szólalt meg: „Merre ténferegsz, Olivera? Minduntalan lemaradsz.” Az asszony 
nyugtatólag kiáltott vissza: „Nem vesztem el, csak egy kedves ismerősbe 
botlottam.” Az Öregúr zavartan tekintgetett az asszony felé, aki nem tűnt 
ismerősnek számára. „Persze, a tanár úr nem emlékezhet minden egykori 
diákjára; az idő amúgy is megteszi a magáét— igyekezett az asszony kisegíteni 
zavarából, de akkor ismét a másik férfi szólalt meg, aki közben az áfonyabok
rokba kapaszkodva leereszkedett az ösvényre. „Na meg a haj, illetve annak 
színe is alaposan megváltozott” — mondta a zömök, szemüveges ember, 
szabadra engedett kacajjal kísérve szavait. „Én Božak Olivera vagyok, ő pedig 
a férjem” — mutatott az asszony a szemüveges férfi felé, és kezét nyújtotta. Az 
Öregúr most már felocsúdott: „Én Gyukin vagyok, és most már valami rémlik. 
Igen, maga asszonyom, nagyszerű tanuló volt, ha nem tévedek, és soha semmi 
zűr sem támadt maga körül. Talán ezért is vesztettem szem elől. A váratlan 
találkozásnak igazán nagyon örülök.” A férj zsebkendőjével törölte duzzadt 
ajkáról az áfonyaevés nehezen leplezhető nyomait, aztán nyakát és verejté
kező homlokát dörzsölte le vele. „Szégyellem, hogy ennyire beleizzadok egy 
kis hegymászásba, pedig őseim ennél zordabb hegyvidéken születtek, de én 
már a síkság szülöttje vagyok. Elkorcsosodtam, és csak a pocakom növekszik.” 
Nagyokat ütött nyitott tenyerével a hasára, nevetése pedig visszhangként 
pásztázta végig a hegyeket. „Pedig mára még gombaszedést is terveztünk, 
ahhoz pedig jóval többet kell még mászkálnunk” — egészítette ki Olivera. „És 
ha kedve lenne hozzá, a tanár urat is meghívjuk, ugye Milán?” A férj széttárta 
karjait: „Természetesen, hármasban kevésbé unalmas. Hacsak nem esik ne
hezére a tanár úrnak.” Ezzel a fenntartással dr. Gyukin éveire emlékeztetett, 
aki elértette a célzást és megnyugtatóig válaszolt: „libáim még jól szolgálnak, 
efelől biztosíthatom.”
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A gombaszedő kirándulást azonban egy zivatarral fenyegető, hirtelen 
jött szélroham és az égen megjelenő gomolyfelhő félbeszakította. Visszasiettek 
a faluba, és annak két különböző, egymástól távol eső pontján, szállásukon 
várták az időjárás javulását. Csak másnap reggelre vonultak el végleg a fenye
gető felhők, az egymást követő zivatarok azonban tisztára mosták az erdőket 
és zöld tisztásokat, melyek valósággal csalogatták a kirándulni vágyó termé
szetrajongókat. Az Öregúr vegyes érzelmekkel várta a megbeszélt időpont 
elérkezését, mert nem volt egészen biztos benne, hogy társaságra vágyott 
volna mindjárt az első napokban.

A magányos kóborlás mindennél jobban nyugtatta és a messzeségbe 
elhúzódó erdők zavartalan csendje balzsamként hatott egész lényére. A ziva
taros nap estéjén még lelkiismeret-furdalást is érzett, mert felesége nélkül jött 
pihenni a hegyekbe, és az volt az érzése, hogy ebben a környezetben csak a 
napsütéses nappalok elviselhetők így egyedül, de az esték és talán a megszo
kott életrend felborulása, vagy éppen a falura boruló sötétség nyomasztólag 
hatott lelkiállapotára. De tudta tapasztalatból, hogy bármikor is hagyta el 
huzamosabb időre családját és megszokott környezetét, az első napok estéi 
mindig megmagyarázhatatlan szorongással teltek el, később mégis kilábolt 
ezekből a kínos helyzetekből és a további napok rendszerint tűrhetően múltak, 
függetlenül attól, hogy nyaralásról vagy hivatalos utazás kényszeréről volt-e 
szó. Ha pedig ilyen gyorsan kellemesnek látszó társaságba botlott, talán ezzel 
a borús estével meg is szűnik az egyedüllét szorongató érzése.

A falu egyik kocsmaépülete előtti, összejövetelekre és falusi tereferére 
szolgáló kis térségen ő jelent meg elsőként másnap reggel, mert így tartotta 
illőnek egy házaspárral szemben. Remélte, hogy Olivera asszony és férje is 
tűrhető pontossággal jelennek meg, mert azt viszont az ő részükre tartotta 
kötelezőnek, mivel az ismeretség legalábbis részben új keletű. Ez az elvárása 
azonban nem valósult meg, mert a várakozás annyira elnyúlt, hogy türelmet
lenségét cserkészbotjának folytonos hajlítgatásával és újabb rovátkák bevag- 
dosásával kényszerült csillapítani. Végül, jó negyedórányi késéssel Milán, a 
férj nagy távolságról hangos kiáltással jelezte jövetelüket. „Ne aggódjon, tanár 
úr, nem vesztünk el, csak az eső utáni lehűlésben a szokottnál is jobban 
aludtunk.” A tanár éppen fölgerjedő bosszúságát azonban nem a férj vidám 
fellépése, hanem a mögötte felbukkanó Olivera asszony frissen mozgó, vonzó 
alakja oszlatta el egyszeriben. „Semmi vész” — kiáltotta vissza feléjük, mielőtt 
még közelébe értek, és botjának többszörös megemelésével is leplezte az 
asszony megjelenésével keletkezett meglepetését és zavarát. Aztán meleg 
kézszorításokkal üdvözölték egymást és már indulhattak volna a megbeszélt 
irányba.„Azért nincs minden a legnagyobb rendben, tanár ú r— komolyodott 
el a férj. — Tudnillik tegnap, amikor lecsúsztam a hegyoldalról, kificamodott 
a bokám. Talán kicsit meg is dagadt, ugye Olivera. Meg aztán lúdtalpam van,
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ugye érti?” A tanár ugyan nem tudta, mit kellene megértenie, de igenlően 
bólintott. „így hat kénytelen-kelletlen magára bízom a feleségem, aki a világért 
sem mondana le erről a kirándulásról, én pedig tisztelettel itt maradok — 
kedélveskedett Milán komolyra merevített arccal. Aztán méghozzátelte: — Ma 
a tanár úr az én generációmhoz tartozna, azért nem lennék ilyen nagylelkű.” 
Már fordult volna vissza, amikor az asszony emelt hangon figyelmeztette: 
„Tapintatlan vicceidet tartalékold a kártyapartnereidnek.” AzÖrcgúr kénysze
redetten mosolygott, de mondanivalóját udvariasan lenyelte. Milán nem vette 
tudomásul a csípős megjegyzést, az asszony és a tanár pedig megindultak. ,A 
bokaficam ugyanis csak kibúvó; az igazság az, hogy az este preferánszpartde
rekre akadt. Márpedig a kártyázás az ő részére még itt. a hegyekben is a 
legtartalmasabb szórakozás.” Ezt már tárgyilagosabb hangon mondta, és ezzel 
a témát le is zárta. Az Örcgúr sem tartotta illendőnek tovább feszegetni a lérj 
lemaradásának kérdését, és Milán személye egyébként se keltene fel különö
sebben érdeklődését.

A faluból kivezető úton szótlanul lépdeltek egymás mellett, mert két 
különböző korú ember, akik hosszú éveken át nem váltottak szót egymással, 
nagyon nehezen találják meg a közös társalgási témát. A tanárt feszélyezte is 
a váratlanul kialakult helyzet, habár kellemesnek képzelte el ezt a kirándulást.

Most. hogy egyedül maradt a vonzó külsejű asszonnyal, torkára forrt a 
szó, közismert társalgási készsége cserbenhagyta. Az asszony félreértette ezt 
a szótlanságot; azt gondolta, hogy férje helytelen, de alapjában véve ártalmat
lan elszólása megsértette az idősebb férfit. „Talán csak nem vette komolyan, 
tanár úr. férjem szavait?” — kezdte a beszélgetést a keskenvedő hegyi ösvé
nyen, és mosolyogva szembefordult a férfival, akit az előtte álló asszony 
közelsége, akár az első találkozásuk alkalmával, valósággal megigézett. ,A 
maga társasága, Olivera, akkor is kárpótolna, ha a férje szavait sértőnek tar
tanám. Higgye el, már megszoktam, hogy fiatalabb személyek célzást tesznek 
a koromra”— vette fel a társalgás fonalát az Öregúr. „De a maga éveire célzást 
tenni nem csak ízléstelenség, hanem butaság is. Látom, úgy megy ennek a 
hegynek, mint egy húszéves.” A tanár megköszönte az asszony figyelmességét 
és azt is külön, hogy mondatából kihagyta a „tanár urat”, ami ugyan nem volt 
szándékos Olivera részéről, mert dr. Gyukin Péter ez irányú óhajának a 
későbbiekben is csak nehezen tudott eleget tenni. Számára mindig tanár úr 
maradt.

A gombaszedés nem nagy sikerrel járt, mert az asszony kis fonott 
kosarának alján csak kevés használható gomba szerénykedett. Az erdő cső 
utáni fülledtségét mérsékelt szellő enyhítette, újabb zivatar nem fenyegetett, 
így gondtalanul barangolhattak egész délelőtt. Később sem sokat beszéltek, 
mert az erdő csendje lenyűgözte őket, a gombák felkutatása pedig néha cl is 
távolította őket egymástól. „Tanár úr, merre van?”— kérdezte néha az asszony,
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ha szem elől tévesztette az Öregurat, de visszhangzó kiáltására gyorsan meg
kapta a megnyugtató választ. Egy üdén csobogó hegyi pataknál megpihentek, 
Olivera termoszából kávét ittak, aztán jóleső fáradtsággal indultak vissza a falu 
leié.

Az asszony ismételten kifejezte örömét, mert a kirándulás mégsem 
maradt cl és kellemes volt, a tanár pedig nem győzte hangsúlyozni, milyen jól 
érezte magát Olivera társaságában, és ezt egyáltalán nem udvariasságból tette. 
Tőle szokatlan módon a bókokkal sem takarékoskodott. Amit a falu széléig 
érve mondott és mondhatott, azt már nem csupán a jól eltöltött idő váltotta 
ki belőle. Az Öregúr valójában már áthevülve udvarolt, az asszony pedig 
hallgatással és ajkán meg-megjelenő mosollyal vette tudomásul egykori taná
rának hódolatát. Csak akkor szólalt meg az asszony elkomolyodva, mielőtt 
elváltak és a szokásnak megfelelően megköszönték egymásnak a társaságot: 
„Már nem voltam egészen kislány, amikor diákjaként megismert. Akkor rám 
sem hederített. Pedig akkor maga nekem nagyon imponált.” Az Öregúr nem 
magyarázkodhatott, mert az asszony kezét nyújtotta és azonnal eltávozott. 
Ezek a szavak egyébként is annyira zavarba hozták, hogy épkézláb válasz nem 
is juthatott az eszébe.

Mozdulatlanságba merevedve állt egy faluszéli ház előtt és tehetetlenül 
harapdálta kicserepescdett ajkát, melyből most képtelen volt bármilyen szót 
kipréselni, hogy a távolodó asszony után kiáltson. Amikor a nő már eltűnt 
szeme elől, lassan megindult szálláshelye felé, és útközben igyekezett felidéz
ni a hozzá intézett utolsó mondatot. Hogy az ő személye imponált. . .  egy 
ilyen asszonynak imponált. . .  De várjunk csak, akkoriban Olivera még egy 
jelentéktelen csitri lehetett, akinek arcát és külsejét képtelen volt felidézni. 
Ezen már hiába rágódik, semmit sem tehet; sokkal lényegesebb, hogy Olivera 
szavai szemrehányóan, vagy talán számon kérőén is hangzottak. „ . .  .rám sem 
hederített” — mondta, és ez bizony figyelmeztetés azzal az ,,akkor’-ral, amit 
kihangsúlyozott, tudomására hozta, hogy most aztán már mis a helyzet. 
Olivera tudatában van fölényének és ezt érezteti is vele. De ez a tény sem 
változtat a helyzeten. Az asszony társaságában valóban szép, boldogító órákat 
élt át. És ennyivel be is kell érnie.

Olivera és férje még három napot töltöttek abban a faluban. Az eluta
zásukat megelőző napokban a Öregúr már csak Milán társaságában láthatta az 
asszonyt. Kettesben már egy szót sem válthattak, pedig a tanárban sok mon
danivaló gyűlt össze, amit keserűen magába fojtott nyaralásának hátralévő 
napjaiban. Türelmetlenül várta, hogy elmúljon a hét, amely a nyaralásából 
még hátramaradt, de a magány most sem zavarta. Olivera minden sétáján vele 
volt, mellette lépdelt, pedig nem képzelte, hogy az a gombaszedő kirándulás 
mélyebb nyomokat hagy majd benne. Már jó ideje úgy gondolta, hogy túl van 
azon a koron, amikor a nők komolyabban befolyásolhatják érzelmeit, de most
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tapasztalnia kellett, hogy tévedett. A véletlen találkozás ezzel a kellemes és 
okos asszonnyal felébresztette, vagy talán újjáélesztette szunnyadó érzékisé
gét. Maga sem tudta, hogy ezért most boldognak kell-e lennie, vagy éppen
séggel fölösleges gondok és problémák csapdájába esett.

Nyaralásának utolsó napján egy levelet fogalmazott meg, melyben mér
téktartó, de őszinte szavakkal vallotta meg Oliverának a benne felbolygatott 
elkésett érzelmeket, és mélységes sajnálatát hangsúlyozta ifjabb éveiben elkö
vetett balga mulasztásáért, amikor vak volt és érzéktelen és nem fedezte fel a 
tanítványában rejlő kincset. A levelet az asszony vállalatához címezte, hiszen 
tartalma azért mégsem lehetett volna könnyen megemészthető Božak Milán 
részére. A levelet leragasztotta, bélyeget vett, de amikor a falu egyetlen 
postaládájához ért, elbizonytalanodott, borítékot fogó keze a levegőbe mere
vedett, és néhány pillanatig ott is maradt. Nem, ezt talán mégsem kellene 
elküldeni; ez gyermeteg lépés, szenilis félrebillenésnek is tekinthetné Olivera. 
Elfordult a sárga ládától, és a közeli patak felé haladva lassú, de erélyes 
mozdulatokkal apró darabokra tépdeste a levelet borítékostól. Aztán a hídról 
a gyors folyású vízbe dobta a papírfoszlányokat. Nézte, amint meggondolat
lanságának eme termékét fehér pelyhekként sodorja el messzire a víz. Föllé
legzet, és megkönnyebülten tért vissza szálláshelyére, hogy becsomagoljon.

Azon a napon, talán ugyanabban az órában Olivera asszony, akinek 
szabadságából néhány nap még rendelkezésére állt, egyedül élvezte ottho
nának nyugalmát. Az amúgy is csendes utcában ezekben a napokban alig volt 
némi forgalom, mert a családok többsége elutazott, vagy a hétvégi házakban 
töltötte a nyarat. Férje, Milán már munkába állt és a környék birtokain végezte 
állatorvosi teendőit, hazafelé már csak azért sem igyekezett, mert étkezése 
biztosítva volt, talán jobban is, mint Olivera mellett. Az asszony nem túlzottan 
táplálta férjét, akinek potroha már amúgy is kiterebélyesedett. Ezenfelül 
Dožak mindig táskájában hordta munkaeszközeit, és a magángazdák beavat
kozási kéréseit sem utasította vissza. De hogy ez a nem éppen könnyű és nem 
is tiszta munka mégse legyen terhes, arról a kártyázgató kollégák és jóbarátok 
gondoskodtak. így aztán Milán alvásra meg tisztálkodás és fehérneműváltás 
céljából tért meg a késő esti órákban otthonába.

Az asszony nem sokat foglalkozott a háztartással, mert bejárónője csak
nem mindent elvégzett, kivéve férje fehérneműjének rendben tartását, amiről 
kizárólag saját kezűleg gondoskodott. Most is oly nagy gonddal hajtogatta 
össze és helyezte a szekrény polcaira Milán kivasalt ingeit, mintha egy gígerli 
fehérneműjét készítette volna elő az elkövetkező napokra. Pedig tudta, hogy 
férje talán észre sem venné, ha vasalatlanul húzná fel a váltást, mert a 
következő napon már izzadtan és gyűrödten dobná le magáról a szék támlá
jára, vagy akár a fürdőszoba padlózatára.
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Nem is miatta, hanem önmaga megelégedésére telte Olivera mindazt, 
amii tennie kelleti. Sokszor úgy érezte, hogy ez az ember, akit valamikor 
szereteti, és akihez most is ragaszkodik, csak alany, akire kivetítheti és akivel 
szemben gyakorolhatja anyáskodó ösztöneit, kiélheti a tisztaság és pedantéria 
iránti vonzalmát. Milán pedig mindezt szívesen tűrte, egyáltalán nem zavarta 
vagy idegesítene. Az asszony tudta, hogy férjének jólesik az anváskodás. mert 
lényegében gyermeteg lelkű let lakozott terebélyes testében. A pedantéria és 
a tisztaság pedig már csak azért sem volt terhére, mert a sok mocsok után, 
melyben munkája közben része volt, kellemes neki néhány órát ebben a 
csaknem steril környezetben tölteni. Milannakncm annyira az otthon kellett, 
mint a lakás szép berendezésével, a falakat borító gobelinekkel, a csipkés 
függönyökkel és a nagy lilodendronnal, amely a nappali szoba egyik sarkában, 
egy jól álcázott dézsából nyújtózkodott szerteszét.

Amikor az utolsó ing is a helyére került, Olivera becsukta a szekrény 
ajtaját és néhány másodpercig tanácstalanul állt a szoba közepén. Aztán 
kezébe vett egv képes folyóiratot, és leheveredctt a párnákkal körülrakott 
heverőre. Unottan lapozgatta a színes képekkel teletűzdelt oldalakat, néme
lyik kép aláírását el is olvasta, de hosszabb szöveg böngészéséhez nem volt 
kedve. Közben gondolatai összekuszálódva váltották egymást, de egy megha
tározott pontban nem tudtak megállapodni. Végül nála ritkán előforduló 
mozdulattal a szőnyegre dobta a lapot, lábat kinyújtotta, karjait szorosan teste 
mellé helyezte, és a szoba fehér mennyezetére szegezte tekintetét. Elmúlt 
nyaralásának egyes mozzanatai villantak fel előtte mozaikszerűen. és magában 
arraa meggyőződésre jutott, hogy a kéthetes kikapcsolódás ezúttal sem hozott 
számára semmi újat, mert majdnem minden úgy zajlott le. mint az előző 
években. A becsomagolástól, amelyről mindig neki kellett gondoskodnia, a 
kicsomagolásig, amely viszont ezúttal is utálatos feladatot jelentett számára. 
Azért valami mégis történt közben. Igen, a tanár felbukkanása! Persze, máskor 
is találkozott gavallérokkal, idősebbekkel és fiatalabbakkal, mert udvarlási 
kísérletekből mindig jutott neki bőven. De ez a Gyukin érdekes ember; olyan, 
akit nem lehet félvállról kezelni, kurtán lerázni. Talán hibázott azzal, hogy 
emlékeztette a rég elmúlt időkre, amikor az iskolapad távlatából tekintett fel 
a nála jóval idősebb, de legszebb éveiben járó tanárra. Most érzékeny ember
ként hat, aki olyan korban van, aki fogékonyabban veszi a jelzéseket, az 
ártalmatlanokat is, mint amilyenek tőle érkeztek. Vagy talán nem is annyira 
ártalmatlannak szánta? Talán a kis ördög szólalt meg benne, hogy kései 
elégtételt vegyen az akkor még bimbózó női öntudatának megsértéséért. Egy 
ilyen flört azonban hová vezethetne? Legfeljebb Milán közömbösségének 
felbolygatására szolgálhatna. Hűsége már amúgy is régen értelmét veszítette, 
egy kis lecke talán nem is ártana a férjének. De hát végül is mit kezdene dr. 
Gyukinnal? Nem is annyira öreg, de nős, családos, látszólag kiegyensúlyozott
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életet él. Hol itt a távlat, mit ígérhet a jövő? Nem, ezt az esetet le kell zárni, 
gondolkozni sem érdemes rajta. Esetleg más férfi, függetlenebb, fiatalabb? 
Talán.

Gondolatait a bejárati csengő éles berregése szakította meg. Egy vállalati 
kolléganője állt az aj lóban, aki széttárt karokkal, nagy hangon üdvözölte. Nem 
örült a látogatónak, mert az egykori tanára köré szőtt gondolatait mégis 
érdekesebbnek tanotia az előtte álló, üresnek ígérkező társalgásnál. De azért 
barátságosan ölelte meg vendégét.

ZSÁKUTCA

Reggel kilenckor Gyuki beült munkaasztalánál álló forgószékébe, úgy, 
ahogy azt már az utóbbi évek során a rendes munkanapokon megszokta, és 
egy tűvékonvságra kihegyezett kemény ceruza után nyúlt, mintha hozzá 
akarna fogni a munkához egy simára gyalult deszkára felrögzített kartonon. 
Aztán gyorsan le is eresztette iront szorongató kezét, mert az üres rajzlap csak 
a rend kedvéért került szokásos helyére; aznap, mint az előző néhány napon, 
nem tudott mit kezdeni vele. Minden korábban elvállalt megbízatást teljesí
tett, hivatásába vágó pályázatokról nem tudott, így egyszerűen feladat nélkül 
maradt. Azelőtte fehéredő hammert kímélte, tervszerűtlen firkálgatásra, spon
tán rajzolgatásra kisebb papírdarabkák, füzetekből kitépdesett oldalak, de 
néha még gvufásdobozok címkéi is megfeleltek.

Furcsa módon a rend iránti igen csekély vonzalmát kizárólag munka
asztalára összpontosította, azt is csak arra az időre, amíg munkához nem látott. 
Az ecsetek kimosva buktak alá egy vízzel félig töltött téglavörös csupor aljára, 
a ceruzák és tustollak az asztal jobb felső sarkában helyezkedtek el egymáshoz 
simulva kínos rendben, néhány véső közvetlen alattuk, egy csavarhúzókkal 
teletűzdelt kistáska pedig a bal oldalon, a csupor alatt kapott helyet. Egy 
miniatűr nagyító, egv nagyméretű lencse a rajztábla fölött hevert, mellettük 
áttetsző Icstékcstégelyek sorakoztak sorrendben. Ehhez az egyéniségéhez 
egyáltalán nem illő rendhez Gyuki makacsul ragaszkodott és hiába mosolyog
ták meg barátai, ő csak legyintett: „Amit ez az asztal mutat, az kell hogy 
tükröződjék munkáimban is. Remélem, ez nem csak üres és hamis hitvallás. 
Amit kiadok a kezemből, az mindig tiszta munka, nemde?”

Ebben mindenki egyetértett vele. Gyatra, elnagyolt alkotás elvétve sem 
került ki műhelyéből, és erre méltán volt büszke. Más lapra tartozik, hogy 
amióta nem dolgozik, nem is borotválkozott és nem váltott inget. Ugyan kinek 
és minek legyen piperkőc, ha senki sem nyit rá ajtót és ő is csak ritkán bújik 
ki odújából! Violetta a nyár derekán eltűnt, kevés holmiját is magával vitte. 
Előbb úgy mondta, hogy szüleihez megy pihenőre, aztán egy kedvező nyaralási
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lehetőségei cmlegcicii. meri elegei ücsörgőit vele a négy lal közölt, most már 
ideje naposabb tájakat fölkeresnie. Még fiatal, semmi kedve ebben a lakásban 
penés/edni. (ivukit meg szidalmazta, hogy úgy viselkedik, mini egy aggastyán, 
és a legtávolabbi út. amelyre vállalkozik, a kocsmaajtóig vezet. Nem lehelen, 
de nem is akarta visszatartani a lányt. 11a mehetnékje van. hát menjen. Neki 
sem árt egy kis szabadság. Kapott egy képeslapot a lánytól, de személyesen 
azóta sem bukkant lel. Azóia már jól az őszben járnak és ő egyedül van, 
egészen egyedül. Persze az apja, az Öregúr el-elláiogai hozzá, de amikor látja, 
hogy az éri mellen munkaasztal mellől bámul a semmibe, a szokásos meg
jegyzésekéi mellőzve gyorsan távozik. Meri való igaz. hogy ilyenkor nem lehet 
vele kellemes társalgást folytatni. Bármilyen témái bolygatnak meg, Gyuki 
mindig megtalálja a módját, hogy saját szemléletének, kifogásainak és szem
beállásainak fanyar hangsúlyozásához téri lse a beszélgetési. Ma pedig ellen
kezésbe és nem tetszésbe ütközik, akkor minden átmenet nélkül olyan hangot 
üt meg. melytől mindenki óvakodik. íla dolgozik, akkor munkáját is megsza
kítva szelíd hangú párbeszédei lehet vele folytatni.

Most nem háborgatta senki, és ceruzájával dobolgatva az ablaka előtt 
álló fák fakuló lombozatát bámulta, miközben gondolataiban legutóbbi, né
hány hete lezárult kalandjához téri vissza. Mária . . .  milyen egyszerű, hétköz
napi név, és éppen ennek a csinos elvált asszonynak a megszólításával támad
lak bonyodalmai. Kétszer is megtörténi, hogy Violettának nevezte, és éppen 
olyan helyzetekben, amikor a nők fokozott érzékenységgel fogadják az ilyen
fajta bakklövést. Nem ez voli az első ilyen esete, de nem talált magyarázatot 
ostobaságára. Persze, nem csak ebben rejlett a hiba. Férfiúi hiúsága clvakítot
ta. és nem fedezte fel mindjárt Máriának azt a szándékát, hogy új férjet 
szándékozik fogni személyében. Az intézményben, ahol egyik pályázati mun
káját nyújtotta be, több nő zsúfolódott össze egy helyiségben, de ő csak Máriát 
vette észre, aki olyan ártatlan szemmel mérte végig, hogy zavarba jött. Végig- 
tapogaua gombjait, aztán nyakkendője után nyúlt, amelyet mellesleg föl sem 
kötött, végül cipőjére nézett, amely a vékony porréteg alait nem látszott 
tisztának, végül érezte, hogy elpirult, ami még mozdulatainál is feltűnőbbé 
tette zavarát.

Ez volt a kezdet, a groteszk és fura ismerkedés. De aztán éppen ez az 
asszony kalauzolta el az illetékesekhez és még a karját is megfogta, hogy el ne 
vesszen. Később úgy gondolt vissza erre a gesztusra, hogy valósággal megra
gadta, mielőit kinyiiotia előtte az ajtót. Amikor pedig a szokásos kávét is Mária 
hozia be, már régi ismerősökként mosolyogtak egymásra és a főnök — akit 
egyébként annyira ellenszenvesnek tartott, hogy nehezen viselte el társasá
gát — úgy mutatta be a nőnek, mint a város talán legtehetségesebb formater
vezőjét. Melegen és hosszan szorították egymás kezét. Kicsit meglepődött,
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amikor ez a szép fiatalasszony legközelebbi találkozásuk alkalmával családi és 
életkörülményei iránt érdeklődött, de ezzel nem törődött, mert aznap este 
egy cukrászdái találka után különösebb rábeszélés nélkül eljött a lakására.

Neki nem volt szüksége semminemű érdeklődésre, a nő kérdezősködés 
nélkül is elmondott magáról mindent. A lényeg az volt, hogy az asszony 
szabad, akivel akadálytalanul és kötelezettség nélkül barátkozik. De már 
közvetlenül első cgyüttlétük után megkérdezte, hogy: „Mit gondolsz, megfe
lelnénk mi egymásnak házastársként is?” Na, erre aztán lehűlt benne a nő 
iránti vonzalom, és a helyzetre való tekintettel kitért a kérdés megválaszolása 
elől. De Mária nem vetette el véglegesen a témát. Amikor pedig először követte 
el azt a hibát, hogy a legszebb pillanatban Violettának becézgette az asszonyt, 
az tapintatosan megvárta a beteljesülést, utána azonban mindjárt lecsapott 
rá: „Szóval Violetta, na tessék!” És mindjárt ugrott is ki az ágyból. „Aztán miféle 
nőstény az, akit velem szeretkezve emlegetsz? Talán azt is házassági ígérettel 
csalogattad magadhoz?” Még hogy ő házasságot ígért? Szédelgett a meglepe
téstől, de nem hurrogta le durván Máriát, mert ami igaz, az igaz, jól érezte 
magát vele az egv-két órás légyottokon és a viszonyt szívesen tette volna 
tartosabbá. De házasság? Na, ebből elég! Csendesen és határozottan mondta: 
„Semmit sem ígértem, Mária, legkevésbé házasságot. És ezt a jövőben sem 
szándékozom tenni.” Mária öltözködés közben fölényesen reagált: „Ez még 
majd eldől. Különben, ha hálni óhajtasz velem, ezt az ügyet rendezned kell 
velem.” Gyuki nem ellenkezett tovább a kártyáit nyíltan kijátszó asszonnyal, 
aki még az öltözködését is úgy intézte, hogy legvonzóbb idomainak egy része 
az utolsó pillanatokig láthatóvá maradjanak. Gyuki gyengéit tapogatta.

Az asszony nem jelent meg a legközelebbi találkán, de üzenetet küldött 
neki, melyben betegséggel mentette ki magát. És amikor egy későbbi időpont
ban mégis eljött, úgy vetette magát a fiatalember nyakába, mintha egyszerűen 
fel akarná falni. Ám sem Violettát, sem a házasság kérdését nem vette le a 
napirendről. Átlátszó fondorlatait is megismételte, mígnem egy napon Gyuki 
ki nem jelentette: „Mária, vedd végre tudomásul, hogy nincs szándékomban 
megházasodni a következő öt évben. Függetlenségem semmi áron sem kívá
nom feladni.” Az asszony akkor nem felelt, felháborodásának semmi jelét sem 
mutatta. Egyszerűen elment, és többé nem jelentkezett. Papucsát és baby-doll- 
ját pedig emlékül hagyta hátra. Azóta valamivel több mint két hét múlott el, 
de neki úgy rémlett, mintha Mária egy elfakult, távoli emlékként élne benne. 
Volt, nincs. Pedig szép napokat töltött vele, és ha nem fecsegett fölösleges 
dolgokról, igazán vonzó teremtés volt. Hálójából azonban könnyűszerrel 
kivergődött.

Ezen az ügyön azonban nem kívánt a kelleténél tovább rágódni, és hogy 
elhessegesse a feleslegesnek tartott emlékezést, elhatározta, hogy kimegy a 
levegőre, esetleg valahol menet közben megiszik egy italt, hogy hangulatát a

36



normális keretbe terelje. Már megfordult székével, hogy felemelkedjen, ami
kor valaki erőteljesen csengetett. Lakásadónője állt az ajtóban. Gyuki pedig a 
köszönést is elmulasztva kelletlenül kérdezte: „Minek köszönhetem a szeren
csét. nagyságos asszony?” A termetes asszony csípőre tett kézzel válaszolt: „Ha 
megengedi, átlépem a saját lakásom küszöbét, fiatalúr.” És már félre is tolta 
útjából udvariatlan albérlőjét. „Néha kénytelen az ember kicsit körülnézni, 
nem teszik-e tönkre a lakást a magafajta nőtlen fiatalemberek, akik nem 
képesek rendet tartani. Mert maguk férfiak tehetetlenek, én csak tudom. Ilyen 
volt az én megboldogult férjem is, isten nyugosztalja.” Gyuki meg sem kísé
relte elvágni a testes hölgy szóáradatát, inkább igyekezett a füle mellett 
elengedni a már jól ismert szöveget. „Lakáskiadással már nem érdemes 
foglalkozni — folytatta az asszonyság—, mert az árak csak mennek fölfelé, de 
a labkér alig változik. Miből éljen meg egy szegény özvegyasszony, ha lakóitól 
még a villanyszámla kifizetésére elegendő összeget sem kap? Halljak éhen, 
ugye ezt gondolja. Ne is szabadkozzon, ismerem én azeffajták gondolkozását. 
Van egy cigarettája? Az enyém elfogyott, és nehezemre esik lépcsőt mászni.” 
Gyuki készségesen nyújtotta a dobozt és a gyufát, meg is gyújtotta a cigarettát. 
Az idős nő szívott, majd köhintett: „Valódi koporsószög. Egy úriember tarthat
na finomabb dohányt, legalább a vendégeinek, ha már saját maga nem igényli. 
Szóval, eredetileg azzal a szándékkal jöttem, hogy fölmondjak, de látom, itt 
rend van és tisztaság, hát ezért csak közlöm, hogy elsejétől fölemelem a 
labkért. A berendezés már nem új, de a lakás jó helyen van. nyugalmas, és ez 
bizony minden pénzt megér. Na megyek is, és máskor kínáljon hellyel, ha 
tiszteletemet teszem . . . ” Aztán füstölgő cigarettával a kezében elcsoszogott.

Gyuki olyan eréllyel zárta be utána az ajtót, mintha egy megtámadott 
vár kapuját reteszelte volna el. Néhány percig nagyokat fújtatva állt a szoba 
közepén, végül lemondólag hasította át zárt öklével a levegőt, és visszatért 
munkaasztalához. Már elillant a mehetnékje, mert tudta, ha most kimegy egy 
italra, annak hosszabb folytatása is lesz. Dorbézoláshoz azonban nem volt sem 
hangulata, sem pénze, inkább önmagába fojtotta dühét. Újabb anyagi teher 
nehezedik rá éppen akkor, amikor a dolgok amúgy is rosszul mennek. Majd 
megint jöhet kölcsönkérés, előlegek kunyerálása — ha ugyan lesz mire —, na 
meg a nemkívánatos szülői segítség. Sohasem lesz igazán önálló, igazán 
független, akárhogy ágál is. Kár, hogy szülei diplomázása után nem dobták 
azonnal mélyvízbe, akkor talán saját erejéből kievickélt volna, és most valóban 
megállna a lábán. No de nem a szülők a vétkesek, neki kellett a gyámkodás, 
az olyan gyámkodás, amilyent csak szüleitől várhat el. Mármint hogy a gondos
kodás elvárása mellett is független legyen. De vajon jó-e neki az ilyen függet
lenség állapota? Néha, ha nagyon elkeseredik, már arra is gondol, hogy szerez 
magának egy rendes asszonyt, aki mellett valahogy szabad is lehetne, de hát 
van-e egyáltalán ilyen? Az ördögbe is, valaki veszettül nyomja megint a csen-
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got. le sem veszi róla az ujját, és ez csak egyetlenegy ember lehet. Nyisson 
ajtót, vagy tegyen úgy. mintha nem lenne itthon? Fz aztán nem hagyná abba, 
még a szomszédokat is föl riasztaná.

Amikor ajtót nyitott, sebtében félre is állt. mert tudta, hogy Violetta 
berobbanását semmi sem akadályozhatja meg. A lány kezében piaci szatyorral 
toppant be és az előszobán átszáguldva dühösen kiáltozott: „Talán a kére- 
getőktől félsz, vagy a pincérektől, akik az adósságodat akarják behajtani? Arra 
már nem is gondolsz, hogy én ácsorgok az ajtód előtt és már az ujjam is 
belefájdul a nyavalyás csengetésbe?" Gyuki fanyar mosollyal hallgatott, ezúttal 
sem kísérelte meg a szokásos tiráda félbeszakítását. „Már ne is haragudj — 
mondta a tőle telhető leghiggadtabb hangon —. de igazán nem számítottam 
becses jöveteledre, hiszen már arra gondoltam, hogy időközben elkeltél/’ 
Violetta néhány konzervet és egy üveg gyümölcslevet szedett elő szatyrából, 
és mintha a fiatalember semmit se mondott volna, folytatta: „Konyak helyett 
ezt az italt fogyasszad, ha megszomjazik a torkocskád. Kitol nem kapsz fejfájást 
és nem rontod el a gyomrod. És kevesebbe is kerül, mindössze két százas, amit 
akár mindjárt ki is fizethetsz."

Gyuki kelletlenül kotorászta elő zsebéből a két piros bankjegyet és a 
lánynak nyújtotta. Reménytelen eset — gondolta magában. Vele mindenki 
egykettőre elbánik, mert ő csak elvben önálló, valójában pipogya fráter, akit 
mindenki lerohanhat gyenge perceiben. De Violetta hirtelen hangot változta
tott. és ahogy levetette köpenyéi, gyengéden megsimogatta a fiú haját. „Tu
dod. a nyaralásom sehogy sem sikerült, csak a nehezen megszerzett pénzt 
költöttem el. aztán a szüléimhez utaztam és ők visszatartottak. Fgv lapot azért 
írtam neked . . .  vagy kettőt? Már nem emlékszem. De azért talán szeretsz még, 
ugye? Na. mondd már. hogy nem haragszol. Majd főzök neked valami finomat, 
később. Most örüljünk a viszontlátásnak . .  .és ne duzzogj, hanem vetkőzz már 
le . .  Gyuki még azért odavetette, hogy „ugyan milyen pénzből nyaraltál ', de 
választ nem várt, nem is kapott. Igyekezett legalább néhány percre elhesse
getni komor gondolatait.

Másnap korán reggel ajánlott levéllel verte ki az ágyból a postás, de 
Gyuki nem bánta a korai ébresztőt. Egv régebben kilátásba helyezett munka 
elvégzésével összefüggő megbeszélésre hívták meg, és a megbízatás lehetősé
ge egészen fölvillanyozta. „Lesz munkám, Violetta — lobogtatta a levelet az 
ébredező lány felé. — Felöltözök, és máris megyek” — folytatta lelkendezve, 
és már indult is a fürdőszobába. A lány is kiugrott az ágyból azzal a szándékkal, 
hogy elkíséri a jó hangulatra gerjedt fiút. Amint azonban kinyitotta a gardrób- 
szekrény egyik fiókját, hogy megfelelő harisnyanadrágot keressen, arca elbo
rult. A fiók sarkában Mária hátrahagyott babv-dollját pillantotta meg. „Gyuki!
— kiáltotta szinte rikácsolva —, azonnal gyere ide!” A fiatalember tiltakozva 
válaszolta, hogy ez az adott pillanatban lehetetlen. .Akkor is gyere, te gazem-
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bér”! — toporzékolt Violetta, de amikor látta, hogy a fiú nem szakítja meg 
reggeli toalettjét, rányiioua a fürdőszoba ajtaját. „Idenézz, mit találtam urasá- 
god fiókjában” — lobogtatta a habkönnyű fehérneműt a fiú orra előtt. „Tehát 
így állunk! Kurvát hoztál a házba, míg én távol voltam. Hát ezt érdemeltem 
meg? ' Gyuki összeszedte magát, visszament a szobájába és a még előbbi jó 
hangulatából táplálkozva mérsékelt hangon mondta: „Először is minek ez a 
műhisztérizálás? Ezenfelül milyen jogon kéred számon azt, ki járt nálam? 
Miért nem számolsz be inkább saját utaidról az utóbbi hónapokban, ami 
érdekesebb lenne, ha engemet egyáltalán érdekelne.” Violetta ezek után már 
nyugodtabb hangon folytatta: „Az én esetem az más, mert nekem jogaim 
vannak.” Gyuki közbevágott: „Na, ne mondd! És milyen alapon, ha szabad 
érdeklődnöm?” A lány bizonytalanul válaszolt: „Mert én rendben tartalak, ha 
itt vagyok. És mindig visszatérek.” „Hát én nem hívtalak, magadtól jöttél. 
Cirkusz pedig ne legyen, szomszédjaink is vannak.” Violetta csendesen helyé
re tette az ismeretlen női holmit és közben megkérdezte: „Akkor cl se kísér
jelek?” Gyuki mindössze egy vállrándítással felelt. .Jó, akkor itt maradok és 
kitakarítom a lakást.” Utána csókkal kísérte ki a liút, akinek a kedélye valame
lyest visszatért.

Amikor a megbeszélésről hazatérve benyitott a lakásába, a lánynak már 
csak hűlt helyét találta. Munkaasztalán hosszú, szálkás betűkkel megírt üzenet 
heveri: ..Kifőztem három tojást, savanyút tettem mellé, és a hűtőbe tettem. 
Holnap jövök! Violetta.” Gyuki ezúttal sajnálta, hogy egyedül maradt, mert a 
remélt rendelést megkapta, örömét megszerette volna valakivel osztani. Hát 
ha éppen senki sincs kéznél, majd a pincebárban csak ráakad valakire. Az 
üzenetet összegyűrte, a papírkosárba dobta, és elhagyta a lakást.

Dr. Gyukin Péter, az Öregúr szerette az ősz bágyadt színeit, a halódó 
levelek fanyar illatát, a parkok és ligetek avarának zizegését, ahogy kimért 
léptekkel haladt a sétányokon, és az egész hangulatot, mely ebben az évszak
ban hatalmába kerítette. Pedig nem volt szentimentális alkat; az ősz, az 
elmúlás rozsdavörös jelensége inkább nosztalgikus érzelmeket és iljúkori 
emlékeket idézett fel benne. Racionális gondolatvilágába ilyenkor szertele
nebből csapongó, kevésbé ellenőrizhető elemek is befészkelek!lek. Arra azért 
ügyelt, hogy a kívülálló ezekből a titkolt rendellenességekből semmit, vagy 
úgyszólván semmit ne észlelhessen. Az egész emberöltőn át kialakított életér
zésében azonban az utóbbi években bizonyos repedések keletkeztek, melyek
— úgy érezte — fellazították féltve őrzött egyéniségét.

A másfajta világgal, a tőle idegen szemléiénél és magatartással drámai 
módon éppen saját lia szembesítette. Fia még középiskolás volt, amikor 
sejtetni engedte, hogy nem kívánalma szerint esik át az emberré alakulás
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folyamalán. de azért komoly összeütközésbe, mélyebb ellentétekbe még nem 
került vele. Sőt. időnként nagy megelégedéssel állapította meg feleségével 
együti. hogy azéri az alma mégsem esik olyan messze a fájától. Akkor még 
komoly illúziói voltak Piával, önmagával és környezetével kapcsolatban. Ila 
néha komor felhők borították is feje fölött az eget, ő már azt a percet várta, 
arra a pillanatra gondolt, amikor majd újra kisüt a nap. Közben a szokottnál 
is többet dolgozott és egyszerűen igyekezett nem tudomásul venni azt, ami 
reményeit és elvárásait megcáfolhatta volna. A valósággal akkor kényszerült 
szembenézni, amikor Gyuki befejezte tanulmányait. Akkor kellelt belátnia, 
hogy egy általa nevelt gyereket küldött a főiskolára és egy egészen más 
felfogású, majdnem idegen fitalember tért vissza otthonukba. Az újonnan 
kialakult helyzet gyorsította meg beleegyezését a fiú önállósításába, jóllehet 
ez a lépés egy bizonyos ideig nem csekély anyagi áldozatokkal járt. Viszonyu
kat új alapokra kellett helyezni, melyben az engedményeket a kényszer 
hatására és felesége megnyugtatására neki kellett megtenni. Ez volt az az első 
hasadék. amelyet akkoriban mélynek és nehezen elviselhetőnek érzett, de az 
idő múlásával tűrhetővé vált.

Valami megint történik vele. Valami, amire már nem számított, amitől 
most megint kétségbeej lőnek tan ja helyzetét, mert meglepetésszerűen tört be 
életébe, anélkül, hogy előre láthatta volna, hogy felkészülhetett volna rá, mint 
például Gyuki távolodására, vagy nyugdíjba vonulására, melyre valahogy 
mégiscsak készült. Ez a repedés, ez a hasadék most mélyebbre hatol és 
roncsolóbbnak tűnikazelőzőnél. Szerelem! Ha egy idegen szemével nézhetné 
önmagát, bizonyára hitetlenkedve Icgvinicne, vagy egyszerűen nevetségesnek 
tartaná azt az őszülő, jó néhány ránctól barazdált arcú figurát, aki a szerelem 
révületébe hagyta magát taszítani. Szánalmas és nevetséges alak — gondol
ná —. aki talán tükörbe sem mer nézni szégyenében. De hál mégsem nézhet 
szembe önmagával egy idegen szemével, hiszen ő szenvedi és érzi ál a helyzet 
tragikumát. Es retteg, hogy a nő is csak egy szánalmas, tragikomikus „hősként” 
tartja majd számon. Ha egészen felfedi előtte a helyzetet, ha kilárulkozik és 
védtelené teszi önmagát, ahogyan azt a nála fiatalabbak is megtették és 
megteszik a jövőben is. Eddig még valahogyan sikerült féken tartani a csele
kedeteit. semmi olyat nem tett, ami családja, elsősorban felesége előtt felfe
dezte volna a benne viharzó indulatokat. Kell a béke, még ha látszólagos is, 
kell a tekintély és a bizalom, még ha belső feszültséggel is kénytelen ennek 
árát megfizetni. A külszín még érintetlen, a repedés még nem jutott a felszínre. 
De meddig? Meddig?

„Ma nem mész sétálni, Péter?” — nyitotta rá a felesége azajtót. „De igen, 
hogyne mennék. Éppen készülődök.” Hangja hamis volt és majdnem dado
gott. Egy másik világból tért vissza a valóságba, vére a fejébe szökkent. 
Bizonyára színt változtatott, mint akit bűnös cselekedet közben tetten érnek.
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„Ha elmennél a gyerek felé, odaadnám a sálját, amelyet még a tavasszal 
kötöttem.” ttolintott. aztán gyorsan magára rántotta a cipőjét, esőköpenyébe 
bújt. és az űzött gyorsaságával távozott. Hogyan is viselte cl eddig a szoba 
áporodott levegőjét, amikor a kedvenc színeibe öltözött november olyan 
illatos levegővel csábít? Menni, menni, gázolni a száraz leveleket, bámulni a 
párás messzeségbe, eltűnni a parkok és fasorok mélyén, temetők mellett 
ballagni lógó fejjel és valahova mégis elérni. Valahol körbemenni, de nem 
megpihenni. És egy kocsmába, egy közönséges lebújba betérni, fityókból 
pálinkái inni és nem gondolkozni, csak érezni és befelé sírni vagy nevetni. 
Nevetni vagy sírni? Mindegyikre alapos oka lenne.

Egyre gyorsabban és egyre céltalanabbul ment. csak a forgalmasabb 
átjárókon eszmélt fel annyira, amennyire kényszerült, aztán tovább loholt. 
Végül arra ocsúdott fel, hogy egy távolabbi városrész utcájába érve mégis 
meghatározott cél felé igyekszik, olyan cél felé, amelyet feltétlenül el is akart 
érni. Es odaért. A házzal szemközt megtorpant, felnézett az emeletre, melynek 
zárt ablakai mögül semmi sem mozdult. Rövid tétovázás után továbbállt, hogy 
ne keltsen feltűnést a néptelcn utcán, ismét visszament, de nem állt meg, csak 
bámulta az ablakokat. Harmadszor is visszament, egy pillanatra megállt, 
felnézett, aztán végleg kiosont az utcából, nehogy valaki bámészkodni lássa a 
tanár urat, akinek a város minden negyedében akadt ismerőse. Most már nem 
sietett és tudta, hogy fiához kell mennie a sállal. Erőteljes fékcsikorgás emlé
keztette, hogy egy autóbuszállomás közelében jár, és mivel az előbbi szágul
dás jól kifullasztotia, felszállt a járműre, hogy azzal közelítse meg Gyuki 
lakását. Amikor az autóbusz ajtaja becsukódott mögötte, megkönnyebbülten 
nézett vissza arra a környékre, amelyet percekkel előbb oly nagy hévvel 
közelített meg. Ezen is túl van — sohajtott nagyot. Ösztönös rohangászását 
következmények nélkül megúszta.

„Nem zavarlak, csak dolgozz, Ham” — szólt Gyukihoz, amikor átadta 
neki az újságpapírba göngyölt sálat, és szokásával ellentétben azonnal egy 
karosszékbe roskadt. „Sápadt vagy és kimerültnek látszol” — aggodalmasko
dott a fiú. akit máskor apjának állandó mozgása és téblábolása idegesített. Az 
Öregúr nem felelt, maga elé meredve hallgatott. ,.Jó kis munkát kaptam” — 
kísérletezett ismét Gyuki a beszélgetéssel, de apja erre is csak bólintott. „Nem 
érdekel— fakadt ki most már a fiú türelmét vesztve.— Pedig pénz áll a házhoz
— folytatta kihívóan, de apja ezt sem vette tudomásul. — Talán beteg vagy, 
Öregúr, vagy odahaza történt valami? Szólj már valamit, az istenit!” A tanár 
mintha csak most eszmélt volna fel, fanyarul elhúzta a száját. „Igen, baj van
— bökte ki mély sóhajjal. — De ez a dolog nem olyan természetű, amit egy 
apa a liával tárgyalhat meg.” Gyuki felhúzta a szemöldökét. „Ha jól tudom, 
két tőnk viszonya nem egészen igazodikazáltalában megszokotthoz. És ha már 
eljöttél, nyugodtan bökd ki, mi nyomja a lelkedet.” Az Öregúr megint össze
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szorította az ajkál. de a fia már erezte, hogy feltörte a hallgatás páncélját. ..Hát 
igen” — mondta inkább önmagának, mint az apjának—, ez csak nőügy lehet.” 
Amikor erre apja hangos nevetéssel válaszolt, tudta, hogy az igazságra tapin
tott. ..Eltaláltad. Ham. csak azt mondd meg, hogyan. Hiszen soha ilyesmiről 
nem beszéltem veled. Hányszor mondtam neked az utóbbi évtizedben, hogy 
az úgynevezett hűséges férjek bolondnak tekintett fajtájához tartozom.” Most 
a lm nevetett. „Mcgércztcm. Öregúr. megéreztem, mert ilyen állapotban, 
ennyire lógó orral még sohasem láttalak. Tehát, barátnőd volt és éppen 
szakítottatok, ugye?” „Na nem — tiltakozott az apa —, addig még nem jutot
tam. Egyszerűen — és most ne légy pimasz — szerelmes lenem.” Gvuki 
clkomolyodott. „Ez bizony baj, a te korodban nagy baj.” Az Öregúr jóváhagyó
lag bólogatott. „Igen, az én koromban talán nem is természetes.” A Hú megint 
vidámabb hangon szólt: „Mi az. hogy nem természetes? A történelemben 
tucatjával találhatók művészek és komoly tudósok, akik idősebb korukban 
szerelmesek lettek. Sőt, feleségül vettek olyan nőket, akik nemhogy a lányuk, 
de az unokájuk lehettek volna.” Az apa nem nagy lelkesedéssel fogadta ezt a 
rögtönzött történelmi leckét. „Ez így igaz, fiam. Csakhogy én nem vagyok sem 
világhírű tudós, sem nagy és közismert művész. Egy nyugalomba vonulásához 
közel álló főiskolai tanár, cgv közismerten gondos férj, családapa és közéleti 
személyiség ebben a lényegében vidéki városban egészen másként fest.”

„Néhány percig mindketten hallgattak. Gvuki téblábolt, mintha dolgoz
na, az Öregúr meredt szemmel bámult maga elé. „Es a mama... sejt valamit?”
— kérdezte végül a fiú aggódva. „Nem. Legalábbis remélem, hogy nem” — 
felelte az apa. „Hová is jutnánk, ha megtudná?” — toldotta meg előbbi szavait 
Gyuki. „1 logv hová jutnánk, ha megtudná? Hát sehová. De így, ezzel a »nagy 
titokkal« talán többre jutok? Nem, Ham, tudom, hogy zsákutcába kerültem” — 
zárta le a beszélgetést a tanár, és a felöltője után nyúlt. Már az ajtónál volt, 
amikor a fia utána szólt: „Eltol eltekintve kölcsönözhetnél egy ezrest.. .  jó, egy 
ötszázast.” Az apa nem vitatkozott. Kelletlenül nyúlt a pénztárcájába, és az 
asztalra telte a pénzt.

KÖLTÉSZET ÉS PRÓZA

„Meghalok az éhségtől, Olivera!” — rontott be lakásának ajtaján Milán, 
és sáros csizmáját lerántva vastag harisnyájában állt meg a kerevet sarkába 
behúzódott felesége előtt, aki olyan szemmel meredt a férjére, mintha rossz 
szándékú, idegen ember hatolt volna be a lakásába. „Vagy talán nincs ebéd? 
Az sem nagy baj, hoztam magammal kóstolót egy tegnapi kényszervágásból. 
A tepertő ropogós, bizonyára tejen sütötték.” Még folytatta volna, de az
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ass/onv megához tért cl mólázásából, tckimeic és vonásai meglágyultak, és 
léiig fekvő helyzetéből felegyenesedve férjének a terepi munkától megviselt, 
katonás szabású köpenyének gombjához nyúlt. „Mielőtt engem is lölfalnál, 
dobd csak le magadról ezt a zsíros monigomeryt; ilyen öltözékben talán 
mégsem ülünk asztalhoz." A férj szokásához híven nagyol kacagott. „Ezek 
szerint mégsem fenyeget az éh halál. Pedig a szemed még az imént olyan riadt 
volt. hogy a legrosszabbal számoltam.” Olivera az előszoba falára akasztotta a 
köpenyt, és papucsot hozott a harisnyában topogó férjének. „Rendes ebé
dünk van, mindjárt feltálalom” — mondta az asszony a konyha felé haladva. 
Milán pedig követte. Férjének váratlan berobbanása valóban zavarba hozta, 
mert csak lélekjelenléte mentette meg a leleplezéstől egy olyan élmény 
közepette, amilyenben már régen nem volt része, vagy talán igazából soha
sem. Verset olvasott nagy titokban, egy hozzá intézeti szerelmes verset. Elol
vasta egyszer, kéiszer. aztán soronként és szavanként taglalta, majd ismét 
végigolvasta, már félhangosan. Aztán letelte maga elé. és ködös látyolon 
kérésziül bámulta a telein fehér papírlapot. lüm. már nem is remélte, hogy 
számára még ilyen szép élményt tartogat az élet. Gondolta, akármilyen csinos 
is. legfeljebb megkívánják a férfiak, azok. akiket az ilyen teltebb idomúak 
vonzanak, izgatnak. Ismét kézbe vélte a versei és úgy mondta a szövegét, hogy 
már alig kellett az írásra tekintenie. Szeme könnyel telt meg. az egykor nagyon 
ismeri kézírás beiűi egybefolytak.

Fsakkor toppant be Milán, csizmájában éhesen. Férjének megjelenése 
sohasem zavarta, ha pedig váratlanul érkezeti, még szívélyesebben fogadta. 
De most úgy érezte, hogy egy vadidegen ember disznóölő késsel vágta el a 
varázslatos percek fonalát és akaratlanul szembeállította vele a szerelmes vers 
szerzőjét. Miért is késeit annyi évei Gyukin tanár úr? Miért nem lépett színre 
egy vagy két évtizeddel előbb, amikor még lehelen, amikor még érdemes volt 
változtatni az életén? Most már elmúlt az újrakezdés és a változtatás ideje, 
most már ehhez az életvidám, nagyétkű és nagy beszédű, kártyái és társaságot 
kedvelő emberhez tartozik akkor is, ha bennük már régen elhamvadt a 
szerelem lángja. Most már az alkalmazkodás, a megszokás, az élet gondjainak 
közös leküzdése és a becsület köti őket össze. Es ez nem is csekélység.

„Újságom van. Olivera— tette le egy pillanatra a kanalat Milán. — Két 
hónapon ál nélkülöznöd kell majd jelenlétemet.” Az asszony csak most ült le 
a férjével szembeni székre, hangja még a lelki távoliét hatásától rekedtes 
suttogásként hangzott: „Két hónap? Jól hallottam? Ennyit még sohasem voltál 
távol.” Ezt a hangot Milán félreértene, ezért evés közben igyekezett megvi
gasztalni feleségéi. „Na. ez nem is olyan nagy idő; majd húszévi egvüttlét után 
talán majd jói is lesz nekünk egy kis távoliét. Persze ne érts félre, nem holmi 
szabadságra gondolok, ez hülyeség lenne, hiszen én mindig szabad vagyok, 
mert ilyen a hivatásom. Tulajdonképpen nekem lesz nehezebb, mert te
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egyedül jobban feltalálod magad, mint általában az asszonyok.” Olivera félbe
szakította: ..Még meg se mondtad, miért leszel távol és hol leszel.” Milán 
megtörölte zsíros ajkát. „Igen, a lényeget nem is említenem. Kanadába me
gyek tanulmányútra, államközi egyezmény keretében. Persze, a vállalatom 
érdeke is ezt kívánja, hiszen tudod... és remélem, nincs ellene kifogásod!”

Nem, Oliverának semmi kifogása sem volt a két hónapos út ellen, de 
kissé gúnyolódó hangsúllyal jegyezte meg: „Mondod, hogy neked lesz nehe
zebb, mert mi asszonyok inkább feltaláljuk magunkat. Ezek szerint most 
sajnálnom kellene téged.” Milán letette evőeszközeit, és egy gyufaszálból 
fogvájót tépett. „Nézd. Olivera, az én kényelmem mindig biztosítva volt. 11a 
nem idehaza, hát egy falusi vendéglőben, vagy akár egy tanyán. Kanada még 
sincs a szomsédságban, és fogalmam sincs, milyen körülmények közé kerülök. 
Tudom, nem fogok az utcán hálni, és az éhhalál sem fenyeget majd. De ha 
leszakad az ingemről egy gomb, mégsem ugorhatok hozzád haza. Meg aztán 
fogalmam sincs, milyen is abban az országban a konyha.”

Az utóbbi mondatokra az asszony már csak félfüllel figyelt, hallotta 
férjének komolyra fordult hangját, de szavainak értelmét és összefüggését 
már nem fogta fel. A hozzá intézett vers ritmusa fészkelte be magát újra agyába 
és a szavak mozaikját igyekezett összeilleszteni. De a mozaik sehogy sem akart 
összeállni, mert a vers muzsikáló hangjai közé férjének szavai ékelődtek be, 
és hiába igyekezett egymástól elválasztani a belülről hallhatót a kívülről 
jövőtől, az eredmény végül is egy őrjítően ható egyveleg lett. Kezét lüktető 
agyához nyomva idegesen ugrott föl az asztaltól, és a szobába rohant. „Nem 
gondoltam, hogy közlésem ilyen hatást fog kiváltani” — szólt utána bocsánat- 
kérőén a megdöbbent Milán. Amint látta, hogy felesége a kercvetcn összeku
porodva, szinte védekezőén szorítja halántékára a tenyerét, elhallgatott, ciga
rettára gyújtott és egy kéznél lévő újság olvasásába fogott. Részéről ezt a 
szokatlan jelenetet lezártnak tekintette.

Olivera igyekezete, hogy a vers felidézésével visszaállítsa a férjének 
érkezése előtti hangulatát, eredménytelen maradt. A fülének kedves szavakkal 
együtt röppent el az a lebegésszerű állapot, mely még el sem érte a teljességet, 
amikor már meg is szakadt. Maradt a tény, hogy férje elmegy mellőle, hogy 
két hónapon át mindketten külön-külön folytatják életüket, ami számára 
furcsa és szokatlan lesz, de úgy is tekinthetné, hogy szabad lesz, hogy ebben 
az időszakban úgy élhet, ahogy éppen akar, jöhet és mehet, ahogy kedve tartja, 
azt tehet, amit eddig nem tehetett, csakhogy ő nem tudja, mi is lenne az, amit 
eddig nem tett és most megtehetne.

Mit kezdjen azzal a két hónappal, amely előtte áll? Eddig még sohasem 
kívánta a teljes egyedüllétet és egyáltalán nem hiányzott neki a tökéletes 
függetlenség. Mert ha kívánta volna, akkor már túllépett volna a házasságán,
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niclv már jó ideje rutinházasság, és a férje iránti szeretete is régen rutinsze- 
retet. Igaz, majd szabadabban és zavartalanabbá olvashatja a verset; nem csak 
ezt az egyet, hanem azokat is, amelyek követni fogják. Mert a jelek szerint ez 
nem egy pillanatnyi fellángolás szülöttje, továbbiak fogják majd követni. Mi is 
történik vele valójában? Kívánja-e a folytatást, egykori tanárának szerelmét? 
Hogyan alakulhat tovább és meddig juthat eza viszony? A versek, a szép szavak 
és gondolatok szövevénye, gyengéden simogatják, becézgetik, de talán a 
hiúságát is melengetik. Hiszen mindig is hiú volt, a férfiak bókjait mindig 
szívesen vette, pedig ezekből sohasem szenvedett hiányt. De a vers, az valami 
más. Ezt még nem ízlelte, hacsak a kisdiák korabelieket nem számítja. Azok 
gyerekes strófák voltak, el is felejtette őket.

Most egy érett ember lelke tárult ki előtte. Egy öregedő, de rokonszen
ves és tapasztalt férfi roskadt versével lábadé. Mégis jó, hogy egy időre magára 
marad, nagyon jó. Nem a kalandvágy miatt, nem. Egy férfi iránta érzett 
szerelmét kívánja még egyszer átélni, zavartalanul.

A Milán elutazásáig hátramaradt napok hol túl rövideknek, hol meg 
végtelenül hosszúnak tűntek az asszonynak. Szabad óráiban férjének ruhatá
rát készítette elő, mosott és vasalt, a tisztítót is magára vállalta, hogy minden 
rendben legyen az utazás napjára, és csak a kései lefekvés előtt jutott némi 
lélegzethez, akkor pedig ott volt Milán, aki az utazás órájának közeledtével 
egyre hallgatagabb, szűkszavúbb lett. Nem is hasonlított megszokott önmagá
hoz, a mindig vidámabb arcát mutató emberhez, aki felesége mellett is úgy 
viselkedett, mint társaságában, kollégáival és kártyapartnereivel. Olivera kissé 
erőltetett jókedéllyel igyekezett elterelni férjének figyelmét távozásának kö
zeledéséről, mert csak ennek tulajdonította a beállott változást, a szokatlan 
bezárkózást. A verset és a tanárt igyekezett háttérbe szorítani gondolataiban, 
hogy valóban férjének szentelhesse a hátralévő rövid időt, és ezt nagyjából 
sikerült is véghezvinni.

Tudott a helyzethez idomulni és mindig megérezte, ha magatartását 
változtatni, irányítani kellett. Valóságérzete ezúttal sem hagyta cserben, a 
hajnali búcsúzás órájában őszintén adta át magát Milán ölelésének, aki szebb 
búcsúztatást el sem képzelhetett, de akit ez a szép élmény sem tudott feloldani 
kötöttségéből. Csak a vasútállomáson, ahova Olivera vitte ki gépkocsiján, a 
vonalba szállás előtt mondta elcsukJó hangon: „Olivera, drágám, remélem, 
hogy távollétem idején egyikünkkel sem fog történni semmi különös.” Kétol- 
dalról megcsókolta a felesége arcát, és felment a vagonba. A kupé ablakából 
még integetett, felesége visszaintett, aztán úgy, ahogy megbeszélték, a bú
csúzást megszakítva elhagyta az állomás épületét. Mielőtt beszállt a kocsiba, 
Olivera letörölte arcáról a könnycseppeket, majd a visszapillantó tükörbe 
nézve megigazította a sminkjét.
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Az Örcgúr semmit sem tudott Milán elutazásáról, mert ha tudta volna, 
aznap semmi esetre sem viszi cl sétája Olivéra asszony vállalatának környéké
re. Utólag nagyon sajnálta, hogy éppen ez történt, mert egy ilyen helyzet 
kihasználása nem lért össze jellemével, eddigi büszkeségével, jóllehet úgy 
vélte, egész egyéniségéi kikezdte elhatalmasodott érzelmi válsága. Előző este 
a munkájához összegyűjtőn jegyzeteket és kivonatokat kezdte válogatni és 
rendszerezni, de ez a munka sehogy sem sikerüli, mindent még inkább 
összezavart, áttekinthetetlenebbé tett. Akkor egy tiszta ív papírt tett maga elé, 
és egy újabb vers megírásának gondolatával kezdett foglalkozni. De gondola
tai éppen olyan kuszáltak voltak, mint a félretolt jegyzethalmaz. Csak bámulta 
az üres papírlapot, de az ihlet csak nem szállta meg. Amikor belátta, hogy 
képtelen versformába önteni mondanivalóját, nagy levélírásba logoit. A kötci- 
lcncbb közlésmód megindította kezében a tollat, és egymás után kerekedtek 
ki a mondatok, melyekbe igyekezelt besűríteni minden vágyakozását, aggo
dalmát, reményéi és lemondását. ..Kitárulkozok maga előtt, drága Olivera, 
mert úgyis annyira sebezhető vagyok, hogy a körtönfalazás kísérlete amúgy 
sem ludna megvédeni. Minden igyekezetem, hogy eddigi életemmel és cse
lekedeteimmel összehangban megfelelő mederbe, a valósághoz igazodó 
irányba tereljem érzelmeimet, kudarcba fulladt. Semmit sem tehetek józan 
eszemtől vezérelve, mert józanságom egyszerűen szertefoszlott, semmivé 
leit.”

Amikor újraolvasia a megírt levelet, úgy érezte, ezt sem kellene elkül
denie. hanem úgy, mint annak idején az elsői, apró szeletekre kellene szag
gatnia. mint ahogyan ott, a hegyekben tette, de ezúttal nem volt elég elszánt 
és hangulata is másként diktálta. Az ideges betűkkel ideírt papírlapot gondo
san összehajtotta, és kabátjának belső zsebébe csúsztatta. „Elmész hazulról”?
— kérdezte Gyukinné. amikor láita, hogy férje felállt az íróasztalától és 
öltözködni kezdett. „Igen, kicsit kiszellőzictem a fejem. Az anyag, amelyen 
dolgozom, elég zavaros és komplikált.” A feleség elégedetlenül hümmögött. 
„Egy ideje csak zavaros anyagokkal bajlódsz. Számomra már alig akad monda
nivalód." Az Öregúr elengedte füle mellett a szemrehányást, és csínylevésre 
készülő gyerekként igyekezett kiosonni a lakásból. Nem jutott messzire, mert 
az első bárnak kinevezett kiskocsmánál megállt, és némi tétovázás után benyi
tott az áporodoit levegőjű helyiségbe. Vodkát rendelt, amelyet eddig nagyon 
ritkán, esetleg fogadásokon ivott, mert úgy vélte, hogy ez az italfajta talán 
képes megszabadítani gátlásától, amely árnyékként szegődött hozzá Olivera 
iránti szándékainak megvalósításában. Mert ezt a levelet így, boríték nélkül, 
személyesen kívánta áladni az imádott asszonynak, még akkor is, ha az esetleg 
feltűnést kelthet, tehát bizonyos kockázattal jár.

„Kockázat” — ez majdnem új fogalom, mely életmódjának tartozékává 
lett az tóbbi hónapokban. Eddigi életét főleg a biztonságra, a kockázatmen-
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tcsségrc építette. Családi életében nem bízott semmit a véletlenre és az 
ellenőrizhetetlen érzelmekre. Minden lépését a megfontoltság és az előrelátás 
határozta meg. Pedagógusi és tudományos munkásságát is igyekezett szilárd 
alapokra helyezni és a váratlan meglepetésektől mentesíteni, és mellőzött 
minden olyan cselekedetet és állásfoglalást, melybe komolyabb kockázatvál
lalás is beletartozhatott. Ezért tanár kollégái és a szakma kiválóbb egyéniségei 
néha nehezményezték is magatartását, de nagyobb erkölcsi problémái ebből 
mégsem adódtak, mert lelkiismeretes munkájával és mindenkori környezete 
iránti korrekt viszonyulásával ellensúlyozta gyengéjét.

A vodka először a gyomrát, aztán a fejét melegítette át. de már fél pohár 
után könnyebbülést érzett és az sem zavarta, hogy egy hangszóróból számára 
egyébként ellenszenves zene fokozta a kis helyiség hangulatát. Körülnézett. 
Mindenki fiatalabb volt nála, őszülő lejei nem fedezett fel közöuük, nyak
kendőt senki sem viselt, csak különböző színű meleg trikókat, steppelt beke
cseket és főleg agyonsúrolt farmernadrágokat hordtak a sört és kólát üvegből 
fogyasztó fiatalemberek. Ezek most idegenkedve méregetik őt, mert nem 
tartozik a lokál törzsvendégei közé, és valószínűleg téves következtetéseket 
vonnak le abból a tényből, hogy már a második vodkát kéri a pincérnőtől. 
Persze, nem is sejtik, mi lapul a zsebében, fel sem merülhet bennük az a 
gondolat, hogy ő most egy szerelmes levél átadására készíti fel magát. Mert
— morfondírozott magában — ha valaki megközelíti a hatvanat, sőt talán csak 
az ötvenvalahányat, azt le kell írni, ócskavasba kell dobni, hiszen öreg. Át kell 
adni minden téren helyét a fiataloknak, nincs mit keresni körükben, nem 
vehetnek részt az ő szórakozásaikban és csínytcvéseikbcn. Szamarak — vitat
kozott tovább az elképzelt ellenféllel —, hát nem fogjátok fel, hogy az öregségi 
korhatár egyre tágul, hogy komolynak tartott szakértők úgyszólván gyógyír
ként ajánlják a szerelmi viszonyokat mindkét nem idősebb korosztályának? 
Pimaszság ez az éppen most clrikácsolt dal szövege, miszerint jobb részegnek 
lenni, mint öregnek. Ezt kikéri magának akkor is, ha naponta sugározzák a 
rádióban és a tévében, és ezt a dalt még a felesége is az ő számlájára 
mosolyogja meg. O is nagyot csodálkozna, ha megtudná, mi dúl benne, a 
versét meg kinevetné. De nem tudhatja meg soha, mert tisztelet és becsület, 
de a szerelem az valami más, mint a házasélet. Nem mintha neki gazdag 
tapasztalata lenne ezen a téren, hiszen most is elég tanácstalan a tekintetben, 
hogy mit tegyen. A lokált most már homályosabban látja, jó lesz abbahagyni. 
Harmadik vodka nem lesz, nem bizony, mert ő mégiscsak az Öregúr, vagy mi 
a szösz.

Kilépett a bár ajtaján, és nagyot szippantott a tiszta levegőből. Nem 
tántorgott, csak a feje volt nehezebb, a lába meg éppenséggel könnyebb. 
Valahogy lebegve lépdelt az aszfalton. „Menni vagy nem menni Olivera elé?”
— kérdezgette önmagát, miközben határozottan abba az irányba indult, ahol

47



a találkozást remélte. Megnézte a zsebóráját és megállapította, hogy még 
negyedóra áll rendelkezésére, ennyi idő pedig elég ahhoz, hogy céljához 
érjen, de szándékának esetleges megmászására is elegendő. Még hogy meg
hátráljon? Nem, abból már nem lesz semmi. Igenis megmutatja, hogy legény 
a talpán és megteszi, amit tennie kell. A józan ész talán mást sugallna, de akkor 
minek itta meg a kél vodkát? És különben is hová len már a józan esze? Fütyül 
rá, lomtári kellék, ami volt — nincs. És így érzi igazán jól magát.

Halkan díídorászva közelítene meg az utcasarkot, ahol elfoglalta meg
figyelő helyét. Egy ideig a falnak támaszkodva figyelte az asszony vállalatának 
bejáratát, aztán úgy gondolta, hogy ez mégis túl feltűnő, ezért egy rövidebb 
szakaszon kezdett ie-föl sétálni, ami semmivel sem volt kevésbé szembeötlő, 
de szerencséjére nemsokára feltűnt Olivera elegáns alakja. Egyedül hagyta el 
az épületet és a lcshclytől ellenkező irányba indult, ezért az Öregúr igyekezett 
gyors léptekkel utolérni. Az asszony a jól öltözött nők biztonságával, kényel
mes léptekkel haladt távolabb parkolt kocsija felé. A tanár is lelassított, mert 
meg akarta kímélni az asszonyt a feltűnéstől, és csak akkor érte be, amikor az 
autójának zárjába helyezte a kulcsot. „Milyen véletlen” — hebegte a tanár 
megszólítás és köszöntés helyett, de amikor észrevette Olivera arcán az őszinte 
meglepetést, azonnal kijavította magát: „Nem, kedves Olivera, a hazudozás 
nem kenyerem, szándékosan vártam magára.” „A hazudozás nem is illene 
magához, tanár úr — szólt az asszony, és megfordította a zárban a kulcsot. — 
Bizonyára jó oka volt, ha erre szánta el magát” — tette hozzá még, most már 
a megszokott kedves mosollyal az arcán. Beszállt a kocsiba, és természetes 
mozdulattal nyitotta ki a másik oldal ajtaját. „Tessék beszállni mellém. Ma 
ugyanis nem gyalogolok hazáig, mert reggel kivittem a vasútállomásra Milant.” 
Ez a bejelentés nem túlságosan érdekelte a tanárt, csak illendőségből kérdez
te, amikor elfoglalta helyét: „Szolgálati útra ment?” „Nem, két hónapos 
tanulmányútra, Kanadába.” Az Öregúr meghökkenve mondta: „Ha én ezt 
tudom .. . ” Olivéra közbevágott: „Ha maga ezt tudja”? És mert a mellette ülő 
férfi nem sietett a válasszal, ő folytatta: „Nem tudom, milyen szándékkal jött 
elébem, majd elárulja. De a verse.. . ” Az Öregúr fölocsúdott: „A versem?” A 
begyújtott motor berregése festette alá az asszony szavait: Í?A verse nagyon 
szép, mondhatnám, gyönyörű!” A tanár nagyokat nyelt, és bátortalanul nyúlt 
belső zsebébe. „Újabbat nem hoztam, csak ezt a levelet.” Az asszony átvette az 
összehajtott papírlapot. „Olvassam el most, vagy későbbre halaszthatom?” A 
tanár hallgatott, Olivera elindította a kocsit. „Talán inkább odahaza”— nyögte 
ki végül dr. Gyukin. ,Ahogy kívánja, tanár úr. De mondja, merre vigyem? 
Haza?” „Vigyen ahová akar, csak kérem, ne szólítson többé tanár úrnak, ez 
nekem egyszerűen fáj.”

Olivera nem felelt, és amikor egy tilost jelző lámpa előtt megálltak, ismét 
az Öregúr törte meg a csendet: „Olivera, halálosan szeretem magát. Maga
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tudja, hogy én nem játszom a szavakkal. Az érzelmekkel sem. Egyszerűen 
bolondulok maga után. és ezt nyíltan meg kell mondanom. Tudom, amit 
mondok és cselekszem, nem illik a koromhoz és a maga szemében mindez 
talán nevetséges”. Olivera megrázta a fejét és indítás közben mondta: ..Nem. 
tanár ú r .. .  elnézést, de nem tudom másként szólítani — egyáltalán nem 
nevetséges. Mindez nagyon is emberi és érthető, csak.. Itt elhallgatott, 
figyelmét látszólag a forgalomra összpontosította. „Fejezze be a mondatot, 
kedves Olivera. és mondja meg kertclés nélkül: remélhetek?”

Az autó egy kis forgalmú utcába kanyarodott, a külső zaj alig hallatszott 
be. Egymás lélegzetét hallhatták, olyan csend telepedett közébük. Végül az 
asszony lefékezett, és az Örcgúr felé fordult: ,.En magát igazán nagyra becsü
löm. . . ” A megszólítást ezúttal kikerülte, és kis szünet után folytatta:.. . . .  de 
ha velem kíván beszélni, ahhoz a bátorságot ne a pálinkáspohárból merítse. 
Józan állapotban szívesebben meghallgatom. Verset is írhat, mert vélemé
nyem szerint magában egy költőtehetség veszett cl, csak azt ne kívánja, hogy 
érzelmeit viszonozzam. Nem. kedves tanár úr, ezzel nem buzdíthatom. Nem 
lenne részemről tisztességes, ha irreális ábrándokban ringatnám magát.”

Az Öregúr nehézkesen kccmergctt ki a zöld gépkocsi ajtaján, melyben 
percekkel előbb annyi reménységgel helyezkedett el. Valahogy azért talpra 
állt és felegyenesedett, de a lakásáig vezető rövid utat enyhén tántorogva tette 
meg, jóllehet nem tudta megítélni, hogy szédülését a számára szokatlanul erős 
alkohol, vagy az asszony közelsége, illetve annak világosan kimondott szavai 
okozták-e. De mit is várt tulajdonképpen és mit is várhatott? Talán csak nem 
képzelte, hogy Olivera megigézve a nyakába borul, és az övéhez hasonló 
szerelmi vallomással jutalmazza meg? Annyira azért mégsem veszítette el az 
eszét. Egyelőre úgy kell összeszednie magát, hogy feleségének ne tűnjön fel 
állapota, habár az nem is oly nagy baj, ha megérzi, hogy valamit ivott. Ez a 
legkevesebb, amitől tartani kell. Legfeljebb kineveti. A kapu előtt megállt, 
nagyokat szippantott a hűvösödő levegőből, aztán benyitott.

Olivera nagy sebességre kapcsolta a motort, és gépkocsijával szinte 
száguldva hagyta el a környéket. Görcsbe szorult ujjakkal, nagyokat nyeldcsve 
szorította a volánt, szemére látását korlátozó fátyol ereszkedett. Ahogy távo
lodott, egyre lassabban hajtott, mert otthona ezúttal nem vonzotta. Nem a 
legrövidebb utat választotta, mégis úgy rémlett neki, hogy túl gyorsan érkezett 
céljához. Amikor leállította a motort, nem szállt ki mindjárt, hanem fejét a 
kormánykerékre hajtotta és úgy gondolkozott. Erős volt, igen, erós. Ilyennek 
kell lennie, így kell viselkednie. Ezt diktálja a férje iránti hűség és egykor ilyen 
szellemben is nevelték. Az élmény szép lehet, de a határok adva vannak, nem 
lépheti át őket.

49



Eszébe jutott a tanár levele. Széthajtotta, és merev szemmel meredt a 
teleírt papírra. Nem. majd inkább odalenn, ha megnyugszik, olvassa el a 
bizonyára hízelgő sorokat. A papírlapot szorongatva ment fel a lakásához 
vezető lépcsőkön.

AZ AMSZTERDAMI KAPCSOLAT

Amikor felszállt a holland nagyváros vasútállomásán veszteglő szerel
vény másodosztályú vagonjába és elfoglalta helyét egy majdnem üres fülké
ben. Violetta szorongása némileg fölengedett. Amszterdam bábeli nyüzsgése
— úgy érezte — éppen a csarnok kupolája alatt sűrűsödött össze a kibírhatat- 
lanságig, ő pedig olyan elveszettnek érezte magát az ismeretlenek tömegében, 
hogy szája már-már sírásra görbült, könnyeit alig tudta visszafojtani. Mindig 
bátrabbnak és talpraesettebbnek érezte magát és úgy képzelte, hogy minden 
helyzeten úrrá tud lenni, bárhol történik is valami vele és körülötte. Bizton
ságérzete azonban hazai környezetben bontakozott ki, ahol mindenkivel szót 
értett, ahol fellépését és érintkezési módszereit könnyedén érvényesíthette, 
ahol valóban mindig kivágta magát a nehéz helyzetekből. De ez itt idegen 
világ, itt nincs sem barát, sem ismerős, csak idegen arcok, közömbös, a maguk 
dolgával foglalkozó emberek. Nő pedig annyi és annyifajta, hogy őt az ördög 
sem veheti észre. Nőiességének fegyverével amúgy sem élhet, nem is ajánla
tos, hogy gyanús ismeretségekbe bonyolódjon. Erre a legszigorúbb utasítást 
kapta, amit nem csak ennek betartása, de hangulata, abenne kialakult feszült
ség miau sincs kedve megszegni. Aki a megbízást és az utasításokat is adta, 
olyan személy, akivel nem szeretne ujjat húzni, akit, amennyire ő megismerte, 
nem ajánlatos sem félrevezetni, sem átejteni. Pedig Vaso külsőleg semmit sem 
mutat. Vézna, himlőhelyes ábrázatú fiatalember, aki tetejében még vörös hajú 
is. tehát egyáltalán nem egy daliás férfi, de erőszakos, ravasz és célratörő. Mert 
azért mielőtt megegyeztek, hízclgcti és bókolt neki, a fakultás közelében lévő 
bisztróban pedig hivalkodva mutogatta pénztárcáját, amelyet egy elég tekin
télyesnek látszó pézösszeg vastaggá dagasztott.

Az a Vaso, aki mellékesen a fakultás környékét kerülgető örök diák, csak 
a külvilág kedvéért, vagy talán a szülei miatt jelenik meg nagy ritkán egy 
előadáson, valójában nem érdekli a jog, csak az üzletelés, amelyet elég 
nagystílűén és kockázatos módon űz. De ez az dolga, neki megígérte, hogy 
rendesen megfizeti, ha a megbízást sikeresen végrehajtja, jutalmába a kocká
zatot, az esetleges lebukást is beleszámolja. Ez az, amitől retteg, mert a pénz 
ugyan jól, nagyon jól jönne, mert elég nagy erőfeszítések árán tudja csak 
felszínen tartani magát, hajmeresztő egyensúlymutatványokat kell állandóan
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produkálnia, ami nagyon izgalmas, de legalább annyira fárasztó játék. Egy
szerre sok pénzhez jutni, ez az álma! Es ha minden jól megy. ez az álom most 
valóra válik.

Tenyere állandóan nedves, nem győzi csipkés zsebkendőjével törölgct- 
ni. habár ezekkel a mozdulatokkal idegességét is némileg levezeti. Valójában 
senki sem ügyeli, mert a fülkében rajta kívül csak egy idősebb nő bóbiskolt, 
aki ugyan megkísérelte a társalgást, de amikor látta, hogy Violetta nem érti 
sem a hollandot, sem a németet, a helyzetbe belenyugodva eresztette le 
szemhéját vastag lencséjű szemüvege mögött. A határ mindkét oldalán szo
borrá merevedett a lány, pedig már Amszterdam felé utazva meggyőződött a 
vizsgálat felületességéről és látszólagos veszélytelenségéről. De Vaso kioktatta, 
hogy azért nem félcszűck végzik ezt a munkát, le is tudnak csapni, ha valamit 
megneszelnek, és akkor alapos munkát végeznek.

Már ő is elszunnyadt a fáradtságtól, amikor nyílott a fülke ajtaja, belépett 
egy egyenruhás egyén, és felébresztette az idős hölgyet. Csak az útlevelet nézte 
meg, aztán köszönetét mondott, és feléje fordult. Ránézett az útlevelére, majd 
az arcát fürkészte, végül a feje fölé helyezett füles útitáskájára mutatott. Ez a 
mozdulat észhez térítette. Nyugalmat színlelve fölemelkedett üléséről, levette 
a táskát, és laza ujjakkal nyitotta ki villámzárját. A vámtiszt a lány szőke fonatait 
nézte és nem a táska tartalmát, aztán mosolyogva köszönt, és elhagyta a fülkét.

Hát ezen túl van. de a nehezebbje még hátra van, mert még az osztrá
kokon is át kell majd esnie, és aztán a hazaiak következnek. Ott még 
ismerősökkel is összejöhet, de ezt szeretné kikerülni, mert Vaso véleménye 
szerint legjobb észrevétlenül maradni, a nagy bratyizás nem ajánlatos, nem 
biztonságos. Tulajdonképpen fogalma sincs, mitől kell félnie, mert a kis 
csomagol, amelyet egy jugoszlávtol átvett, ki sem szabad nyitnia, de nem is 
kíváncsi, mert ha nem tudja, mi van benne, kevésbé kell nyugtalankodnia. 
Biztos, hogy nem pokolgép vagy fegyver, nem is tiltott könyv vagy újság, hiszen 
nem nehezebb tizenöt-húsz dekánál, ezek szerint nagy veszedelmet nem is 
jelenthet. A pofaszakállas férfi, akitől a kis kendőbe bugyolált dobozt átvette, 
csak annyit mondott, hogy védett helyre dugja, puha holmi közé, amiből 
semmire sem következtethet. Meg üzenetet küldött Vasónak, hogy másnap 
érkezik, de nem ugyabból az irányból. És ez minden. Semmi útbaigazítás, 
óvatosságra intés, mintha egészen értéktelen holmit bízott volna rá. Pedig 
aligha így áll a dolog, csupán biztosra veszi, hogy Vaso mindent megmondott, 
amit tudnia kell, és feleslegesnek tartja a további szófecserlést. Vagy talán attól 
tartott, hogy esetleg megfigyelik. Abban a nyüzsgésben igazán kis pontok 
voltak ők ketten, habár ez sem biztos.

Hogy közben hosszan aludt, arra nem csak valami álomszerű ködös 
eseményből, hanem abból a felismerésből következtetett, hogy amikor felrez
zenve kinyitotta a szemét, az idős hölgy és annak táskája már nem volt a
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helyén. Egyedül volt, a szerelvény állt. Mindenütt csend, az utasok többsége 
bizonyára elpilledt, és valahol nyílt pályán vesztegéllek. Riadtan nézeti lel a 
feje feletti csomagtartóra, de megnyugodott, amikor látta, hogy a táskája olt 
van eredeti helyén. Akkor ismét lehunyta szemét, de fogad kozott, hogy az 
átszállásig ébren marad. Nemsokára beengedlek a vonatot az állomásra, és kis 
poggyászával gyorsan átszállt a már várakozó másik szerelvényre. Egy hazafelé 
utazó csoport társaságába került, de a munkások csak akkor figyeltek fel rá, 
amikor rájuk nyitotta az ajtót, aztán zamatos megjegyzésekkel fűszerezett 
kártyacsatába merültek. Nagyon fáradtan nyújtotta útlevelét a hazai nyelven 
megszólaló határőrtisztnek, aki valószínűleg a kártyások társaságába sorolta, 
és gyakorlott mozdulattal ütötte útlevelébe a pecsétet. A vámtiszt is benyitott, 
de csak szemével pásztázta végig a bőröndöket és mindjárt továbbállt. Most 
már megnyugodva várta a továbbindulást, és a főváros pályaudvaráig csak a 
jegykezelők zavarták meg az álmát. De amikor lelépett a peron aszfaltjára, 
amikor hazai talajt érintett lábával, ismét megingott biztonságérzete. Ahogy 
körülnézett és a leszálló utasok és várakozók tömegében nem látta meg 
azonnal Vaso alakját, félelem lett rajta úrrá. Egye meg a fene ezt az egész 
titokzatos küldetést, nem éri meg, akármennyit is ígért neki az a strici. Hol az 
ördögben lehet és miért nem siet eléje, hogy megszabadítsa attól a kis 
doboztól, amelyet leszállás előtt kézitáskájába helyezett át, hogy ne kelljen az 
állomáson kotorásznia, és feltűnés nélkül adhassa át Vasónak? Az összegyűlt 
embertömegen át. két hosszú szerelvény közölt reszkető térddel ért a kijárat 
közelébe, ahol Vaso széles mosollyal és tárt karokkal üdvözölte.

„Megvan”? — kérdezte a fiatalember, és ő csak bolintott, miközben a 
táska villámzárjához nyúlt. Vaso leintette. „Nem olyan sürgős, kisasszony, 
majd a restiben, hiszen biztosan megéheztél.” A lány nem is gondolt evésre, 
mert szívét még a torkában érezte, mégis engedelmesen indult a vasúti 
vendéglő felé. Ahogy helyet foglaltak, azonnal kinyitotta retiküljét és a doboz
kát Vaso ölébe tette. A fiatalember óvatosan kigöngyölte a kendőből, felnyitotta 
a fedelét és belepillantott, de hogy mit láthatott, arról Violettának fogalma sem 
volt és nem is kíváncsiskodott. ,A lóvét” — mondta a lány határozottan, de 
Vaso megvárta, míg a pincér fölveszi a rendelést, és csak azután vett ki belső 
zsebéből egy köteg bankjegyet, melyből Violetta kezébe számolta a megígért 
összeget. Aztán még néhány pénzdarabot tett hozzá atyáskodó tekintet kísé
retében. Jó l  végezted a dolgod, kislány, megérdemelsz egy kis borravalót.” A 
pénz megváltoztatta a lány hangulatát. Jóízűen hajtotta le a konyakot és utána 
jó étvággyal reggelizett. Csak elválásuk előtt jegyezte meg Vaso: „Remélem, a 
legközelebbi fuvart is vállalod.” A lány habozás nélkül felelt: „Természetesen.” 
A néhány perccel előbbi rettegést már el is felejtette, mert a pénz ott lapult a 
retiküljében. A vonatot, mellyel utazott, már betolták a megszokott vágányra, 
folytathatja útját hazafelé.
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Elhatározta, hogy mindjárt megérkezése után Gyukihoz megy, de ezút
tal másképpen lép lel. mint azt eddig tette. Eddig csak jól-rosszul megjátszottá 
a fölényeskedést, most azonban magatartásának lesz igazi fedezete. Persze 
először lakására megy. forró vízzel letusol, pihen egy keveset, mert az álmat
lanság megviselte, aztán elmegy hozzá. Később ezt a tervét némileg módosí
totta. mert ugyan mivel állít be a fiúhoz. Csak nem lobogtatja kezében a 
bankókat, mint egy lókupec? De cl sem fogja titkolni, hogy van pénze, hiszen 
tisztetességes munkával szerezte. Egy kis félelem, egy kis merészség, nem 
csekély fáradtság — ez az egész, amit tennie kellett, és természetes, hogy 
máskor is megteszi, hiszen ennyi összeget más úton hogyan kereshetne. Tehát 
a pénzről majd csak beszél, érthető célzásokkal, hadd meressze Gyuki a 
szemét a csodálkozástól.

Útközben vett magának egv elegáns vérpiros sapkát, és oldalra csapva 
a fejére tette. Gyukinak meg egy Parker töltőtollat, a legdrágábbat. Minden 
úgy ment, mint a karikacsapás, és érezte, hogy a pénz szárnyakat adott neki, 
oly könnyűnek érezte magát, mintha lába nem is érintené a talajt a fiú lakása 
felé vezető úton. Amikor észbe kapott, hogy ezúttal nem gyalog, hanem taxin 
lett volna igazán stílusos mennie, már késő volt, mert túl közel járt Gyuki 
lakásához. Találkozásuk minden mozzanatát átgondolta, megtervezte, ezért 
nagyon bosszankodott, amikor csengetésére a fiú nem nyitott ajtót. Pedig 
napközben mindig szobájában rostokol, még akkor is. ha semmi dolga sin
csen, most mégis elcsavargott— berzenkedett magában. Végül sarkon fordult 
és bánta, hogy annak idején nem fogadta el a kulcsot. Lehet, hogy mégis bent 
van valamilyen randa ringvóval — torpant meg egy pillanatra a lépcsőkön, 
majd visszaszaladt Gyuki ajtajához, és azon annyira dörömbölt, hogy ökle 
belesajdult. De az eredmény elmaradt, bemről semmi neszt nem észlelt.

Már lent járt az utcán, amikor eszébe jutott, hogy Gyuki olykor a közeli 
pincekocsmába ugrik át egy italra, hogy azzal adjon lendületet munkájának, 
ha akadozik. Ezúttal mellé szegődött a szerencse. Még le sem ért egészen a 
meredek lépcsőzet aljáig, amikor a bárpult mellett megpillantotta Gyukit. 
Megállt és várta, hogy a Hú észrevegye, aztán intett neki. hogy kövesse, utána 
mindjárt fölsietett a lépcsőn. Gyuki megitta maradék italát, fizetett és kelletle
nül kászolódott le a magas bárszékről. „Na, ez a hölgy még itt is rám talált, de 
az én hibám, hogy elárulom rejtekhelyeimet — morfondírozott félhangosan, 
amint fölcammogott a lépcsőkön. — Csak nem ég a ház. Violetta?” — kérdezte 
a Ián)! széles mosollyal, ami nála az ittasság később kötekedő komorságba 
torkolódó első fokozatát jelentette. A kis termetű lány magabiztosan állt elébe: 
„Nem, Gyuki, a háznem ég, de bennem égavágy, hogy veled egy ennél különb 
lokálban ülhessek asztalhoz.” A fiú tenyerével hátrasimította kicsit kuszáit 
haját. „Ila jól értem, a rég nem látott kisasszony megütötte a főnyereményt és 
most áldomásra hív.” Aztán megindultak a városközpont felé, anélkül, hogy
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meghatározlak volna úliceljukat. „Ma véletlenül jó napot lógtál ki, Violetta — 
folytatta a fiatalember, és a lányba karolt. — Máskor egy ilyen pimasz fejbic- 
ccntő hívásért az ülepedte vertem volna, de m a . . .  talán ez a veszettül 
félrccsapott piros sapkád igézett meg. Igen, a sapka, a piros sapka” — ismé
telgette, és a lány! éppen ezek a szavak boldogították. Büszkén lépdelt Gyuki 
mellett, aki tőle telhetőcn igyekezett megjátszani az úri módon viselkedő 
gavallért. ,A piros sapkát most vettem egy divatáruüzletben. Neked akartam 
tetszeni/’ ..Tehát pénzt kerestél?" „Igenis, pénzt kerestem . . .  és meg is dol
goztam érte/’ A fiatalember megtorpant és úgy nevetett a lány szemébe: „Azt 
meghiszem . .  / ’ Violetta elrántotta a karját: „Pimaszkodni azt tudsz velem, de 
az egyszer sem jutott eszedbe, hogy ebédre vigyél egy rendesebb helyre. És 
ha nem kérsz bocsánatot, most sem megyünk — az én költségemre.” Gyuki 
könyörögni kezdett: „Mát én már csak ilyen vagyok, Violetta, igazán ismer
hetsz . . .  az előkelő vendéglőket pedig mindig messze elkerülöm. Kérlek, 
inkább vegyünk valami harapnivalót meg jó italt és bankettezzünk odahaza, 
nálam.”

A lány elfogadta az ajánlatot és ebéd közben elmesélte pénzhez jutásá
nak rövidített történetét. A fiatalember nem mutatott meglepetést, úgy tett, 
mintha éppen ezt a mesét várta volna. Pedig a jó falatok egyre nehezebben 
csúsztak le a torkán, a gyomra összeszűkült, és inkább a pohár felé nyúlt egyre 
gyakrabban. Ez a lány mindenre képes, és még bajt hozhat a fejére. Ha 
kipattan valami, aző becsületén is foltot ejt. Ha már valamiért kompromittá
lódik is. az semmi esetre se cscmpészügy legyen. O nem nyúlszívű, ha kell, 
veszélyekkel is szembenéz, de annak komoly, egyéniségéhez méltó háttere 
legyen. A lánynak csak annyit mondott, hogy az effajta utazás megismétlésére 
gondolni se merjen. Túl kockázatos, nem éri meg. „Ha valami jobbat tudsz 
ajánlani, elfogadom a tanácsodat” — felelte a lány, és otthagyta az asztalt. Nem 
tudott semmi jobbat ajánlani, legfeljebb tanulmányainak komolyabb folytatá
sát és gyorsabb befejezéséi, de ennek realitásában sem hitt. Csak nagy ritkán 
és óvatosan tanácsolta a lánynak ezt a lehetőséget, mert az mindig leintette, 
most meg nem is volt megfelelő a légkör komolyabb társalgásra. Inkább nagyot 
nyújtózkodva végignyúlt a heverőn. Példáját rövidesen Violetta is követte.

Talán jó óra múltán csengetés riasztotta fel őket bódulatukból. A gyor
sabban ocsúdó lány tántorgott ki az aj lóhoz, elfeledkezve hiányos öltözetéről. 
A küszöbön az Öregur állt, fekete irattáskával a kezében, de amikor belépett 
az előszobába és megpillantotta a lány alig fedett meztelenségét, fedetlen 
mellét, majd — ahogy hátat fordítva visszaszaladt a szobába — pucér tompo
rát, elkésve és alig hallhatóan köszönt neki. „Megint rosszkor jöttem”— szólalt 
meg, még mielőtt bement a szobába, és zavartan matatott az előszoba falánál, 
hogy az alatt az idő alatt a fiatalok rendbe hozhassák magukat. „Csak bújj be, 
Öregúr — hallotta hamarosan fiának ráspolyos hangját. — Még hogy rosszkor
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jö u é l. . .  ugyan már!” Violetta már a takaró alá bújt, onnan pislogottá látogató 
felé, a fiú pedig félig ülő helyzetben, ásítását elnyomva erőltette a szívélyessé- 
get.

Az Öregúr egy szempillantás alatt felmérte az asztal körüli állapotból 
megítélhető helyzetet és bólogatva mondta: „Úgy látom, hogy a lakodalom 
javán már túl vagytok.” Gyuki sem maradt adós: .Azért valami még neked is 
maradt.” Ezen már nevetett az apa: „Való igaz, hogy a rendcsinálás terén még 
maradt némi tennivaló.” Most már a lány is megszólalt: „De papa, én majd 
mindent eltakarítok, maga csak nyugodtan foglaljon helyet.” És nyúlt a blúza 
után, hogy' felöltözzön. Az Öregúr illendően kiment az előszobába és onnan 
szólt vissza: „Ha szabad kérdeznem, milyen apropóra lakomáztatok kettes
ben.” Violetta azonnal felelt: „Egy jól megfizetett munkámat ünnepeltük meg.” 
Milyen magabiztos a lány hangja — állapította meg a tanár. Igaz, önérzetben 
nála soha sincs hiány, csak ritkán van igazi fedezete. Meg úgy mondta, hogy 
„a papa”. Na hiszen, kissé elhamarkodott ez a megszólítás, de nem sértő. Miért 
is lenne? Egyáltalán, csak nevezze, ahogyan akarja, végeredményben nem is 
annyira lehetetlen. A lány ugyan talán könnyelmű és szertelen, de idővel 
benőhet a leje lágya. És ha komolyabban venné a tanulást, ha rendszeresen 
vizsgázna és lediplomázna, esetleg jó élettársává válhatna Gyűkinak. Neki meg 
a feleségének pedig kevesebb lenne a gondja, levenné vállukról a teher jó 
részét, és majdani nyugdíjas éveit hasznosabb elfoglaltságokkal .tudná kitöl
teni. Régi tervei vannak, amelyek megvalósítását azokra az évekre halasztotta. 
Akkor mulatja majd meg, hogy mire is képes, majd megdöbbenti azokat, akik 
időnap előtt le szerelnék írni.

Visszament a szobába, ahol Violetta már nagy ban szorgoskodott, szem
mel láthatóan ki akart tűnni szorgalmával. Éppen fel akarta tenni az oldalát 
furdaló kérdést, hogy milyen természetű munkával jutóit pénzhez, amikor a 
lány ösztönös megérzéssel megelőzte: „Tisztességes munkával jutottam a 
keresethez. Igen. tisztességessel” — hangsúlyozta, hogy felkeltene az Öregúr 
gyanúját. De ezt nem mondta ki hangosan, csak ott sebtiben önmagában 
módosította előbbi véleményéi: talán mégsem lenne ebből a lányból eszményi 
feleség. Persze az sem hihető, hogy Gvukiből valaha is kiváló férjet farag valaki. 
Meg hogy éppen Violetta venné át a fiú körüli terheket. . .  csak módjával az 
ilyen elképzelésekkel. Az sem egészen korrekt gondolat, hogy nagyobb tudo
mányos akiivitását éppen a fia fékezné. Kicsit önkritikusabban nézhetne 
szembe a lényekkel. Ma is ellátogatott a levéltárba, és a régi okmányok 
tanulmányozása helyett egész idő alatt azon töprengett, milyen tartalmú 
levelekkel, vagy esetleg újabb versekkel kísérelje meg levenni lábáról Oliverát. 
Egy levelet meg is szövegezőit, a tudománnyal meg csak piszmogott. És 
legutóbbi utazását, amire napidíjakat is kapott, talán kellőképpen hasznába 
ki? Valamit ugyan csinált a bécsi könyvtárban, de azt senki sem képzelhette,
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hogy az olvasóterem csendjében szerelmes verset farag egy kutató tanár, 
akinek őszbe csavarodó szakálla is tekintélyt parancsol. Bizony, ez már majd
nem züllés, és jó lesz tartózkodnia mások kioktatásától.

Keresett egy tiszta poharat, és öntött magának a már félretett márkás 
italból. Kél szusszanásra felhajtotta, aztán leült a karosszékbe. Gyuki és Vio
letta megtapsolták a szokatlan gesztust.

A BALESET

Ahogy belépett lakásának előszobájába, Olivera azonnal becsukta és 
magára zárta a/ajtót, mintha attól tartott volna, hogy egy ismeretlen tolakodó, 
aki a házig követte, rá akarna törni egyedüllétében. 1 la valaha meg is történt 
ilyen eset. ezúttal senki sem követte, nem leskeledett rá semmilyen hasonló 
veszély és még valamilyen megérzésre sem hivatkozhatott. Egyszerűen féltette 
magányát, amit az elmúlt hetekben megszokott, pedig nem kívánta, legalábbis 
tartósabb időre nem kívánta a magány nyugalmas csendjét. Most azonban 
egyedül akart maradni a neki írott újabb versekkel, a szenvedélyes levelekkel, 
melyekhez hasonlókat senki sem írt még hozzá soha. Akkor sem. amikor Milán 
még csak udvarolt neki és szülei címére küldte a találkákat kérő leveleket. 
Milyen röviden, milyen higgadtan íródtak Milán sorai akkor is, amikor már 
elhatározták, hogy összeházasodnak. Most is ilyen a férje, semmivel sem több 
gyengédség árad abból a levélből és képeslapból, amelyet az óceán túloldalá
ról küldött, pedig az elutazása alkalmával megmutatkozó ellágyulása után 
másra számított. A lap meg a kék színű boríték is a tükör előtti kisasztalon 
hever, de ezeket csak egyszer, egyetlenegyszer, érkezésük napján olvasta el, 
mert a lények, melyeket Milán közölt, érthetőek és egyértelműek voltak, nem 
volt miért újraolvasni, másképpen értelmezni őket, mint ahogyan íródtak. 
Pedig meggyőződött róla. hogy férjében van érzelem, csak nem tudja, vagy 
nem akarja kimutatni, különösen írásban, ami tartós emlékeztetőül szolgál
hat. Az érzelmek kinyilatkozását férfíatlannak. talán szégvellnivalónak tartja. 
Bizonyára így van. mert azon a hegyvidéken, melyről már jó régen, még 
gyerekként elszármazott, ilyenek a felfogások az emberi kapcsolatokról, és 
talán ezért olyan nehéz összehangolni életszemléletüket a helybeliekkel. Ők 
kelten sem tudlak soha teljesen egybehangolódni kéthúrú hangszerré. Talán 
ha Vojkan nem hagyja el őket már egyéves korában, másként alakult volna a 
viszonyuk. Amikor megszületett, Milán nagyon boldog és büszke volt; csak 
éppen őróla. aki szülte a gyereket, feledkezett meg egy kicsit. De amikor 
Vojkan meghalt, mégis mellé roskadi. Megtört férfiúi büszkesége, és nem 
tudta palástolni érzelmeit. Napokig csüngött rajta, kisgyermekként fogta a 
kezét. De csak napokig, nem tovább. Aztán mindketten maguknak szenved lek.
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az együttérzés helyét fokozatosan hideg-rideg, szinte vádaskodó magukba 
zárkózás foglalta el. Később ez is elmúlt, azóta is jól megférnek egymás mellett.

Kinyitott egy Hókon, egy elbumot vett elő, melyben kizárólag a régen 
eltávozott kisgyerek fényképei sorakoztak gondosan elhelyezve. A falakra 
egyetlen fényképéi sem függesztették ki, ami volt, azi is nem sokkal a temetés 
után levették. Milánnál egyetértésben cselekedtek, aki megértette, hogy a 
gyerek arcképének jelenléte a végtelenségig elodázhatná az asszony mély 
sérülésének forradását. Az albumot akkor vehette elő, amikor megkívánta, 
amikor emlékezni akan. Vagy éppen a lelkiismeretét akarta megnyugtatni. 
Most is bele kelleti lapoznia az albumba, mielőtt elolvasná egykori tanárának 
újabb levelét. Mert semmivel sem jelezte, hogy be kell szüntetni a levelek és 
a versek küldését, határozottan visszautasító magatartása nem vonatkozott 
kapcsolatuknak erre a formájára. Ellenkezőleg: az írott vallomásokra annyi 
elismerő szót talált, hogy Gyukin számára ez már biztatásnak számítolt.

Tudatában volt. hogy ez a felemás és ellentmondásos magatartás fej
lesztette ki benne a bűntudatot és lelkiismeret-furdalást. A gyerek emlékéhez 
való visszatérés rossz közérzetének ellensúlyozására szolgált. Az albumot a 
helyére lene. a borítékot pedig fölbontotta, és kisimította a kissé összegyűrt 
papírlapot. Először a befejező mondatot és az aláírást vette szem ügyre, és csak 
azután tért vissza a levél elejéhez. ..Kedves mindenem!” Ennyi a megszólítás 
a név említése nélkül, mint ahogy aláírásához sem írja ki soha saját nevét, mert 
ha illetéktelen kezekbe jutna a levél, a címzett és a feladó egyaránt megvéd
hető az egyértelmű kompromitiálásiól. Ez egy tiszteletre méltó, valóban csak 
egy korrekt úriembertől elvárható óvatosság, habár elsősorban a levél íróját 
fedezi.

„Egyszer azt mondta nekem a telefonba — olvasta tovább az ideges és 
szálkás kézírással rótt sorokat —. hogy leveleim és verseim olvasása után 
mindig félelem fogja cl, hogy minden alkalommal egv olyan alkalmas helyet 
keresgél tekintetével, ahol azokat mindjárt lángra lobbantva semmisíthetné 
meg, de ilyen helyei sohasem talál, így a vers vagy a levél mindegyike táskájá
nak mélyére kerül; később, amikor veszélyérzete csillapodik, nincs már lelke 
megsemmisíteni őket: inkább biztosnak tekintett rejtekhelyre teszi mindegyi
ket. Köszönöm ezt a kegyelmet, mint ahogy megköszönöm minden olyan 
cselekedetét, mely nem a teljes, a számomra katasztrofális szakításhoz vezet. 
Szakításról merek beszélni, holoti az igazi kapcsolat közöttünk sohasem jött 
létre. Legalábbis nem a szó általánosan használt, köznapi értelmében. De ne 
távolodjak el a megkezdett mondattól, eredeti szándékomtól: ezeket a sorokat 
nyugodtan semmisítse meg! Ne legyen kifogás a tűzhely hiánya, egyszerűen 
tépje szél. Nem vagyok önimádó, legfeljebb annyira, mint az átlagember, így 
nem sajnálom kis »alkotásaimat«, és ez esetben magától sem kérek kegyelmet 
és tiszteletet.
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Nem is érdemiem meg! Közeledek a hatvanhoz, és ahelyett, hogy a 
családi kör biztonságos oltalmában keresnék nyugalmat, érzelmi kalandba 
bocsátkozom. Tudom, számos példa mutatja, hogy kiváló és közismert lérliak 
öregemberként estek a szerelem csapdájába, sőt, állítólag viszontszerették 
őket. De én nem tartozom a történelmi nagyságok sorába, és már nem is 
igyekszem fölfelé törtetni, jóllehet voltak ilyen elképzeléseim, és légvárakat is 
építettem egykoron. Nos, most már minden ambícióm leépült! Nem lesz már 
belőlem nagy hírű történész, nem boldogítom a világot nagyszabású művek
kel. de még ezek ígéretével sem. Nem éveim száma miatt, ellenkezőleg. Annyi 
ismeret és tapasztalat gyűlt össze bennem és az asztal fiókomban, hogy nyu
galmi éveimben valóban jelentős munkákat hozhatnék létre. De nem! Én 
Olivera asszonynak és kizárólag neki, az ő hiúságának, talán szórakozásának 
kielégítésére »alkotok«, és hogy a helyzet még tragikusabb (vagy talán tragi- 
komikusabb) legyen, még csak nem is szégyellem egy komoly tanáremberhez 
és családfőhöz nem méltó cselekedetem.

És mi kapok viszonzásul? Visszautasítást. Es azt a kegyet, hogy olykor 
percekre megtűri társaságomat. Én meg csak egyre mondom, hogy minden 
áldozatra kész vagyok, hogy semmi, de éppen semmi sem fontos, csak egy 
asszony, maga, Olivera, akiért felrúgnék mindent, ami eddigi életemben 
valamit is jelentett, a becsülettel és a társadalmi beidegződésekkel együtt. 
Maga pedig mindezért egy elnéző mosollyal, egy kézszorítással, esetleg egv 
szempillantásnyi meleg tekintettel fizet. Istenem, hát nem érek többel? Vagy 
talán annyi a hódolója, hogy én csak egy vagyok a minden ujjára jutók közül 
és nem is a legkülönb? I Iát ebben aztán téved! Magát kedvelhetik, kívánhatják, 
talán szerethetik is. de én más vagyok, én egész magam kínálom fel nyitott 
védielcnségcmben!

Látom, badarságokat írok, amelyeket maga most megmosolyog. Akkor 
is ez az igazság, és én mindennek ellenére az igazsághoz ragaszkodom/’

Olivera mélyet sóhajtva tette félre a levelet, aztán ledobta kényelmetlen 
cipőjét, lefejtette a nyaka köré tapadó könnyű muszlinkendőt, a közelében 
álló karosszékbe roskadt, fejét néhány másodpercig tenyerei közé szorította, 
megdörzsölte halántékát, majd összeszedve magát táskájából egy, az előbbi
hez hasonló borítékba zárt, azonos kézzel címzett levelet bontott ki.

„Kedvesem, mindenem! Talán egy órája sincs, hogy lázban megírt 
levelemet a legközelebbi postaládába dobtam, és máris küldöm utána az 
újabbat, a józanabbat, és ha szerencsém lesz, akkor együtt kapja kézhez 
mindkettőt, és talán az utóbbit bontja fel elsőként. Ma így történne, kérve 
kérem, a másikat olvasatlanul semmisítse meg, ha pedig mégsem így lesz. hát 
bocsánatért könyörgöm! Egy hisztérikus hangulat, egy pánikroham irányította 
gondolataimat; olyan állapotba kerültem, mely rám egyáltalán nem jellemző.
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higgye el nekem. Engem kiegyensúlyozott embernek ismernek, és miért 
változna meg eredeti mivoltom, minden, ami eddig voltam, ami most is lenni 
szeretnek, ami a jövőben is lenni kívánok. Bevallom, előzőleg megittam két 
pohár röviditalt, a harmadikat két levél között, de ettől még nem vesztettem 
el jobbik eszemet. A hiba nem az italban, bennem van, magammal kell 
elszámolnom. Ma lesz hozzá erőm. meg is teszem. És még csak nem is 
kívánom, hogy kinyújtsa felém segítő kezét. Csak egyet kérek: ne gyűlöljön 
meg, és bocsásson meg nekem/’

Olivera úgy meredt maga elé, mintha nagyon figyelne egy meghatáro
zott pontra, pedig nem látott semmit, és agya is alig működött. Éppen csak 
tudatában volt, hogy hódolójának két levelét olvasta, de semmilyen részletre 
nem gondolt, nem tudott gondolni, még kevésbé felfogni, hogy tulajdonkép
pen mi is történik vele és hogyan is jutott odáig, hogy ilyen sorokat intézzenek 
hozzá, ha egyáltalán neki és nem valaki másnak vagy kigondolt személynek 
írták. De hát egykori tanárától erednek ezek a hízelgő, egvszersmint korbá
csoló szavak, személyének sértegetése, a könyörgés, a féltékenység és a 
megalázkodás. Mit tehet ő minderről, azonkívül, hogy létezik, hogy él és jelen 
van ebben a kis világban? És mit tehet, mit kell tennie? Ne is vegye tudomásul 
az egészei, lépjen túl az ügyön, mintha nem is létezne? Megkísérelheti, de úgy 
látszik, hogy dr. Gyukin kitartó és konok ember, képtelenség nem tudomásul 
venni tetteit, mert ezzel semmi sem oldódna meg. Ma semmi mást, azért 
valamiféle felelősséget érez vele szemben. Valamit mégis tenni kell. Majd ír 
egy higgadt, csillapító hatású levelet, melyben megírja, milyen megtisztelő egy 
ilyen ember hódolata, meg azt is megmagyarázza, hogy férjén kívül nincs 
senkije, és hogy a férfiak rokonszenvéről semmit sem lehet, ő mindegyiket 
ignorálja. Ne csináljon bolondságokat, nyugodjon le, az idő múlása majd 
csillapítja szerelmének hevét.

Fölnyitotta a kulcsra zárt secrétaire fedelét, az egyik rekeszből üres 
papírlapot húzón ki, majd leült és írni kezdett. Még a szöveg legelején 
küszködött a legmegfelelőbb kifejezéseket keresve, amikor a telefon éles 
csengése riasztóiul fel. A vonal másik végén hullámzó erejú. de érthető 
férfihang szólalt meg. „Kanadából jelentkezem” — hallotta az ismeretlen 
hangját, aki, miulán meggyőződött, hogy személyesen Božak Olivcrával be
szél, mint férjének kollégája mutatkozott be és közölte: ne aggodjon, nagy baj 
nem történt, de Milán egy közlekedési balesetben megsérült, lába gipszben 
van, és nem áll módjában személyesen jelentkezni. Kórházban van, de az 
orvosok szerint két-három hét múlva kiengedik és utána hazamehet. Tanul
mányújuknak úgyis a végén járnak, nagy vesztesége tehát e téren sem lesz. 
Rövidesen személyesen ír majd levelet. Olivera még fellett egy-két rövid 
kérdést, de nem kivárna elnyújtani a távolsági beszélgetést.
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Most aztán mit tegyen? Tehet-e egyáltalán valamit? Tanácstalanul és 
döbbenten állt a készülék mellett. Gondolkozni próbált, eredménytelenül. A 
sokk utólag, a beszélgetés befejezése után következett be. Körbejárt a tekin
tete a szobában elhelyezett tárgyakon, a falon függő képeken, a hamis csillo- 
gású kristály függőlámpán, mintha ezektől a tárgyaktól várt volna segítséget. 
Közölni kellene valakivel? Nem. hiszen nem halálhír, csak baleset. De miért 
éppen Milánnál történt ez meg? Es miért éppen most? Mi ez. sorscsapás? De 
miért? Büntetés? De mi a bűne? Miért tartják őt kiváló és boldog asszonynak, 
amikor ez csalóka látszat? Egész élete csak látszatok szövevénye. Tekintete a 
secrétaire-en várakozó papírlapra tévedt. Még ez is. Vagy ez valami más? Ez 
nem szerencsétlenség, nem. a két férfi a szenvedő. O pedig eddig is mindig 
talpra állt, most sem roppanhat össze. Erre semmi ok. Mindent olyan termé
szetes módon és hisztéria nélkül kell elviselni, mint eddig. Erőt vett magán, a 
nagy regál bárjából italt vett ki, és az üvegből ivott egy kortyot. Aztán még 
egyet. Fejét melegség árasztotta el, izmai föllazultak, a sokkhatás rövid idő 
múlva megszűnt.

A levelet meg kell írni — ez volt az első határozott gondolata. Kanada 
messze van. ott semmit sem segíthet, de Gyukin tanárnak már holnap elküld
heti a levelet. Küldönccel, nem postán. Ezt kell most tennie. Ismét elfoglalta 
helyét az íróasztalkánál, hogy elképzelését, némi módosítással papírra vesse.

Jóval később, amikor már a lepergett idő távlatából tekinthetett vissza a 
mögötte maradi jelenségekre, nem tudóit határozott véleményt alkotni ön
magáról. a benne lezajlott viharokról, magatartásáról. Azt sem tudta eldönte
ni, hogy morális, etikai szempontból kell-e megközelítenie mindazt, ami 
benne és vele történt, vagy egyszerűen fizikai és lélektani kategóriákba kell 
sorolnia. Más. egyszerűbb lelkületű és világszemléletű emberben a dilemma 
talán fel sem merüli volna, vagy legalábbis nem ilyen kiélezett formában, de 
ő, Gyukin Péter, alias Öregúr filozofikus alkata miatt, akkor is, később is, 
gvötrelmes belső vívódásokra, önvizsgálatra kényszerült.

1 la még csak a kései szerelem indokoltságának kérdése gyötörte volna 
lelkiismeretét, azzal talán boldogulhatott volna, de nem. Olivera asszony 
iránti érzelmei, a vele járó cselekedetek és a terhes titkolódzás nem voli az 
egyetlen teher, nem is volt a kezdet, sem a befejezés. Aktív tanári működésé
nek lezárása még viszonylag távoli eshetőségként merült fel benne, amikor 
viselkedésében furcsa változásokai észlelt. A nők iránti érdeklődésének foko
zódása volt az előfulárja a későbbieknek. A nők természetesen mindig érde
kelték, de házasságának több mint negyed évszázada folyamán mégis felesége 
volt az egyedüli személy, akivel szerelmi életének szükségleteit kielégítette. 
Persze nem mindig azonos intenzitással, hiszen az idő múlása megtette a
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magáéi. A változás kezeidén minden csinosabb nőt alaposan megfigyeli, de 
azi olyan áriailan módon lene. hogy még felesége előli sem i gye kezeli leplez
ni. Az egészséges lelkű asszony ezen csak jól mulatón, olyannyira, hogy 
esetenként ő maga hívta fel férje figyel mél egy-egv érdekesebb női figurára. 
Egyébként sem voli gyanakvó, csak ironikus és elnéző, amilyen az öntudatos 
és okos asszonyok többsége. Később már kevesebb nőre összpontosította 
érdeklődéséi, de alaposabban és megfontoltabban tette, ezenfelül felesége 
előli már leplezni igyekezett a kifejezettebbé és berögződötlebbé vált hajla
mát. De akkor még önmagái is kigúnyolta és nem érzett semmiféle Iclkiisme- 
ret-lurdalást. Úgy látszik — gondolta magában —, nála az átmeneti korban 
jelentkező ellcrdülések ilyen ártatlan formában jelentkeznek. Még akkor sem 
vetette magát alá szigorúbb önvizsgálatnak, amikor főiskolai kötelezettségei
nek teljesítése folyamán a vizsgára jelentkező csinosabb lányokat tanári mél
tóságával összeegyezieihetcilen módon vizsgálgatia férfiszemmel, csaknem 
szemérmetlen nyíltsággal. A fiatal nők idomainak látványa egyre jobban von
zotta és izgalmas élményt jelenten számára. Csak annyira türtőztette magát, 
hogy elkerülje az esetleges botrányt, és hogy az érdekelt lányok ne tudjanak 
túlzottan visszaélni gyengeségével.

Természetesen Öliverát is testi mivoltában fedezte fel. A lelki vonzódás 
forrása is külső megjelenéséből és magatartásából eredt. De Olivera csak egy 
volt, és ez a tény eltávolította a változások megszégyenítő folyamatától. A 
titokban megírt levelek és versek, a megrendezett „véletlen” találkozások 
mégis a komoly férfiakhoz méltóbb, a kevésbé szégyellnivaló magatartás 
kategóriájába sorolhatók. A titkolódzás és a titoktartás terhe ebben a helyzet
ben már kevésbé volt nyűgös, a ferdeség bűnérzete megszűnt, helyüket 
mélyebb, önmaga előtt is igazolhatóbb érzelmi vonatkozások foglalták el. De 
be is töllölték tűrő- és befogadóképességének minden pórusát. Élménnyel 
telített emberré lénvegült, úgy érezte, hogy az öregedés folyamata megállt, 
sőt, vissza is lépett a középkorúság állapotába. Önvizsgálata során helyzetét 
nem minősítette sem visszásnak, sem komikusnak. Nem volt fatalista, mégis 
úgy vélte, hogy sorsának ilyen irányú alakulásál nem befolyásolhatja, inkább 
sodródik az árral, mert így, a kockázatok ellenére, még sok kellemes és 
izgalmas férfiúi élmény részesévé válhat, akkor, amikor már kezdett minden
nel leszámolni, amikor már — férfiúi mivoltának szemszögéből — csak hátra
felé, a múlt emlékei felé kezdett fordulni.

Olivera vonzó-taszíló viszonyulása összekuszálta a váratlanul és későn 
érkezett nagy élmény testi-lelki megnyilatkozásait. Talán ha az asszony eluta
sítása határozottabb lenne, ha kigúnvolná vagy lebecsülné, ha rideg elszánt
sággal kiadná ú tját. . .  akkor talán — bármennyire súlyos csapásként fogad
ná is a törést, a végleges lemondás kényszerét, ha egyáltalán létezik „végle
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ges” —, megkínozva és összetörve bár, a valós helyzethez kellene idomulnia. 
És leh et. . .  lehet, hogy eljutna a megnyugváshoz.

És most itt van ez a küldönc által kézhez kapott levél. Ezekben a 
sorokban is csak egy bizonyosságot lát, Milán balesetét. De ez is csak egy 
epizód, ami számára lehetne kedvező is, hiszen az asszony szabad mozgása 
elhúzódik. Csakhogy Olivera más Iából van faragva. Sajnos, jellem. A baleset 
még zárkózottabbá teszi, még inkább megnehezíti a közeledést, az ostrom 
sikerét. Mégsem mondta ki az utolsó szót, mert lám, őrá is szüksége van. Kell 
az asszonynak, és ha leplezve is, ezt sohasem mulasztja cl valahogy tudomá
sára hozni. Szomorú állapot ez, az elviselhetőség végső határához közeledik.

Ám hol a kiút? Egyáltalán van-e kiút? Miben találhat vigaszt és kárpótlást, 
úgy, hogy azért mégse tagadja meg egészen önmagát. Mármint abban a 
részében, ami még valóban megmaradt eredeti énjéből. Más nők? Miféle nők? 
A diáklányok ízléstelen fürkészéséhez sohasem térhet vissza, mert az kizárólag 
zsákutcába vezethet. Hiszen alapjában véve egészséges ember. Új ismeretség 
és kapcsolatkeresés? A munkába való temetkezés? Számára már túlhaladott 
orvoslási kísérlet lenne. Viszszatérni a feleség kegyeibe, ami a legbiztosabb 
m enedék. . .  Ez már semmi esetre sem menne, erről a mentőövről már 
lekésett.

Nincs kiút, hiába akarja menteni Olivera — szavakkal. Az ő személye, az 
ő egyénisége az egyedüli lehetőség. Ha nem lesz az övé, el kell süllyednie. 
Maga sem tudta, hogyan és miért, de miközben Olivera levelét kis darabokra 
tépdeste, egy hiányosan öltözött női figura táncolt el lelki szemei előtt. Először 
csak egy alma nagyságú mell, aztán egy formás ülep villant fel homályosan, 
mintegy fátyolba burkolva. Persze, Violetta teste bukkant fel képzeletében. 
„Még csak ez hiányozna neked, vén gazember” — hozta meg gyors ítéletét, és 
az apró papírfoszlányokkal együtt a jelenést is a hulladékkosárba dobta.

Miután az iskolában a napi feladatával már végzett, elhagyta az épületet, 
és betért a legközelebbi bisztróba. Néhány kollégáját már olt találta a bárpult 
mellett. Azok egv pillanatra elnémullak, mert nem fogiák fel, mit keres az 
Öregúr abban a lokálban, majd annál nagyobb hangon invitálták társaságuk
ba, egymást túllicitálva kínálva az áldomást a váratlan találkozás örömére. 
Gyukin tudia, hogy ebben a nagy udvariasságban káröröm húzódik meg: 
„Nosza, vén bornemissza, te is itt vagy közöttünk.” De ezzel nem törődött. 
Szórakozottan hajtotta föl a lassan már megszokottá vált két vodkát, fiatalabb 
kollégái pedig sértődötten vették tudomásul, hogy nem hajlandó bekapcso
lódni az iskola és a társadalom aktuális kérdéseiről folytatott, italtól hevített 
vitájukba. Amikor elhagyta a lokált, az egyik segédtanár meg is jegyezte, hogy 
az Öregúr már nem a régi. A többiek is kifejtették véleményüket, így hangu
latos társalgásuk újabb témával gyarapodott.
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FÉLELEM

Meg sohasem érezte saját ágya kényelmének örömét Violetta annyira, 
mint azon a reggelen, amikor a rázúduló gondoktól terhelten szokatlanul 
korán felébredt. Állát egészen felhúzott térdeire szorítva törte fejét, hogyan 
másszon ki abból a nagy bajból, melybe könnyelműsége, főleg a könnyű 
pénzkeresés lehetősége juttatta. Mindössze két napot és két éjszakát töltött a 
fogda cellájában egy zsebtolvaj és egy sikkasztással vádolt pénztárosnő társa
ságában. kihallgatása mindössze kétszer negyedórányit tartott, mégis rettegett 
a gondolattól, hogy még egyszer abba az épületbe kényszerítsék. Maja csap- 
zottan hullott a homlokára, és ha olykor kinyitotta a szemét, semmit sem látott 
a szőke tincsektől, de nem is volt kíváncsi semmire, csak szívének ütemes 
dobbanását és a csupasz térdén megütköző lélegzetét figyelte, miközben a 
szabadsága nyújtotta öröm és a veszély közelségének jelenléte hatotta át 
agyon kuszái t közérzetét.

Csak oda ne újra, csak oda ne! Nem tudná elviselni, belepusztulna, 
megőrülne. Mert akármilyen sok fondorlatra és találékonyságra van szüksége 
leiének biztosításához, bármilyen helyzetből is kell gyakran kivágnia magát, 
mindezt szabadon teszi és saját akaratából, saját elképzelésétől és ösztönétől 
irányítva. Ott meg csak bámulhat maga elé, akkor mozdulhat, ha azt megen
gedik neki, azzal kell megosztania lakhelyéi, akivel összecsukják. És mindegy, 
hogy éjjel van-e vagy nappal, saját belátása szerint semmit sem tehet. A négy 
fal, az ismeretlen nők. a rácsok, a kulcsár, az égnek csak egy kis darabkája . . .  
Ő csak ennyit észleli azon a kél éjszakán és két nappalon, és ennyi éppen elég, 
hogy sejthesse, milyenek lehetnek az ilyen hónapok, az ilyen évek. Megbor
zongott.

Miért is meni a saját könnyelmű feje után. miért is nem szívlelte meg 
Gyuki tanácsát, aki óva intene és akinek megígérte, hogy soha többet. De ő 
már ilyen. A józan ész diktálta cselekedetek sohasem vonzották, mindig valami 
mást akart, sohasem a sima utat keresi. Ha nem így lenne, akkor már néhány 
szemeszter vizsgái lehetnének mögötte, és nemsokára jogi diplomával ren
delkezne. És egy napon ügyvéd, vagy akár bíró is lehetne . . .  és ő ítélkezhetne 
mások felett. Ostoba képzelődés. Egyelőre a vádlottak padja áll nagyon is közel 
hozzá, és ha össze nem szedi magát, ettől tovább nem is juthat el. Ez lesz a 
sorsa, mert — az öregek szerint — így van ez megírva.

Hogyan is gondolta volna, hogy lebukik, amikor az első amszterdami 
túra olyan simán ment, mint a karikacsapás? Egyetlen hiba, egyetlen zavaró 
körülmény sem riasztotta el a második próbálkozástól. És ezt is sikerrel 
bonyolította le. ő nem hibázott. Az egyetlen különbség csak abból állott, hogy 
az amszterdami pasas, az oldalszakállas, egy szép gyűrűt ajánlott fel neki, ha 
vele megy, de erre nem harapott rá, amikor azonban még némi valutát is
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hozzácsapott, már nem tudott ellenállni. Elment vele egy kis szállodába és 
onnan egyenesen a vonatra. A kis csomag már akkor is nála volt és meg is 
érkezett vele a fővárosba, ahol megint csak Vasónak adta át, mint először. 
Igazán jól keresett az úton. hónapikig nem fájna a leje. ha Vasói el nem fogják. 
Átlói a pipogváiól tud la meg a rendőrség az ő szerepét és létezéséi, ő meg a 
rendőrségen, a nyomozóktól tudta meg. mit csempészeti át a határokon. Azért 
abban a bajban is megkönnyebbülten vette tudomásul, hogy hibás gyémán
tokat és nem valami veszélyesebb holmit hordozgatou.

Most segítségre volna szüksége, jó tanácsra, furfangos ügyvédre, esetleg 
jó összeköttetésre, ismeretségre a rendőrségen meg a bíróságon. De kihez 
fordulhat? Ismeretségei nem ilyen körökből származnak és felületesek, Gvu- 
kinak a szeme elé sem kerülhet. Az öreg Gyukin? Az már más fajta ember, de 
éppen ezért aligha értené meg mentegetőzését, érvelését. Viszont ismert 
polgára a városnak, sokan tisztelik, és bizonyára széles ismeretségi köre 
van. Csak éppen nem tenné kockára tekintélyét őmiatta, egy ilyen ügyben. 
Hacsak. . .  Kinyújtotta felhúzott térdeit, hálóingjét hasáig felhúzta, majd 
leengedte, aztán felsőtestét meztelenítette le. Az a jelenet villant át agyán, 
amikor Gyuki ágyából kiugorva ajtót nyitóit az Öregúrnak. Igen, a tanárnak 
mintha leeseti volna azálla. Valósággal megkövült, ahogy utána bámult, ő meg 
tettette, hogy semmit sem vett észre. Ezekre a gondolatokra felfrissült, és 
elhagyta az ágyát. Kendbe szedte magát, és Gyuki lakása felé indult, akilől 
egyébként azért is reiicgcti. mert jó álló hónapja feléje sem nézett. Útközben 
már hallani vélte a fiatalember gúnyolódó hangját, amint számonkérően 
mondja, hogy: ,,Na. kisasszony, megtért csavargásából? Halljam a mesét, 
amelyet idejövet fundáli ki mentségére.”

Már azt sem bánta volna, ha összeszidja, ha hazugnak, megbízhatatlan
nak és csalfának nevezi, csak vethesse meg lábát a lakásban, hogy bizios 
támpontja legyen a kiinduláshoz. Minden jobb a börtönnél, mindent inkább 
elvisel, mint szabadságának elvesztését. Ezútial az igazat, a valóságos történe
tet kell elmondania, más megoldás nem létezik, ha azt akarja, hogy a fiú 
közvetítsen közte és apja között. Elképzeléséi azonban nem tudia olyan 
könnyen megvalósítani, mert már az első lépésnél akadályba ütközött. Gyuki 
lakásának aj táját ugyanis zárva találta, és hiába csengetett, dörömbölt, bemről 
senki sem jelentkezett. Csak a szomszédos ajtók nyíltak ki résnyire, és mert 
ezúttal mindent inkább kívánt, mint botrányt, hátát az ajtófélfának támasztva, 
magába roskadtan várta a csodát, hogy az ajtó mégis kinyílik, és Gyuki 
betessékeli a lakásba. Ezúttal a csoda be is következett, ha nem is abból az 
irányból, ahonnan várta. Gondolataiba mélyedve a ház lépcsőin dr. Gyukin 
haladt fiának lakása felé, észre sem véve a hitetlenkedve rámeredő Violettát 
mindaddig, míg az ajtó előtt megtorpanva csaknem beleütközött.
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A lány hangulatváltása olyan viharos volt, hogy könnyek szöktek a 
szemebe, és örömében átölelte a letargkus állapotából még föl sem ocsúdott 
tanárt. „Magával meg mi történt, kislány"? — kérdezte megdöbbenten az 
Öregúr. „Még hogy kislány — engedte el Violetta az idős férfi vállát. — Gyuki 
kizárt, illetve nincs idehaza” — hebegte kijavítva önmagát. „És az akkora 
tragédia? Talán megfosztották saját hajlékától?” „Ó, nem, csak annyira biztos 
voltam benne, hogy egyszerűen betoppanhatok . . .  szóval a csalódás . . . ” A 
tanár egy kulcscsomót vett elő a zsebéből, és az ajtóhoz lépett. „Ha csak ez a 
baj, ezen segílehetek” — mondta, és már tessékelte is befelé a furcsán 
viselkedő lányt, akivel ilyen állapotban még nem találkozott. Hol az a maga
biztos és az agresszivitás határát súroló fellépés? Knnvire nem változhat meg 
senki rövid néhány hét alati. „Nem csak ez a baj, tanár úr. Ennél sokkal 
nagyobb gondok gyötörnek, és Gvukival kell föltétlenül beszélnem” — segí
tette át a dilemmán az Öregurat. „És ő majd kisegíti a bajból?” — kérdezte 
kéikedő hangsúllyal. „Nem ő, de vele kell erről beszélnem.” A tanár bólintott: 
,Jó, akkor fújja kissé ki magát, nyugodjon le, én is pihenek egvet, aztán majd 
együtt utánanézünk.” A lány beleegyezett, és kényelembe tette magát.

Talán ki is kapcsolhatná Gvukit ebből az ügyből? Lehet, hogy egyenesen 
az Öregúrhoz kellene fordulnia, hiszen végeredményben csak az ő segítségé
re számíthat. Nem, jobb, ha a fiún keresztül kezdi és nem közvetlenül. Hadd 
legyen Gyuki is mögötte . . .  addig pedig kicsit előkészítheti az öreget. „Meg
ihatnánk valamit, tanár úr. Lehet, hogy van idehaza ital.” Az Öregúr fölkelt, és 
egy szekrényhez lépett. „Valami van itt, de részemről mára befejeztem” — 
mondta, mert a két vodka még mindig hatott az agyában és a végtagjaiban. 
Violetta közben átvetette jobb lábát a bal térdén és szoknyáját is kicsit feljebb 
húzta lezser mozdulattal. „Hát egy kicsit az én kedvemért.” A tanár engedett: 
„Ám legyen, a maga kedvéért.” Koccintottak. j\ tanár úr engem nyugodtan 
tegezhet” — szólalt meg a lány, miután egyet kortyintott. „Ezzel a koromra 
emlékeztet, Violetta.” „Isten ments, hiszen maga még jó korban lévő férfi.” Az 
Öregúr megköszönte a vigasztaló szavakat, aztán csend lett, egyiküknek sem 
akadt mondanivalója, de a levegőben feszültség keletkezett. A tanár nézte a 
lányt, méghozzá elég leplezetlenül, Violetta meg úgy tett, mintha észre sem 
venné a férfi érdeklődő, fürkésző tekintetét. Amikor pedig úgy érezte, hogy a 
helyzet már kínossá válik, fölemelkedett a székből és javasolta, hogy indulja
nak Gyuki keresésére. Dr. Gyukin belcegyezőleg intett és nehézkesen kelt fel 
ültéből.

Ahogy végignézett a bárszékeken ücsörgő fiatalembereken, akiképpen 
az általa fizetett rundot szürcsölgették, Gyuki ráeszmélt, hogy helyzete nagyon 
emlékeztet arra a nagyszerű Chaplin-produkcióra, amelyet ki tudja hányszor 
látott a képernyőn; ezek a bozontos szakállú, hosszú hajú fiúk, akiknek
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jószerével a vezetéknevét sem ismeri, olyan alkalmi barátok, akik csak akkor 
gyülekeznek körülötte, amikor már túltette magát a hétköznapi ember gátlá
sain, és mindegy, hogy kivel és hol tombolja ki sajátos vigadási ösztönét. De 
ez a majdnem józan észre valló felismerés csak rövid villanásként futott át 
agyán, úgy, mint amikor a józan embernél pillanatnyi rövidzárlat következhet 
be. Utána magasra emelte a kezét, és hadonászva igyekezett túlharsogni a 
lokált betöltő fülrepesztő gépzenét.

,A művészet, fiúk . . .  igen, csak a művészet képes megjavítani a vesztébe 
rohanó világot. Mindent el kell árasztani szépséggel és szépérzékkel..  
Valaki közbekiáltott: ,.Es jó italokkal/’ Gyuki leintette a közbeszólót: „Most én 
beszélek és kuss mindenkinek. Hol is tartottam . . .  na igen, a jó bor . . .  nem 
ezt akartam mondani. A szép nők. . .  az ördögbe is . . .  Persze, mindent a 
szépségnek kell elborítani, a borospohártól, ettől. . .  látjátok — egészen az 
ekevasig meg a vécékagylóig! Értitek? Nyavalyát értitek, és még egyszer mon
dom, hogy pofa be. Aki a szépet szereti, az nem fog gyilkolni, rabolni, 
megalázni. Ez logikus, nemde? Aki pedig ellenszegülne a szépség uralmának, 
azt le kell gázolni. Na igen, ez nem hangzik sem humánusan, sem szépen. De 
a társadalomnak védekeznie kell a rothasztókellen. Lehet, hogy nincs igazam, 
egye meg a fene. Azért a pénz is kell, szép pénz és szép nők. Ha van, akkor jó 
a társadalom! Világos? Egy nyavalyát; ti alapjában véve ökrök vagytok, semmit 
sem értetek.”

Be is fejezte volna a szónoklatot, ha valaki a sarokból oda nem kiált: 
,Akkor meg minek prédikálsz, Gyuki?” „Halljátok azt a barmot?” — fordult a 
bárszékeken ülő pajtásokhoz. „Oda se figyelj, az egy ronda spicli” — szólalt 
meg a hozzá legközelebb ülő fiatalember, és egy másik is a sarok felé intett: 
,A^nak a bocskorosnak magas a te dumád, de mi megértjük és tudjuk, hogy 
igazán okos ember vagy. Na, isten-isten!” Gyuki felemelte a poharát, amikor 
nyílott a butik ajtaja, és apja nyúlánk alakja lépett be rajta. A háta mögé 
rejtőzve Violetta vállába húzott szőke feje imbolygott félénken. Az Öregúr 
végigsimította a szakállát, és néhány méter távolságból szólt a fia felé: „Úgy 
látom, rossz pillanatban bukkantam rád, fiacskám.” Gyuki lekászolódott a 
bárszékről és apjához közelített: „Te sohasem jöhetsz rosszkor, apám! De mit 
akar az a mögötted sompolygó nőszemély?” — mulatott a megriadt lány felé. 
A sarokból jött egy reszelős hangú megjegyzés: „Na, Gyuki, így tartják pórázon 
a nagylegényeket!” A tanár ügyet sem vetett a közbeszólásra, de a fia elkiáltotta 
magát: „Pofa be, szarházi, vagy hasba rúglak!” Most már az Öregúr is közbe
szólt: „Itt nem lesz semmiféle botrány. Ha lehet veled beszélni, akkor gyere 
ki, fiam. Violettának lenne mondanivalója számodra.” Gyuki apjának szavai 
után visszalépett előbbi helyére. „Ezzel a nővel nincs tárgyalnivalóm.” Violetta 
megragadta a tanár karját: „Hagyjuk a fiát, nem akarom felbőszíteni.” És már
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húzta is a tanárt az ajtó felé. „Hát csak vigyázz magadra, fiam” — szólt meg az 
Örcgúr a már hátát mutató fiú leié, és elhagyta a zsongó lokált.

Odakint Violetta zavart tipegéssel távolodott és megkönnyebbült, ami
kor látta, hogy a tanár követi.,,Tulajdonképpen nem is kellett volna idejönni”
— hebegte. — Nem is annyira fontos . . .  azaz hogy fontos, csak el lehet azt 
Gyuki nélkül is intézni.” Az Öregúr kérdően mérte végig a haját babrálgató 
lányt: „Mi lenne az. amit Gyuki nélkül is elintézhetünk?” „En csak úgy gondol
tam. hogy maga még nem eléggé ismerengem ahhoz, hogy komoly szívesség
re kérhessem. Gondoltam, hogy majd a fia közvetít.” A tanár megállt: „De 
bökje ki végre, miben kellett volna Gyukinak közvetítenie.” A lány tétovázott: 
„Tudja, az ilyesmit mégsem lehet az utcán megbeszélni.” .Akkor talán térjünk 
be egy csendes cukrászdába.” Violetta a fejét rázta, két hajfonata jobbra-balra 
lendült. „Nem, nem mennék sehova, csak négyszemközt beszélhetünk.” Ez a 
lány bizonyára állapotos maradi, gondolta a tanár, és most pénzre meg 
összeköttetésre van szüksége. De miért lenne manapság az ilyesmi oly nagy 
tiiok? lis ezt a gondolalát mindjárt közölte is a lánnyal. Violetta legyintve 
mosolygott: „Szó sincs róla. Különben nem lakom túl messze. Ha felmennénk 
hozzám, nyugodtan beszélgethetnénk.”

A tanár néhány pillanatig gondolkozott az ajánlaton. Hát el is mehet 
hozzá éppenséggel, ebből semmi baja nem származhat. Csak nincs hozzászok
va az effajta látogatásokhoz. De mostanában úgyis elég sok szokatlan dolog 
történik vele, a nyugodt élet úgyis a múlté. Az ő éveiben ezen még gondolkoz
ni is gverckség. Igaz, a felesége nem örülne, ha valaki megsúgná neki, hogy 
Violettánál járt, de Olivera is félreérthetné. Akkor valami megmozdult benne, 
ami egyszerre eloszlatta aggodalmát. Olivera, a konok, a meghódíthatatlan 
asszony. . .  „Máris mehetünk” — szólt a lánynak, aki mellett úgy lépdelt, 
mintha jelen sem lenne. Nem tudta magában körvonalazni, de érezte, hogy 
ha bármit is tesz, akárhogyan is cselekszik, minden elhatározása ahhoz az 
asszonyhoz kapcsolódik. A tehetetlenség tönkreteszi, fojtogatja, elveszi élet
erejét. Mintha egy hatalmas pókhálóban vergődne, melyből képtelen szaba
dulni. Ez a lány semmiféle szerepet nem játszhat életében, akármilyen fiatal, 
csinos és kihívó. Nem, csak Olivera, ha rá is megy az élete. De ment a lány 
mellett egyre határozottabb léptekkel, és semmilyen meglepetést nem tapasz
talt magán, amikor belépett a lány lakásának ájtaján.

Violetta gyorsan jött a kávéval, és a gőzölgő ital mellett azonnal a tárgyra 
tért: „Tudja, tanár úr, nekem ebben a városban kevés az ismerősöm, még 
kevesebb az igazi barátom”. Kis szünetet tartott, mindketten a kávét szürcsöl- 
ték. „Tudom, Gyukit sem számíthatom az igaziak közé, mégpedig az én 
hibámból. Nyugtalan természet vagyok, nem tudok megállapodni.” A tanár 
félbeszakította: „Ebben a tekintetben a fiamhoz hasonlít, Violetta.” A lány 
tudomásul vette a közbeszólást. „Tudom, és lehet, hogy ez mindkettőnk
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szerencséje. De most nem ez a lényeges. Ha már ilyen szépen összejöttünk 
nálam. Gyiikit akár ki is iktathatjuk, közvetítésére nincs már szükségem. Ne 
csodálkozzon, tanár úr, maga annyira más, mint a Ha. . .  olyan józan és 
megfontolt. . .  nem úgy néz ki, mint akivel kényes ügyeket beszélhet meg az 
ember.” A tanár nagyokat nyelt, és szaporábban szedte a levegőt. A látszat tehát 
még a régi — motoszkált agyában —, legalábbis azok szemében, akikkel nem 
kerül össze nap mint nap. .Akkor meg mért iktatta ki Gvukit. a maga szavával 
élve?” A lány habozott, mielőtt felelt. „Tudja, a kocsmajelenet után könnyebb 
volt döntenem, az előbbi megérzés alapján. Igen, ne lepődjön meg . . .  már 
előbb is az volt az érzésem, hogy a maga külseje mögött van valami más is. 
Nem mondom, hogy maszkot visel, nehogy félreértsen. Nekem a női ösztö
nöm fejlett, úgyszólván ebből élek; ugye ért engem?” Az Öregúr most alapo
sabban fürkészte a lány tekintetét. Hát ez a kis nőstény mégis átlát rajtam, vagy 
csak ráhibázott? Esetleg tudna valamit. „Lehet, hogy van alapja annak, amit 
mond, Violetta. Minden ember takar valamit magatartásával és külsejével. De 
azt hiszem, mégis inkább a lényegre kellene térnie.”

A lány nem sietett a folytatással. Lassú mozdulatokkal újabb cigarettára 
gyújtott, a füstöt a mennyezet felé fújta, de végül mégis belevágott. „Ismer 
valakit a bíroságon, tanár úr?” De még mielőtt választ kaphatott volna, a 
fejéhez kapott. ,Jaj, nem jót kérdeztem, mert az itteni bírósággal semmi 
dolgom.” „És melyikkel lesz dolga?” — vágott szavába a tanár, némi izgalom
mal hangjában. „A fővárosival. . .  igen, a fővárosival, habár az itteni rendőrség 
hallgatott ki.” A tanár feszülten figyelt és mint ilyenkor tenni szokta, ápolt 
szakállát simogatta. „Szóval lebukott, Violetta?” A lány csak bólogatott, és 
cipőjének orrát bámulta. „Nem is én buktam le. A második utam is sikerült.” 
„Mégis a rendőrség kezére került.” „Igen, de nem saját hibámból. Tudja az a 
piszok Vaso. Persze maga nem ismeri. Egyéb dolgokba is belebonyolódott, és 
akkor megtalálták nála a köveket.” „Miféle köveket?” A lány felugrott székéről 
és kezeit tördelve föl és alá járkált a tanár előtt. „Igen, elfelejtettem megmon
dani, de hiszen magam sem tudtam az elején, hogy csiszolatlan hibás drága
köveket csempésztünk át a határon. A pofaszakállas — tudja, az egy ott élő 
hazánkfia — vette meg őket olcsón, talán volt közöttük lopott i s . . .  én 
elhoztam, de előttem már más is hozta. Vaso pedig a fővárosban, de talán 
máshol is értékesítette.”

Az Öregúr most már nem állta tovább megjegyzés nélkül. „Szép kis 
ügybe gabalyodott. Ahelyett, hogy vizsgázna, vagy tisztességes foglalkozást 
találna, bűnözőkkel szövetkezett”. A lány megállt közvetlenül a férfi előtt és a 
szemébe vágta. „Ha minden rendben lenne körülöttem, nem lenne szüksé
gem a maga segítségére.” Dr. Gyukin lenyelte további mondanivalóját, Violet
ta pedig az orra előtt hadonászott. „Erkölcsi prédikációkkal nem segít rajtam. 
Nekem másfajta segítségre van szükségem. És ha segít, nem leszek hálátlan.
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Mert nem akarok börtönbe jutni, érti? Egyetlen napig sem bírnám ki a rozsdás 
rácsok mögött, összezárva mindenféle szennyes népséggel/’ ..Mégis mit tehe
tek magáért. Violetta?" A tanár hangja némileg megszelídült. ..Maga rengeteg 
embert ismer, tiszteletre méltó polgára ennek a városnak. Bizonyára tudna 
szerezni egy jó ügyvédet vagy valaki mást, akinek följebb is vannak összeköt
tetései. Én más körökben lorgok, pénzem is kevés van. Annyi semmi esetre, 
hogy megfelelő embereket megfizethessek. Hát erről van szó. Ugye segít?”

A lány az Öregúr háta mögé állt, és mindkét kezével annak deresedő 
haját simogatta, gyengéd mozdulatokkal, szótlanul. Ha most Olivera lenne 
mögöttem — játszadozott el a gondolattal a tanár —. ha az ő két kezének 
simogatását érezném, én lennék a világ legboldogabb embere. De ezek 
Violetta kezei. . .  ez egészen más . . .  mégsem kellemetlen . . .  ellenkezőleg, 
nagyon jó érzés. Fiatal lány simogatása mégiscsak élmény, bizony élmény. így 
követték egymást a gondolatok a férfi fejében, és amikor a lány az oldalához 
lépett, elkapta két fehér kezét, tenyerébe szorította és megcsókolta. Alig 
hallotta a lány hangját, aki megismételte kérdését: „Ugye segít?” Érdes, lefoj
tott hangon válaszolt: „Már hogyne segítenék.” És villámgyorsan kezdtek 
agyában felsorakozni arcok és nevek. Egykori tanítványok, iskolatársak, jóba
rátok és ismerősök. A belügvben. a bíroságon, az ügyvédek sorában. És 
miközben a lány közelségéből áradó meleg átömlött az ő felvillanyozódó 
testébe, már cl is határozta, hogy' minden képességével közbelép Violetta 
érdekében.

A BOSSZÚ

Olivera már az első kanadai telefonértesítés után tartott attól, hogy 
Milán balesete talán nem is olyan ártalmatlan, mint ahogy azt kollégája 
megüzente. De amikor kézhez vette férjének a kórházból küldött első levelét, 
aggodalma még jobban fokozódott. Milán nem bocsátkozott részletekbe, de 
tőle szokatlan rezignáltsággal közölte, hogy majdani hazaérkezése után a nagy 
mozgásoknak, az állandó terepjárásnak befellegzett, munkájának rádiuszát 
alaposan le kell majd csökkenteni. Tehát eszerint munkaképes marad, vigasz
talta önmagát az asszony, és akkor túl nagy baj nem lehet, legfeljebb többet 
tartózkodik odahaza, talán majd ismét közelebb kerülnek egymáshoz, együtt- 
létük visszakapja egykori, eredeti értelmét. Ez rendben is lenne, de miért 
csökken mozgási lehetősége? Hiszen a törés összeheged, idővel rendbe jöhet, 
ha jól kezelik. És ott, Kanadában talán tudják, hogyan kell az ilyen esetet 
kezelni. Mielőtt visszaindult, Milán még egy rövid levelet küldött. „Ne lepődj 
meg, Olivera, ha nem ugyanazt az embert látod majd viszont, akitől három
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hónappal ezelőtt elbúcsúztál" — írta egyebek közölt, és amikor a főváros 
repülőterén leszállt a nagy gépmadár, az asszony összeszorult torokkal figyel
te, milyen is lesz az a Milán, aki kilép a gép ajtaján. Nem lépeti ki, hordágyon 
vilié le kél kísérő, de a férje, amint megpillantotta, már messziről és mosolyog
va integetett. ..Nincs is olyan nagy baj, Olivera” — voltak első szavai, amikor 
fölemelkedett fektéből és átölelte feleségét. „Csak az egyik lábamai amputál
ták.” Aztán hagyta, hogy elhelyezzék Olivera kocsijának hátsó ülésén, két 
karmankójai pedig mellé helyezték. „Ezeket még nehezen használom, tudod, 
a súlyom miau. De mondták, hogy idehaza kapok majd egy jó protézist, és 
akkor majd táncolhatok is.” Olivera alig beszélt a hazafelé vezető úton, mert 
az volt az érzése, hogy minden vigasztaló szava hamisan csengene. Megdöb
benését igyekezett palástolni, és figyelmét túlzottan a vezetésre összpontosí
totta. Csak Milán bizakodó kijelentéseit hagyta jóvá, mondván, hogy odahaza 
majd minden jobb és minden könnyebb lesz.

Mert az otthon más, mint a kórház, és a feleség mégis többet jelent, mint 
a legfigyelmesebb ápolónő. Milán jölcsőcn hallgatta Olivera rövid mondatait, 
útközben megivott néhány korty konyakot, és mesélni kezdte balesetének, 
majd kórházi kezelésének történetét. Egyes, szerinte érdekesebb mozzanato
kat megismételve, apró részletekbe bocsátkozva adta elő a történetet, hogy 
lekösse felesége figyelmét, hogy feloldja annak egyre nyilvánvalóbb bénultsá
gát. Milán úgy vélte, hogy feleségét sokkos állapotba hozta a látvány, melyet 
megérkezésével idézett elő, és kötelességének érezte, hogy valamilyen módon 
kivezesse ebből az állapotból. Olivera a történet kezdetén még igyekezett 
odafigyelni, bólogatott és megjegyzésekkel szakította meg férjének folyam
ként áradó beszámolóját, de később már zavarta a sok jelentéktelen részlet, a 
számára idegen környezet leírása, az emberek magatartása és minden, ami 
Milán balesetével összefüggött, végül pedig egészen elzárkózott a hallottaktól, 
a szavak értelme el sem jutott tudatába. Milán mégis többszörösen fölvetette 
a kérdést, hogy „na, ehhez mit szólsz?” vagy „hallottál már ilyet?” és hasonló
kat, de választ nem várt és nem is kapott, mert az asszonynak már fogalma sem 
volt, hogy hol tart a történet, inkább arra gondolt, milyen lesz férje hazaérke
zésének első napja és a többi nap; melyikük lesz erősebb, tűri-e majd Milán 
vagy éppenséggel megköveteli a gondoskodást, az ápolást, melyben eddigi 
házaséletük folyamán nem volt része, és a gyerek elvesztésének csapása sem 
terhelte meg akkoriban annyira, mint őt. Akkor még fiatalok voltak, több volt 
bennük a testi-lelki erő, az életösztön. Aztán váratlanul Gyukin tanár úr képe 
bukkant fel előtte és ezzel együtt a kérdések sokasága merült fel benne 
minduntalan.

Mi lenne a helyzet, ha gyengének bizonyult volna férjének több hóna
pos távolléte idején és enged Gyukin ostromának? Bizonyára minden nehe
zebb lenne, ha jelen lenne a harmadik személy, a másik férfi, aki annyira
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kívánja és ha igaz. talán valóban oly szenvedélyes szerelemmel fűződik hozzá. 
Minden zavarosabb és összekuszáltabb lenne körülötte, mérpedig nem kíván
ja, sohasem viselte el a tisztázatlan helyzeteket. De lehet, hogy éppen ellen
kezőleg, a tanár közelsége most jótékonyan hatna, segítené átvészelni a rá váró 
nehéz napokat. Persze, erkölcsi szempontból ez elképzelhetetlen föltevés, és 
eddig is ez a szempont volt a döntő. Minden más érv a tanár barátsága mellett 
szólna, és bizonyos fokig már be is hódolt előtte, ténylegesen meg is csalta 
férjét — lelkileg. De ezt még maga Gyukin sem tudja, számára ő most is az 
elutasító magatartást tanúsító asszony, akinek csak ahhoz nincs bátorsága, 
hogy egyértelműen eltávolítsa közelségéből. Hiúságból, asszonyi szeszélyből. 
Nem. tanár úr, én már százszor is elképzeltem magam szeretőjeként, és nem 
csak jutalomként adnám oda testem-lelkem, hanem mert szükségem lenne 
egy éppen ilyen emberre, mint maga, még ha nincs is a legideálisabb korban. 
De a történtek után, most, hogy itt ül mögöttem ez a nyomorékká lett ember, 
a férjem, erről a viszonyról még kevésbé ábrándozhat. Gondos és hű feleség 
leszek, amíg szükség lesz rám, utána meg úgyis kopogtat ajtómon az öregség. 
A tanár addigra egy lehiggadt öregúr lesz. Minden megoldódik idővel. Min
den.

Lassan hajtott, mert tudta, hogy összpontosítása csak látszólagos, in
kább rellexeire bízza magát, mögötte pedig egy olyan ember ül, akit már nem 
tehet ki újabb veszélynek. Amikor otthonuk előtt leállította a kocsit, Milannak 
még mindig volt mondanivalója, nem vette tudomásul felesége szórakozott
ságát. Örült, hogy végre megérkezett, és Olivera meg a két mankó segítségével 
fölkaptathatott lakásáig. Az ajtónál megálltak, és míg az asszony a kulcsokat 
kotorászta elő táskájából, a férja könnyeit törölgette keze fejével. Olivera, 
mielőtt kinyitotta az ajtót, Milánhoz lépett, és gyengéden átkarolta a vállát. így 
lépték át a lakás küszöbét.

Violetta belépése életébe okozta volna az igazi, sorsdöntő zűrzavart, 
teljes csődjének kezdetét? — tépelődött az Öregúr magába roskadva, ahogy 
megkísérelt visszatekinteni az utóbbi hónapok eseményeire. Nem, semmi 
esetre sem. Violetta és minden, ami a lányhoz fűződő kapcsolatában történt, 
csak a másik asszony, Olivera iránti szerencsétlen viszonyulásának következ
ménye. A lány tulajdonképpen semmiért sem felelős, csak éppen jól ismerte 
fel a helyzetét, kihasználta a nagy korkülöbséget, és azt tett vele, amit akart. 
Célratörő. Célratörő, és célját meg is valósítja. Semmilyen joga ítélkezni 
fölötte, különösen most, amikor már erkölcsi fölénye is alaposan megtépázó- 
dott. Az Oliverával folytatott utolsó beszélgetése egészen kibillentette egyen
súlyából, nem tudta és most sem tudja megérteni, hogy egy fölvilágosodott és 
okos egyéniség, aki még ezenfelül nagyon csinos és hiú asszony, ennyire
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racionálisan, ennyire megfontoltan tudjon érzelmi ügyekben gondolkozni és 
dönteni. Igen. dönteni! Hiszen kereken ki is mondta: ..Tanár ú r . . .  jó, legyen 
Péter, most már úgyis egvre megy; amikor megláttam Milant, ahogyan hord
ágyon, megcsonkítva hozzák le a repülőgép lépcsőjén, éreztem, hogy most az 
én életemről is döntenem kell. És a hazáig vezető úton volt időm a megfonto
lásra; ezt az időt ki is használtam alaposan. Nem a férjem szavait figyeltem, 
egyetlenegyszer sem fordultam hátra, hogy rátekintsek, hogy megkérdezzem, 
hogyan viseli el az utat. Csak a visszapillantó tükörből láttam néha az arcát és 
állandóan mozgó ajkát, jóllehet szavainak értelmét nem fogtam fel. És dön
töttem: jóban-rosszban kitartok mellette. Végig.”

Végig! — így mondta, és ő erre felháborodottan tiltakozott: „De hiszen 
ez középkori fölfogásokból eredő döntés! Ilyen fogadalmakat már felszentelt 
személyek sem vesznek manapság komolyan.” Az asszony kiméri hangon 
felelt: „Engem nem a hitvesi eskü. hanem élettársam szerencsétlen sorsa 
kötelez. Neki most mendenckelőtt énrám van szüksége — és ennyi éppen 
elég”. Nem adta fel egykönnyen a szópárbajt, újabb érvvel próbálkozott: „De 
maga, Olivera, akkor sem engedett, amikor férjének még kutya baja sem volt. 
Amikor még én voltam a szerencsétlenebb”. Legyintett. „Már nem voltam 
annyira biztos önmagamban. Ha nem jön ez a baleset, talán másként alakult 
volna a kapcsolatunk.” Ez a mondat aztán végleg lesújtotta. Tehát Božak Milán 
balesete tulajdonképpen az ő életét rontotta el, az ő boldogtalanságát pecsé
telte meg. így még fájóbb, még elviselhetetlenebb ez a szakítás, ami most már 
valóban véglegesnek és helvrehozhatatlannak látszott. Olivera logikája ellen 
nem hadakozhatott tovább; haragra lobbanva szakította meg a beszélgetést, 
és köszönés nélkül távozott. Majd megmutatja ennek a makacs asszonynak, 
hogy ő még nem egy eldobni való, leírható öregember. Majd meglátja. . .  
majd még megbánja egyszer. És valamiképpen meg is bosszulja ezt a súlyos 
kudarcot.

Ezek után még gátlástalanabbá fordult Violetta felé. Mindent megtett, 
amit megtehetett, mert az ügyvéd, akire rábízta a lány ügyét, elhitte neki, hogy 
védence ártatlan, fogalma sem volt, hogy milyen árut csempész át a határokon. 
A csempészés tényét ugyan ez nem teszi semmissé, de más kategóriába 
helyezi. Violettát a legjobb fényben mutatta be mindenütt: egy egzisztenciális 
nehézségekkel küzdő lány, aki a tanulmányainak elvégzéséhez szükséges 
pénzt úgyszólván a semmiből teremti meg. Nem, nem fűzik hozzá gyengédebb 
szálak, tisztán emberbaráti indítékból vette védelmébe, annál is inkább, mert 
fiához kapcsolódik bizonyos mértékig. Tehát elhallgatott, túlzott, mellébe
szélt, és hazudott is, ha éppen úgy adódott a helyzet.

Még a bel ügyben dolgozó egykori tanítványait is megkörnyékezte óva
tosan, hiszen annak idején a középiskolában ő is meglett értük egyet-mást,
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hogy könnyebben túljussanak az osztálvvizsgákon vagy az érettségin. Elnézte 
a puskázásokat — mondta az egyiknek —, amelyek talán a bukásukat jelen
tette volna, hát tegyen meg ő is valamit a lány érdekében, egykori tanára 
kedvéért. En még a kilengős Hámért sem kértem soha semmit, de ez egy 
szegény lány, ez más eset, és ne gondoljon semmi rosszra. Aztán más ügy is 
akadt. A gyűrű meg a kövek, melyeket egv ékszerész olyan nevetséges értékűre 
becsült, hogy abból a havi zsebpénzre sem futott volna. Bezzeg talált ő vevőt, 
aki ugyan csodálkozott, hogy a tanár úr ilyen holmik eladására szánta magát, 
de tisztességesen fizetett. Meg volt győződve, hogy ezeket a tárgyakat szolgá
latainak jutalmaként kapta a lány, de azon sem botrán kozott volna meg, ha 
Violetta bevallotta volna, hogy a pofaszakállas másfajta szívességért jutalmazta 
meg. Mert erkölcsi mércéje minden tekintetben eltávolodott a normálistól, a 
megszokottól, a régitől. „Előbbinek” nevezett minden olyan nézetet és felfo
gást. ami niégazOlivcraclőui időkből számi azon. Az előbbi a múlt, mely lassan 
ködbe vész, melytől el kell szakadnia mindenáron. És ezt a törekvését Violetta 
nagymértékben segítette elő.

A lány életmódja, a vele kapcsolatos problémák, melyeknek egy részét 
neki kellett megoldania, más útirányt nem is tett lehetővé. Anyagiakban is 
változásokra volt szüksége. Mert a lány természetszerűleg rövidesen ilyen 
igényeket is támasztott. A kollégák nem kis megrökönyödéssel tapasztalták, 
hogy az Öregúr olyan mellékkeresetek után kezdett futni, amelyektől azelőtt 
igen finnyásan elzárkózott. Az iskolában azonban a régi pedantéria, legendás 
pontosság elég gyorsan lemorzsolódott. És a külseje sem maradt a régi. Alakja 
elvékonyodott, arcán mély barázdák keletkeztek, ápolt szakállába fehér csíkok 
lopakodtak be. Idegesebb és türelmetlenebb lett a környezetével, csak oda
haza, feleségével maradt meg nagy erőfeszítések árán a régi, megértő viszony. 
Igaz, feltűnően szótlan lett. amit az asszony az iskolával és tudományos 
munkájával járó gondok következményének tekintett. De amikor ez a szótlan
ság a teljes zárkózottságig fokozódott, amikor a feleség észlelte, hogy férje 
semmit sem közöl vele, nem osztja meg vele gondjait, ahogy egykor tette, 
kérdéseket tett fel neki. De csak egv semmit el nem áruló hangos kifakadás 
volt a felelet, amit az asszony már beteges megnyilvánulásnak tekintett. És azt 
ajánlotta, hogy mielőbb forduljon szakorvoshoz.

Amikor Violetta ügye kedvezően lezárult — enyhe és föltételes szabad
ságvesztésre ítélték —. úgy érezte, hogy eljött az igazi visszavágás ideje — 
Olivera irányába. Egy délután különösebb bevezetés és magyarázkodás nélkül 
közölte feleségével, hogy összecsomagolja legszükségesebb holmiját és eltá
vozik a házból. „Ha jót akarsz nekem és főleg önmagadnak, hagyjál békében 
elmenni, ne faggass az okokról és ne kutasd, hová megyek. A hiba nem benned 
van, te semmivel sem járultál hozzá ehhez az elhatározásomhoz. Az anyagia
kat lehetőségeim szerint rendezem, a lakás természetesen marad neked, a
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fiúnk meg ugye mindkettőnké.” Gyukinné megrendültén hallgatta férje beje
lentését: „Mondtam, hogy ötvöshöz kell fordulnod, mert megzavarodott az 
elméd. Ilyesmit normális ésszel nem tehet egy hatvanhoz közel járó entellek- 
tüel.” Az Öregúr nem kívánt vitába bocsátkozni, ezért csak kurtán felelt: 
„Gondolj amit akarsz, ennek így kell lenni." Majd csomagolás közben még 
hozzátette: „Még egyszer meg kell mondanom, hogy az irántad való tisztele
tem változatlan marad. Ami velem történik, arra nem számíthattam, te még 
kevésbé." Úgy gondolta, hogy ez a záradékszöveg becsületbeli kötelessége, 
ami megkönnyíti távozását. Az asszony most már komolyan vette az imént meg 
nevetségesnek tetsző bejelentést, és könnyes szemmel hagyta magára férjét. 
„Majd egyszer megjön a józanabbik eszed . . .  és jössz te még majd ebbe a 
házba lehajtott fejjel” — mondta a két szobát elválasztó ajtóból visszafordulva, 
de könyörgésre nem is gondolt. Csak menjen, gondolta, ha már belebújt az 
ördög. Erőszakkal senkit sem lehet visszatartani, akkor sem, ha vesztébe 
rohan. De legalább fogalma lenne arról, hogy mi késztette erre a botrányos 
lépésre.

Violettával már előző nap megbeszélte az ügyet, és a lány beleegyezett 
összeköltözésükbe, jóllehet nem lelkesedett érte, mert szabad mozgása kor
látok közé szorul. Persze, ha a tanár elválna és elvenné őt feleségül, az nagyon 
kedvező fordulatot jelentene életében. A férjhez menés az igazi álma és nem 
számít, hogy a férfi korban hozzáillő vagy nem. A lényeg, hogy megfelelő 
jövedelme legyen, hogy a mindennapi gondoktól mentesen élhessen. Akkor 
talán tanulna is. Lassan, kényelmesen, hogyne túlságosan terhelje meg erejét, 
de azért eljuthasson a diplomáig. Ha nem, hát itt van a férj. Ami pedig a szabad 
mozgást illeti, idővel azt is kiharcolhatja, ha ügyes. De ott még nem tart, ahhoz 
még idő kell és türelem, amivel ugyan nincs túlságosan megáldva. O az életet 
a mára építi. És legfeljebb a holnapra. A mát és a holnapot most a tanár 
képviseli, hozzá kell idomulnia, ami nem is csekély feladat, mert ilyen próba
tételen még nem esett át.

Az Öregúr néhány nappal később felhívta Oliverát, és minden bevezető 
nélkül közölte vele :,Asszonyom, ha eddig még nem hallott volna róla, most 
értesítem, hogy feleségemet elhagytam és összeálltam egy fiatal nővel”. A vonal 
másik végéről másodpercekig senki nem felelt, de végül mégis megszólalt egy 
női hang: „És most miért közli velem ezt az őrültséget?” A tanár valami ehhez 
hasonló reagálást is várt, és mindjárt kész volt a válasszal. „Csak azért, hogy 
bebizonyítsam azt, amit már megmondtam: még nem vagyok eldobni való 
öregember, még elnyerhetem egy magánál fiatalabb nő kegyeit is.” Olivera 
most már túl volt az első meglepetésen, fátyolos hangon, de megfontolt 
szavakkal mondta a telefonba: „Ha ezzel valamiféle bosszút akart állni rajtam, 
ez gyerekes és magához nem méltó lépés. Igazán és őszintén sajnálom, hogy
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eddig jutott. Ma nem értett meg engem, ha nem tudja felmérni a helyzetem, 
akkor maga, tanár úr, engem nem is szeretett.” És megszakította a beszélge
tést, melynek utolsó mondatai arculcsapásként érték a tanárt. Reszkető kézzel 
tette helyére a kagylót, és lesújtva távozott az utcai fülkéből.

TAKARODÓ

Ma módjában áll. az Öregúr a lehető legtávolabbi időpontra halasztotta 
volna a fiával való találkozást, de ez lehetetlen volt, mert vállalt kötelezettségei 
elől nem térhetett ki. Meg aztán, ha otthonát cl is hagyta, liával nem kívánta 
megszakítani a kapcsolatot, hacsak maga Gyuki nem szándékozik ilyen lépést 
tenni. Nem volt könnyű feladat elszánnia magát, hogy a történtek után átlépje 
fia lakásának küszöbét, mert többszörösen megalapozott szemrehányástól 
tarthatott. Kínos volt az ügy, mert fiának egykori barátnőjéről van szó, másrészt 
anyjának cserben hagyása sem lelkesítheti őt.

Rossz előérzcttel. de nagy elszántsággal nyitott be Gvuki ajtaján, és úgy 
állt mega szoba közepén, mint aki készen várja a nagy lerohanást, a fejmosást, 
a szemrehányást, melynek elhárítására felkészült. Gyuki azonban fel sem kelt 
munkaszékéből, csak apja felé fordult, majd a szokásos nagy hangon köszön
tötte: „Üdvözlöm a tékozló apa megjelenését.” Az Öregúr egy helyben állva 
várta a folytatást, mellyel fia nem is késlekedett. „Mát fogadd jókívánságomat, 
tisztelt atyám, mert megérdemled. Aki a te korodban ilyen lépésre szánja el 
magát, annak részemről minden elismerés kijár, még ha tulajdon apámról is 
van szó.” Most már a tanár sem bírta szótlanul: „Csak gúnyolódj, fiam, 
gúnyolódj. Mert ha csak a felszínt veszed tudomásul, akkor én egy pocsék 
alaknak látszhatok, de itt mélyebb dolgokról van szó.” A fiú széttárta a karját: 
„De apám, ennyire lebecsülöd fiad intellektuális kvalitásait? Ezt egyszerűen 
nem veszem tudomásul. A merészségedet őszintén nagyrabecsülöm. És ha 
netalán azt gondolnád, hogy Violetta miatt neheztelek, akkor nagyon tévedsz. 
Mellettem egyetlen álma sem teljesülhetne. Sem őt, sem más nőszemélyt nem 
óhajtottam magamhoz kötni, de gondtalan életet sem biztosítanék számára. 
De nem ám. En bizony el nem tartanám és nem tűrném az igáját, csak azért, 
mert szemrevaló nőstény.”

Az Öregúr ekkor tiltakozólag emelte fel a kezét, hogy saját álláspontját 
szegezze fiáéval szembe, de az félreértette. „Elnézést, apám, igazán sajnálom, 
hogy a lány már hozzád tartozik, és nincs jogom sértegetni. Nem is ilyen 
szándékkal mondtam, hiszen ismersz, ez nálam elvi kérdés.” Az apa végül leült 
az egyik székre, és utána válaszolt: „Nem is erre gondoltam. Miszen ki ismerné 
gondolataidat, ha nem én? Csupán azt kívántam közbevetni, hogy éppen a ti
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viszonyotok lazasága tette lehetővé, hogy ne legyenek erkölcsi gátlásaim 
Violettával kapcsolatban.” A fiatalember bólogatott, aztán hangol váltott. 
,Azért ne gondold, hogy minden tekintetben tapsolok merészségedhez. Nem 
Violetta itt a tét. hanem anyám. Az én anyám és a te feleséged. Ti elválhattok, 
anélkül, hogy én valamilyen lelki sérülést szenvednék. Mégiscsak felnőtt 
vagyok, legalábbis ebből a szempontból. Itt kizárólag anya az áldozat, jóllehet 
semmilyen vétke sincs. O az egyetlen szenvedő fél. Mert az úri hölgyet, aki 
téged megbolondított, legfeljebb hiúságában bántod meg. de anyám szenved. 
Ártatlanul. Miért? Nem találhattál más kiutat, ami kevésbé fájó és megalázó rá 
nézve? Persze, rád nézve is. Mert jó, megmondtad már nemegyszer, hogy 
fütyülsz a tekintélyedre és a tiszteletre, ami eddig övezett, ha egyszer nem 
vagy boldog ember. En ne érteném meg ezt az álláspontot, aki egész életfel
fogásomat hasonló elvekre építem?”

Abbahagyta, visszakanyarodott munkaasztala felé, és kibámult az abla
kon. Már bánta is. hogy belement ebbe a szópocsékolásba, hiszen apja nem 
elmeháborodott. tudja, mit cselekszik, és talán azt is tudja, hogyan találjon 
kiutat a zsákutcából. Ám lehetséges, hogy csak neki látszik az eset reményte
lennek, mert saját szemével és anyja szempontjait méltányolva ítéli meg apja 
helyzetét. Az Öregúr most hallgat, talán elgondolkozott, de lehet, hogy nem 
is túlságosan erőlteti a gondolkozást, mert éppen ebben az állapotban érzi jól 
magát; dacol a nagy nőnek, élvezi a kis nő kegyeit, és igyekszik elfeledkezni 
mindenről, ami szorongást és rossz közérzetet idézhet elő.

Ideig-óráigez menni fog, de később? Mi lesz, ha eljön a rideg valósággal 
való szembenézés órája? Na, ezek már nem az ő eredeti gondolatai, ilyen 
szavakat a már úgv-ahogy talpra állt anyjának szájából hallott, aki ily módon 
őszinte aggodalmát fejezte ki. Mert ha nem anyjáról lenne szó, akkor csak 
odakiáltana az Öregúrnak:.,Bravó, éljen az élet és minden, ami szép ebben a 
nyavalyás létben!”

Az apa később sem szállt vitába a fiával, csak megkérdezte, mire lenne 
azokban a napokban szüksége, aztán távozott. Violetta jó ebédet ígért számára 
arra a napra, de valamilyen ismeretlen okból elment a kedve a főzőcskézéstől, 
ezért kettesben egy közeli vendéglőbe mentek, ahol a lány nagyon jól érezte 
magát, elevenen társalgóit, és gyakran nézett a körülöttük álló asztalok felé, 
amit az Öregúr modortalanságnak tarlóit, de ezt nem közölte vele. Az ebéd 
végén azonban Violetta egy pohár üdítőitalt szürcsölve különösebb hangsúly 
nélkül és valahova clbámulva mondta: „Úgy hiszem, ideje lenne elindítani a 
válópered.” A tanár, mint általában, amikor nem volt kész a feleletre, megsi
mította éles szögben nyírolt szakállának alját, de a válaszadással tétovázott. E 
kis szünetben a lány közelebb hajolt hozzá és csücsörített szájjal, erőltetett 
csicsergéssel folytatta: .Az sem lenne baj, ha levágnád a szakálladat; borotvál
tál! bizonyára fiatalabbnak látszanál.” A tanár az asztalra eresztette mindkét
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tenyeret és megfontolt hangon mondta: „Violetta! Én ezt a szakállt huszonöt 
éve viselem. És ez. tudod, olyan, mint egy testrész; hozzám nőtt, és egyénisé
gem tartozéka leit.” A lány kuncogott..Akkor változtasd meg az egyéniséged. 
Különben nem is ez a lényeg. En a válópert említettem.” Az Öregúr most már 
nem tudott kitérni: ..Tudod mit, Violetta? A szakállam levágom, akár még a mai 
napon. De a válóper ügyét egyelőre függesszük fel.” „Nekem így is jó” — 
rántotta meg a vállál a lány. és magában úgy gondolta, hogy talán okosabb is 
lépésről lépésre haladni az általa elképzelt tervek megvalósítása felé. A szakáll 
meg csak befolyásoló képességének próbatétele. Csak borotválja le. hogy lássa 
más is, akaratát képes a tanárra erőszakolni.

A kartársak már sokat csodálkoztak az Öregúr magatartásának változá
sain, de amikor másnap meglátták borotvált képét, összenéztek. „Ez az ember 
meghibbant” — suttogták egymás közölt és sejtenék, honnan ered az újabb 
mimikri. Már ismert volt elöltük a tanár és Violetta szoros kapcsolata és az 
összeköltözés ténye azzal a lánnyal, akit ugyan személyesen még nem ismer
tek, de a közöltük lévő nagy korkülönbségről már eleget hallottak. Az Öregúr 
tadta, hogy hála mögölt kibeszélik, de közvetlen megjegyzést senki sem tett 
legutóbbi lépésével kapcsolatban. A zömében középkorúakból álló tanári kar 
tagjai hihetőleg irigvlik is tőle a fiatal nőt, de ezt a világért sem vallanák be. 
Véleményükre különben sem kíváncsi, önálló ember, kizárolólag saját belátá
sa szerint rendezgetheti életét. Egyébként is kötelezettségeinek eleget tesz, 
előadásait rendszeresen megtartja, a kollokviumokat amúgy is asszisztensére 
bízza, ha meg meghívják, előadásokat tart a tanszéken kívüli katedrákon is, 
családjával pedig korrekt; feleségének havonta küldi a méltányos, önmaga 
állal meghatározott, de nem magas összeget, hiszen annak saját jövedelme 
sem lebecsülendő.

Hogy mindez mégsem nyugtatja meg, hogy lelkiállapotát egyre egyen- 
súlyozatlanabbnak érzi, és hogy testileg is tovább romlik, annak nem kereste 
magyarázatát. Néha felvillant benne a gyanú, hogy mindaz, amit tett, talán 
nem is volt egészen helyénvaló és elkerülhetetlen, de aztán elhessegette 
ezeket a gondolatokat, és igyekezett helyzetének kellemesebb oldala felé 
fordulni. Néha ez sikerült, máskor meg nem, akkor pedig ellensúlyozásként 
betért egy lokálba, hogy megigya a feszüliségét legalább átmenetileg feloldó 
két vodkáját. A két vodka viszont minden alkalommal Olivera szellemét idézte, 
amitől amúgy sem tudottegészen megszabadulni. Élete egy szűk körforgásban 
bonyolódott, melyben Violetta nyújtotta a mélyebb lélegzetvételhez szüksé
ges hűsítő fuvallatot, de a teljes feloldást benne sem találta meg. Kitörése, 
melynek vágya talán már az Olivera előtti időszakban is benne lappangott, csak 
részben járt sikerrel, elsősorban a látható, a külsőségeket jelentő mozzanatok
ban, de lelki válságát nem tudta véglegesen áthidalni. Talán ha szerelmét is 
át tudta volna helyezni Violettára, ha nem csak fiatalsága és külső megjelenése
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iránt érzett volna igazi vonzalmat, akkor minden jobban alakulhatott volna. 
Sajnálatára mindjobban érezte, hogy ez az érzelmi ..átruházás” nem követke
zett be és nem is következhetett be.

Hogy egy újabb fordulat érlelődött-e benne vagy nem, abban nem volt 
biztos. De egy, a nyugdíjazása időpontjának közeledésével összefüggő beszél
getés újabb önvizsgálatra kényszerítette. Eredetileg fölkészüli a nyugdíjba 
vonulásra, még akkor is, ha további ötévi szolgálatra volt jogosult. Mert tervei 
voltak az eddigieknél sokkal komolyabb tudományos munkák beindítására, 
amire éppen a nyugalomba vonulás nyújthatott kellő lehetőséget, sőt azt a 
gondolatot is dédelgette, hogy a már amúgy is clszaporodott és leértékelt 
doktori cím után egy napon az akadémia tagságát is megcélozhatja. Miért is 
ne? A főiskolán azonban senki sem tekintette komolynak távozási szándékát; 
mindenki biztosra vette, hogy a törvény adta korhatárig velük marad.

Amikor egy napon a tanszékvezető magához kérette bizalmas beszélge
tésre és nyugdíjaztatásának ügyét említette, hitte, hogy főnöke megkísérli 
lebeszélni eredeti tervéről. „Péterkém — kezdte a régi, meghitt barát hang
ján —, én nálad három évvel idősebb vagyok, és két év múlva meg kell válnom 
tisztségemtől. Amint többször említetted, te élni kívánsz a jelenlegi lehetőség
gel, és már hatvanévesen óhajtasz megválni munkádtól. Nos, szeretném 
hallani, ragaszkodsz-e ehhez az elképzelésedhez.” Dr. Gyukin bizonytalan
kodva, határozatlanul felelt a kérdésre: „Mát, hogy őszinte legyek, kicsit 
meg is feledkeztem az idő múlásáról. Terveim ugyan vannak, de nem is 
tudom . . . ” Várta, hogy majd a tanszékvezető lecsap rá, határozott és ellent
mondást nem tűrő hangon, valahogy úgy, hogy: „Öregem, verd ki a fejedből 
ezt az ostobaságot, neked itt a helyed, intézményünk téged nem nélkülözhet, 
maradj közöttünk az elkövetkező években!” O akkor megmagyarázta volna, 
hogy neki milyen sokat jelent ez az intézmény, de a tudományos ambícióit 
mégis előnyben részesíti és jobbnak látja, ha hamarosan távozik.

A tanszékvezető azonban egészen más húrt pendített meg. Egyáltalán 
nem igyekezett rábeszélni a maradásra, hanem ellenkezőleg, a nyugalomba 
vonulás előnyeit kezdte ecsetelni. Végül kimondta: „Bármennyire sajnálom, 
megértem álláspontodat, és nem gördítek akadályt távozásod elé. Az irataidat 
majd a titkárság rendezi, neked ezzel nem sok dolgod lesz. Használd ki az 
alkalmat, de mielőtt komolyabb munkába kezdesz, jól pihend ki magad. Sok 
minden történt veled és körülötted, ami kimeríthetett, gondolom, rászolgáltál 
egy kis nyugalomra.” A kezét nyújtotta, és amikor dr. Gyukin magához sem 
térve elindult a kabinet ajtaja felé, még utána szólt: „Tiszteletdíjas munkáról 
majd gondoskodom. Erre szavamat adom.”

„Kirúglak” — ismételgette csaknem hangosan maga elé motyogva, 
ahogy saját odúja felé lépdelt. Se látott, se hallott, de érezte, hogy minden 
tagját elhagyja a vér és a fejébe tódul. Az ajtót magára zárta, székébe roskadt,
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és fejét tenyerei közé szorította. Ütőere erősen lüktetett. Légszomj kerítette 
hatalmába, ezért kinyitotta az ablak mindkét szárnyát. Gyors elhatározással 
fölugrott székéről, bezárta íróasztalának fiókját, és sietve elhagyta az épületet. 
A közeli kocsma felé vette útját, ahol megrendelte és szokatlan gyorsasággal 
felhajtotta a kél pohár vodkát. Igen. ez alattomos elbánás, és ő egy marha, aki 
mást várt. mást képzelt. Nem látóit tovább az orránál, és hitte, hogy mindaz, 
amit elkövetett, az ő magánügye, az iskolának és a társadalomnak, mármint 
személyekben megtestesüli képviselőinek ehhez semmi köze. De van, nagyon 
is van, ez már világos, mint a nap, és az ilyen helyzethez ő is hozzájárult fafejű 
felfogásaival a múltban. Mert ő hordozója volt mindennek, amivel most 
szembetalálja magát, tehát részese annak a csapdának, amelybe beleesett. 
Akkor moralizált, amikor mások már túltették magukat az elképzelt vagy 
polgárjogot nyert erkölcsi normákon.

Közbeléptél egy megtévedi lány ügyében — tüske lenéi a rend kerub- 
jainak a szemében; elhagytad a feleséged, hát megkaptad az erkölcsi bizonyít
ványt az erénycsőszök új generációjától, összeálltál egy fiatal nővel — ezt ma 
is megtehetik a kiválasztoltak, de te semmi esetre sem; te nem bukhatsz felfelé, 
te mehetsz isten hírével. . .  csak ne legyél szem élőit, és ne légy senkinek a 
lába alatt; légy boldog, ha ennyivel megúszod . . .

Nem ebédelt, Violettát nem is találta otthon, de ezt nem bánta, inkább 
ledőlt és igyekezett elaludni. A vodka és az alvás talán átsegíti ezen az első, 
sokkos állapotot kiváltó megdöbbenésén. Arra ébredt, hogy a lány egy hajtin
csével ingcrli az orrát, de csak nehezen téri magához. „Hát már nem is 
ebédelünk, tanár úr”? — hallotta a lány hangját, de ő csak lagymatagon 
legyintett. „Tudod, öregem, utánanéztem egy jobb lakásnak. Azt hiszem, 
neked is megtetszene, ha megnéznéd. Fs csak három hónapot kell előré 
kifizetni.” Nem válaszolt, hagyta, hogy Violetta folytassa: „Ha odaköltöznél, 
végleg elrendezhetnénk házasságunk ügyét. .  .Jó lesz elkezdeni a válást, mert 
tudod, hogy ebben az esetben alaposan elhúzódhat. De neked vannak össze
köttetéseid, ugye?”

Fölült a heverőn, megigazította szétzilált haját, azián szokása szerint 
szakállához nyúlt, de csak a lecsupaszított állát érinthette. „Nagyon kívánsz 
egy nyugdíjas felesége lenni?” — kérdezte minden átmenet nélkül, és mivel 
a lány tekintene magyarázatot várt, elmondta délelőtti élményét. „És sokkal 
kevesebb lesz a jövedelmed?” „Azt még nem tudom, az ügy teljes lebonyolítá
sára még néhány hetet várnunk kell” — válaszok kedvetlenül és nem kívánta 
megmagyarázni, hogy azért mellékkeresetet biztosítanak számára, és nem 
jutnak koldusbotra. Most az anyagiak érdekelték legkevésbé, hiszen azokban 
a pillanatokban státusát és presztízsét látta összeomlóban. Violetta pedig 
éppen a pénzről faggatta, egész órán át csacsogott a megnövekedett árakról

79



és a nagyobb szükségletekről költözködésük esetén. Amikor azonban a tanár 
érezte, hogy korog a gy omra, kitűnt, hogy Violetta aznap sem főzött, megint a 
vendéglő felé kellett venni az útjukat. A kilátásba helyezett új albérletet 
azonban nem kívánta megtekinteni, a lakásügy rendezését, rossz hángulatával 
indokolva, későbbi időpontra halasztotta.

Este Gyukin Péter tévénézés közben egyre nehezebben lélegzett, a 
mellkasában érzett nyomás köhögésre ingerelte és ájulás környékezte. Violet
ta ijedten szaladt át a szomszédba, és telefonon kihívta a mentőket. A kórház 
intenzív osztályán azonnal segítséget nyújtottak, oxigénmaszkot tettek az 
arcára, erős masszázsban részesítették, és injekciót adtak neki. A tanár egész 
idő alatt eszméleténél volt. tudta, hogy a lány a kórházi osztályig kísérte, 
tovább nem maradhatott és elment. Elaludt, sokáig aludt, mert csak másnap 
reggel ébredt, és a kezelőorvosa, aki már ott állt az ágyánál, mosolyogva 
közölte vele. hogy: „Tanár uram, magának szerencséje van, az intervenció 
gyors és eredményes volt. Egyszóval nem is olyan veszélyes eset.” Két nap 
múlva a rendes betegszobába került, amit úgy fogott föl, hogy valóban meg
úszta ezt a szívrohamot, hogy valóban nem nagy eset az ő esete, majd 
rövidesen fölépül és élni fog.

Harmadnap meglátogatta Violetta. Két szál virágot hozott neki, melléje 
ült, és sokáig fogta a kezét, ami minden gyógyszernél jobban hatott közérze
tére. Később megjelent az iljabb Gyukin, aki tőle szokatlanul zavartan és 
idegesen lépett apja betegszobájába, alig tudott néhány szót kinyögni és az 
ágy szélén ülve bámulta apja sápadt, beesett arcát. Néhány perc múlva 
oldódott csak fel görcsös merevsége, majd az eltávozó lány helyére ülve most 
ő fogta meg apja eres kezét. „Ne félj, öregem, rövidesen minden rendbe jön”
— mondta meggyőződéssel. „Anya beszélt az orvosoddal, az mondta, hogy tíz 
nap múlva kiteszik a szűröd.” Gyukin elhitte, amit a fia mondott, azt is, hogy 
a felesége érdeklődött hogyléte felől, mert akárhogy is, ezt elvárta tőle több 
mint harmincévi együttlét jogán. A következő látogatáson fiával együtt felesé
ge is megjelent. „Szervusz, fiam” — üdvözölte a férjét. „Remélem, jobban 
érzed magad.” Ez volt minden, amit mondott, aztán megigazította a lepedőt, 
kicsit felrázta a takarót, végigsimította férje homlokát és távozott. Gyukin csak 
nézte, nézte, ahogy távolodott kissé elnehezedett léptekkel, majd intett fiá
nak, hogy kövesse édesanyját, ne engedje egyedül hazamenni.

Violetta is megjelent kis csomagjával, de hangulata nem volt a megszo
kott. Sokáig fészkelődött a széken, amíg kimondta: „Kevés pénzt hagytál 
odahaza, öregem. Tudod, az én tartalékom már elfogyott.” A tanár nem 
emlékezett semmilyen tartalékra, de az ágya mellett álló éjjeliszekrényből 
kivette pénztárcáját, és néhány nagyobb bankjegyet adott át a lánynak. 
„Egyelőre ennyit — mondta biztatóan. — Ha kimegyek, majd gondoskodom
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rólad/’ A lány eltelte a pénzt, hangulata is némileg fölengedett. „Remélem, 
nemsokára" — mondta, „En is remélem, sőt biztosra veszem/’ Mindenki eljött 
hozzá, akit várt. de a kollégák látogatása tapintatosan elmaradt. Azok beérték 
jókívánságaik megüzenésével.

Amikor elbocsátották, Gyuki jött el érte. Ő hozta fel holmiját a ruhatár
ból és a formaságokat is elintézte. Kezelőorvosának tanácsait az Öregúr 
figyelmesen végighallgatta, aztán fiának karját fogva elhagyta az osztályt. 
Odalent taxi várta, a kocsi hátsó ülésén pedig olt ült a felesége. Nem lepődött 
meg, beletörődve, szótlanul foglalt helyet a másik ülésen. Hallotta, hogy Gyuki 
régen elhagyott otthonának címét mondja be a sofőrnek, de nem tiltakozott. 
Dermedt tehetetlenséggel tűrte, hogy mások irányítsák. Csak akkor jegyezte 
meg komor humorral, amikor megérkeztek és mindannyian kiszálltak a 
kocsiból: „Ez emberrablás volt, ugye?”

TÖPRENGÉS II.

. . .  És otthon találja a férjét, aki csak nehezen szokja meg a sikerültnek 
minősített protézist, a műlábat, mert korlátozza mozgását, mert leszűkíti 
egykor oly tágas életterét. Igaz. a mankókat már eldobta, botjára támaszkodva 
sétál az utcán, óvatosan, gyakran megpihenve, csak úgy állva, vagy egy padra 
telepedve. A lakásban már botját sem használja, jól feltalálja magát, de a 
lépcsőkön nehezen boldogul, számára most az első emelet is fárasztó, idege
sítő. Hát azért van itt most ő. a feleség, hogy kéznél legyen, segítséget nyújtson, 
gondoskodjon és vigasztaljon. Egy dolgozó asszonynak éppen elég, de szük
séges is talán, mert ha gyereke többé már nem lehet, azt az űrt akarva, 
akaratlanul most a férje tölti be, akinek nagyobb szüksége van rá, mint valaha.

A hódolókat, a szerelmeket el kell felejteni vagy legalábbis annyira 
kiszorítani tudatából, hogy azok ne zavarják kötelességének teljesítésében. Ez 
persze nem megy egykönnyen, máról holnapra, erről Gyukin tanár úr is 
gondoskodott még hetekkel ezelőtt telefonos jelentkezésével, amióta meg az 
a zűrzavar keletkezett körülötte, az események híre is felzaklatta kedélyét. 
Még ezek után sincs ereje elégetni a verseket, még most sem képes elszakítani 
az utolsó szálakat, melyek ehhez a furcsa emberhez fűzik. Az idő, igen, ahogy 
már Gyukinnak is mondta, az idő majd ezt a munkát is elvégzi. Majd lassan 
túllép az asszonyi középkorúság határán, a tanár megöregszik és megtörik, ő 
pedig a jó élettárs szerepét fogja játszani sikerrel, úgy, ahogyan náluk, az ő 
fajtájában szokás, ahogyan belenevelték.

Őszintén örült, amikor lakásának ajtaja mögül Milán műlábának koppa- 
nását hallotta és kinyílt előtte az ajtó.
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. . .  Egyelőre megissza a forró kávét, a továbbiakat majd meggondolja. 
Gyukin tanár úr korrekt magatartása megkönnyíti helyzetét. Alighogy elhagyta 
a kórházat, eljuttatott hozzá egy összeget, azzal az ígérettel, hogy amíg csak 
lehet, havonta küld majd neki ugvananyit. A legérdekesebb mégis az, hogy a 
fia vállalta a küldönc szerepét. Gyuki nem mutatott semmilyen haragot, úgy 
viselkedik, mintha minden úgy lenne a legtermészetesebb, ahogyan történt. 
Valóban különös viszony apa is fia közölt, de férjjelölt sohasem lesz belőle, 
függetlenségét egy istenért sem adja fel, anyagilag sem lehetne tőle sokat 
elvárni.

A szálak lehát nem egészen szakadtak cl. A tanár úr egyébként is sok 
mindenben segítette, nem kell sajnálkoznia ezen az elviharzott viszonyon. 
Nem csak a börtöntől mentette meg, és nem csak anyagi gondjain könnyített. 
Együttléiük idején egy vizsgát sikerült letennie segítségével és egy másikat 
előkészíieit. Ha összeszedi magát, talán egy napon diplomát szerez és mun
kába áll. De ez csak olyan elképzelés, ködös és távoli. Hogy kihasználja-e az 
indítás előnyeit vagy sem, az most raj (a múlik.

A kávé mindenesetre jólesik neki, fölfrissíti. Valamilyen irányban majd 
csak elindul, hiszen az élet még előtte áll.

. . .  Szabad művész, bizony, és ha úgy adódik, fejjel megy a falnak. De 
most bebizonyította, elsősorban önmagának, hogy megfontolt, érett embertől 
elvárható teltekre is képes.

Meri édesanyja öntudatos asszony, aki sohasem adta volna be derekát. 
Legalábbis nem olyanformán, hogy visszahívja, visszakönyörögje férjét. „Én 
nem zavartam el otthonából, és semmilyen okot nem adtam távozására. Ha 
megtébolyodott, hát térjen észhez önmaga erejéből. Én magamat meg nem 
alázom” — mondogatta. Hát ez a szívroham, akármilyen kegyetlenül hangzik 
is, kapóra jött. Mármint ilyen lefolyással, természetesen. Ahogy hírét vette az 
esetnek, azonnal furdalni kezdte a gondolat, hogy talán majd most lehet 
valamit csinálni az öreggel. Ha megússza, talán megpuhul, talán megfeledke
zik búbánatáról, vigasztalódásának nem mindennapos módjáról kivételesen 
talán rákényszerítheti az akaratát.

Ebbe a játékba, szerencséjére, édesanyja is belement. Belement, mert 
érezte és tudta, hogy Gyukin Péternek most nem fiatal szeretőre, hanem 
gondos és türelmes ápolásra lesz szüksége, ezt megérti a kórházi ágyon. 
Igazán büszke, hogy elképzelését képes volt végrehajtani. Most mindenki más 
színben látja majd egyéniségét; elsősorban szülei és haverjai, akik tudtak 
egyet-mást erről a családi zűrzavarról. Na, nem tartja magát hősnek, de ez ideig 
valóban csak száj hősként ismerték.

Most gyarapodott öntudattal végezheti munkáját, csak legyen megren
delés, majd megmutatja. És azt sem bánja, ha Violetta néha fölkeresi; most
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már ő lesz a fölényes, hiszen a házasságra ezek uián a lány gondolni sem 
merhet. Nem az öreg miatt, dehogy, hiszen nem törődik ő a konvenciókkal. 
Csak nem adja fel a jelszavát, hogy „független élet mindencklölött”.

. .  A lelkiismcret szigorúan öntörvényű, zárt és egyénhez kötött. Igazá
ból mindenki csak önnön bírája lehet. Csak a tárgyak ártatlanok. Most már 
nem is múltjának megidézésc, nem is az önmaga fölötti bíráskodás a lényeges. 
Tanulságot ugyan levonhatna bőven, de tanulságokra neki nincs semmi szük
sége. Ugyan mi hasznát is vehetné életének abban a töredékében, ami még 
hátra lehet? Most más kérdések vetődnek föl előtte, azokra kereshetne választ, 
ha egyáltalán érdemes.

Mert vissza tudja-e még állítani házasságának majd három és fél évtize
den át összeforrasztott, majd egyszerre elszakított láncszemeit? Lesz-e ideje 
és ereje hozzá, és van-e egyáltalán értelme? Ki tudja törölni emlékéből azt az 
asszonyt, aki elindította benne ezt a lavinaként rázúduló folyamatot, melynek 
görgetegéből betegsége és a külső beavatkozás mentette ki, ha valóban meg
menekült bármitől is? El tudja-e felejteni azokat a napokat, melyeket azzal a 
fiatal nővel töltött, a testi szerelem újjáébredésének már nem remélt örömét, 
a lány bársonyos tapintású bőrét, a simogatásokat, a kacajt, még akkor is, ha 
tudja, hogy nem szerelemből, hanem érdekből játszotta cl szerepét Violetta? 
Kitöliheti-e még életét mindezek után a munka, ami az újonnan előállott 
helyzetben az egyetlen kiútnak látszik, és képes lesz-e egyáltalán belemerülni 
a tudomány mélységeibe? Mert az ilyen feladatokhoz nem egy roncs, hanem 
egészember szükséges. És lesz-e még valami, amit fontosnak tarthat, lesznek-e 
problémái, melyek megoldásához erőfeszítésekre van szükség, vagy csak 
apró-cseprő kérdésekkel és izgalmakkal kell majd szembenéznie, amelyeket 
az orvosok által előírt gyógyszerek fogyasztásával, vagy legjobb esetben egy-két 
pohár vodka fölhörpintésével lesz képes megoldani?

Az is lehetséges, hogy talán már nem is maradt hátra semmilyen megol
datlan kérdés. Hiszen most is elég erős nyomást érez mellkassa tájékán, enyhe 
hányinger környékezi, kókad a feje. és a szemközti kép egyre homályosodik. 
Azt ugyan hallja még, hogy nyílik az ajtó és felesége beszól: „Péter, sétáltasd 
meg a kutyát.” Es az állához nyúl, megérintve újra serkenő szakállát.
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jóllehet bizonyos rétegekben az effajta magatar
tás szinte mindennapos jelenség. A reménytelen 
szerelem azután újabb kalandokba és az alkohol 
mámorába sodorja hősünket, aki végül is nagyon 
drágán, fizikai összeomlással és talán életével fi
zet ezért a kései „félrelépéséért”, amit még az 
elkerülhetetlen generációs ellentétek is súlyosbí
tanak.

„Kitöltheti-e még életét mindezek után a 
munka, ami az újonnan előállott helyzetben az 
egyedüli kiútnak látszik, és képes lesz-e egyálta
lán belemerülni a tudomány mélységeibe? Mert 
az ilyen feladathoz nem egy roncs, hanem egész 
ember szükséges. És lesz-e még valami, amit fon
tosnak tarthat, lesznek-e problémái, melyek meg
oldásához erőfeszítésekre van szükség, vagy csak 
apró-cseprő kérdésekkel és izgalmakkal kell majd 
szembenéznie, amelyeket az orvosok által előírt 
gyógyszerek fogyasztásával, vagy legjobb esetben 
egy-két pohár vodka felhörpintésével lesz képes 
megoldani?"

így töpreng az Öregúrnak nevezett főiskolai 
történelemtanár a regény végén, mely főként 
hőseinek belső monológjaira épül. Mivel sorsuk 
mégis összefonódik, időnként drámai feszült
séggel telített párbeszédek, összeütközések és 
diszkrét erotika teszik életesebbé ezt a művet. 
Mindezt azonban higgadt mederbe igyekszik te
relni a szerző, akinek gördülékeny közlési stílusa 
élvezetes olvasmánnyá avatja a nem túlságosan 
terjedelmes regényt, amelyet születésének het- 
venötödik évfordulója alkalmából jelentetett 
meg az Életjel.




