
SINKÓ ERVIN
áron szerelme

I.

FÓRUM





SINKÓ ERVIN

ÁRON SZERELME I.



SINKÓ ERVIN MÜVEI

MEGJELENT A VAJDASÁGI MŰVELŐDÉSI 
ÖNIGAZGATÁSI ÉRDEKKÖZÖSSÉG KAPITÁLIS MÜVEK ALAPJÁNAK 

ANYAGI TÁMOGATÁSÁVAL



SINKO ERVIN

ÁRON SZERELME
Kisregények

ELSŐ KÖTET

FÓRUM  KÖNYVKIADÓ



A kötet írásait begyűjtötte, sajtó alá rendezte, 
az előszót és a jegyzeteket írta

BOSNYÁK ISTVÁN

© SINKÓ ERVIN ALAPÍTVÁNY, ÚJVIDÉK 
ZAVOD ZA KNJIŽEVNOST I TEATROLOGIJU, ZAGREB



ELŐSZÓ

A novella, az elbeszélés és a nagyregény műfaját csaknem 
azonos intenzitással és hasonló eredménnyel művelő Sinkó 
Ervin életműrészletének árnyékában meghúzódó, bizonyos 
előnytelen kiadástörténeti körülmények folytán kényszerűen 
oda szoruló, jobbára ismeretlen epikus művek gyűjteményét 
tartja kezében az olvasó.

E kisregények évtizedeken át jórészt folyóirat- és hetilap
hasábokon szunnyadtak mindeddig, s az írójuk egyetlen ma
gyar nyelvű kisprózakötetébe besorolt három kisregény is -  
az Aegidius útra kelése, az Elemér főhadnagy és az Áron 
szerelme -  negyed századdal ezelőtt látott napvilágot utoljára. 
S bár a szakkritika nem hanyagolta el ezt a sinkói műfajt sem, 
a szélesebb irodalmi közvéleménnyel való közvetlen érint
kezés hiánya megtette a magáét.

Nemcsak a két nagyregény -  az Optimisták és a Tizennégy 
nap - ,  írónk novella- és elbeszéléstermése is „ránőtt” ily mó
don a kisregény-opusra, amiért egyféleképp nagyon is érthe
tő, hogy e művek önértékének tudata, sőt részben még puszta 
meglétüké sem épült be szervesen a korszerű magyar irodalmi 
köztudatba. Ellentétben a két nagyregénnyel, melynek érté
kelő kritikai számbavétele nélkül ma már aligha képzelhető 
el a magyar regény egyetlen igényesebb e századi története 
sem, és szemben Sinkó Ervin novella- és elbeszéléstermésével, 
amely méltán érdemelte ki képviseletét a XX. századi magyar 
elbeszélők legutóbbi antológiájában is.

1.

Pedig neves folyóiratok, a két háború közötti magyar iroda
lom vezető orgánumai közé tartozók voltak az első Sinkó-kis- 
regények bölcsői.



Elsőként a pozsonyi, majd a pozsonyi-bécsi Tűz, azaz Gö- 
möri Jenőnek a tizenkilences irodalmi emigráció színe-javát 
összefogó, egy romantikusan szép, s éppen ezért megvalósít
hatatlan tervet dédelgető, ti. a szellemi-irodalmi „dunai kon
föderációt” istápoló folyóirata, mely nem sokkal az indulása 
után az első magyar „rotációs irodalmi boulevard-lappá” ala
kult át, s amely az Egy történet, melynek még címe sincs 
tizenhat részletét közölte folytatásban, nyomban az indulá
sától kezdve egészen a lap korai kimúlásáig (1921-1923). S mi
csoda jeles alkotók műveinek társaságában! A cseh, a szlovák, 
a román és a délszláv irodalom modern képviselői (Andrié, 
Dučić, Šantić, T. Manojlović, I. Vojnović és mások) mellett 
ugyanis az Egy történet... Barbusse és Gorkij, Heinrich 
Mann és Selma Lagerlöf, s Balázs Béla és Karinthy Frigyes, 
Reményi József és Füst Milán, Mécs László és Franyó Zoltán, 
s Ady, Móricz, Kosztolányi, Juhász Gyula egy-egy alkotása, 
meg Gaál Gábor, Komlós Aladár, Antal Frigyes, Mannheim 
Károly és Ignotus egy-egy cikke vagy kritikája társaságában 
élte folytatásos életét. S érte meg korai (tetsz)halálát is: a so
kat ígérő Gömöri-orgánum a hármas, sőt ötös számok agóniát 
jelző sorozata után, 1923 tavaszán anyagiak híján végleg el
hal -  s „maga alá temeti” az Egy történet... nagyobbik, még 
közöletlen hányadát is . . .

Mígnem aztán A z áruló ősváltozatának Sinkó Ervin saját 
folyóiratában, az egyebek közt Kierkegaard-t, Martin Búbért, 
Jean Pault, Angelus Silesiust, Paul Ernstet, Gide-t, meg 
Balázs Bélát, György Mátyást, Kassák Lajost, Komlós 
Aladárt és mindenekelőtt és legfőképp Lesznai Annát közlő 
bécsi Testvéré ben való megjelenése után kisregényírónk a 
Nyugat epikusává lépett elő: az akkor Ignotus főszerkeszté
sében s a Babits-Gellért-Osvát triász szerkesztésében megje
lenő legendás folyóirat 1927-es évfolyamában az ifjú Sinkónak 
egymás után két kisregénye is napvilágot lát: az Aegidius útra 
kelése s a Tenyerek és öklök. Miközben ebben a Nyugat-év
folyamban még csak Tersánszky Igaz regénye és Kassák Egy 
ember élete, meg Gide Isabelle-je képviseli a regény m űfaját...

Ha a húszas éveknek e szerzőnk szempontjából mindenkép
pen ígéretes „műfaji tanulóévei”-hez hozzáadjuk még, hogy



az 1923 és 1925 között vezetett bécsi naplójának tanúsága
ként 1924 márciusára elkészült egy újabb, egyelőre még cím 
nélküli Sinkó-regény 18 fejezetből álló s több mint 200 oldalt 
kitevő, mindmáig elő nem került kézirata/kéziratrészlete is, 
1931 folyamán pedig, immár Zürichben, s csakhamar szintén 
a Nyugatban megjelenő Sorsok, akkor nyilvánvaló lesz, hogy 
írónk a kisregény „iskolájáénak e sikeres kijárása után még 
ugyanebben az évben -  1931-ben, s immár Bácsszentivánon 
(a mai Prigrevicán) -  kellő műfaji jártassággal vághatott neki 
az Optimisták 1200 oldalas nagykompozíciójának.

2 .

E kisregényeknek természetesen nem (csak) abban van a 
jelentőségük a sinkói életmű egészében, hogy fontos, sőt ta
lán nélkülözhetetlen előmunkálatai is voltak a két későbbi 
nagyregénynek; önértékük mindenekelőtt saját műfajuk, a kis
regény ismérvrendszerében mérendő és mérhető fel.

Mert gyűjteményünk alkotásai -  még a viszonylag legterje
delmesebb, formális értelemben „kicsi”-nek semmiképp sem 
mondható Egy történet... és az Áron szerelme is -  szembe
ötlően különböznek mind az Optimistáktól, mind a Tizennégy 
naptól. Nem pusztán a terjedelmükkel, természetesen, hanem 
mindenekelőtt azzal, hogy bennük még a jellegzetesen sinkói 
nagyregény-tematika is lényegesen más műfaji látószögből 
kap megvilágítást.

Hisz történelmi a tematikája, például, az Aegidius útra ke
lésének is, és korunk forradalmi és ellenforradalmi mozgal
maival foglalkozik A z áruló meg az Áron szerelme is -  akár
csak a szóban forgó két nagyepikus mű - , s mégis, a kisregé
nyek cselekményszíntereivel átfogott történelmi és mozgalmi 
valóságelemek merőben más alkotói eljárással válnak regény
valósággá. Bennük ugyanis nem az adott társadalmi/történel
mi valóságrészletek viszonylagos teljességét látjuk viszont 
epikus életre keltve, „megelevenítve”, a tárgyi-dologi, termé
szeti, civilizatorikus, topográfiai és egyéb valóságelemek 
viszonylag szintén teljes összképével egyetemben, hanem



elsősorban az egyes ember szubjektivitásának kisebb-nagyobb 
mértékben feltáruló teljességét, s annak dinamikus viszonyát 
a más emberi egyedek megint csak viszonylag teljes benső 
mikrokozmoszához.

Mindez pedig, végső soron, annak a sajátos műfaji látó
szögnek a következménye e Sinkó-művek esetében is, mely 
a kisregény műfaját általában is jellemzi. Nevezetesen -  és 
metaforikusán szólva -  a nagy, organikus valóságszférák epikus 
bevilágítására képes, a „panorámázó” világítástechnikát mint
egy kínáló „madártávlat-szemlélet” helyett s annak ellenében 
az a sajátságos „közelkép-szemlélet”, amely mindenekelőtt 
az emberi egyed bensőségének és interperszonális viszonyai
nak a kinagyítására és közel hozására hivatott.

Az epikus látás és láttatás e sajátságos perspektívája a mű
faj sikeres megvalósulásaiban természetesen sohasem ered
ményezi -  Sinkó Ervin ilyen alkotásaiban sem -  a közép
pontba állított bensőségek, szubjektív emberi mikrokozmo
szok mechanikus kiragadását a tárgyi-dologi, természeti, tör
ténelmi, szociális vagy éppen metafizikai közegükből; csupán 
azt eredményezi e jobb híján „ellen-madártávlatú”-nak, illet
ve „közelképi”-nek nevezhető kisregényi látószög, hogy mind
ezek a másodlagos közegek jobbára csak vázlatosan, jelzet- 
szerűen, stilizáltan, kroki formában sugallják egy-egy lehetsé
ges lét-teljesség illúzióját -  az előtérbe állított, elmélyített, 
általában jól kidolgozott s egymással szövevényes („regé
nyes”) viszonyban levő emberi portrék háttereként. Miközben 
e vázlatos lét-teljesség laza körvonalai a kisregény világát 
azért mégsem szűkítik le „pontnyira”, ahogy azt általában 
a novella műfaja teszi; a kisregény világa, mint köztudott, vi
szonylag tágasabb a novelláénál, de mindenképpen szűkebb, 
lehatároltabb a nagyregényénél; a kisregény maga az ember
központú, bensőséges és szövevényesen dinamizált „totál
kép”, míg a novella e „totálkép” egy-egy emberi mikroszeg- 
mentumának pillanatnyi és jóval egysíkúbb/egyszálúbb fel
villantása.



Nem véletlen, sőt nagyon jellemző és jelképes is, hogy 
a tizennyolcadik életévét még be sem töltött, akkor épp a 
„nietzscheánus” fázisában járó ifjú Sinkó a legelső -  sajnos, 
mindeddig szintén elő nem került -  kisregényének az Ember- 
lelkek címet adta. „Egy regényem is be kell fejeznem; itt a 
gondolat-tervezet azonban annyira kidolgozott már, hogy két 
héten belül biztosra veszem elkészültét. Ebben a regényben -  
ahogyan ez már az első regényeknél szokás -  önmagam regé
nyét írom meg. Két alakban szerepeltetem a magam életét. Az 
egyik Béla, a szegény, önmagára redukált, kitaszított zsidó 
fiú, aki egy rögeszméért, egy bolond pózért póztalanul, kere
setlenül elpusztul; a másik a szobrász, aki diadalmaskodik az 
asszonyon és a saját asszonyiságán, és megalkotja a hatalom 
és erő szobrát. A lány, akit szerepeltetek: az én Máriám má
solata, itt-ott torzítva, másutt magasztosítva. A báró pedig az 
az ember, akit nagybátyám megfigyeléséből kaptam. Maga
sabb képesség nélküli ember, de minden idegszállal életbe 
csimpaszkodó, ügyes, stréber és impozáns. Még nem tudom, 
hol lehet majd kiadnom; de a fontos csak az, hogy meg legyen 
írva” -  olvassuk a fiatal író 1916. március 15-i, szabadkai 
naplójegyzetében, s az epikusi alkotópálya későbbi alakulása 
szempontjából nem az a legfontosabb a számunkra, hogy 
végül is nem vált valóra az induló prózaíró érthető és termé
szetszerű vágya, melyet az Emberlelkekkel kapcsolatban majd 
egy év múltán, a szabadkai napló 1917. március 9-i jegyzeté
ben vet papírra: „Az Érd.jekes] Új .[ság] regénypályázatára 
névtelenül beküldött regényemről, amint hallottam, Osvát 
felismerte, hogy annak írója én vagyok s igen érdeklődött 
irántam. -  Szeretném, ha valamit hozna ebből a Nyugat; kü
lönben tűrhetetlen lesz a helyzetem itthon. Kell felmutat
nom valamit nekik, hogy higyjenek bennem. S tulajdonkép
pen ez indított erre az útra” [ti. az íróira, B. I.].

Nem ennek az ifjonti alkotóvágynak a kudarca tehát a leg
fontosabb a számunkra; inkább az a körülmény, hogy noha 
sem az Érdekes Újság zsűrije, sem Osvát révén a Nyugat nem 
érdemesítette közlésre az ekkor már első kötetes, a Bácsme-



gyei Napló és Népszava mellett immár A Tettben és a Mában 
is publikáló lírikus és publicista elsőszülött kisregényét: maga 
a szabadkai naplóban körvonalazott epikus koncepció is idő- 
állóan anticipálta azt a sinkói kisregény-„ősmodeU”-t, amelyet 
majd a húszas, harmincas és negyvenes években íródó kisre
gények is változatos sikerrel alkalmaznak és érvényesítenek.

Hisz gyűjteményünk valamennyi alkotása szintén ember- 
lelkek típusait, szociális, eszmei, morális, érzelmi és erotikus 
antipódusait, alkati ellentétpárjait állítja mindig konkrét, min
dig egyedi, sohasem mechanikusan ismétlődő viszonyba. Még
pedig olyan elemi, egész embert követelő, teljes egziszten
ciákat igénylő és rabul is ejtő viszonyba, hogy legtöbbször épp 
ez az interperszonális kapcsolat lesz a testetlen „főszereplő", 
az a sorsszerű, fatális „Valaki”, aki a valóságos szereplők éle
tét irányítja, konfliktusaikat fokozza, az egész cselekményt 
mozgatja és dramatizálja. Ahogy azt gyűjteményünk címadó 
kisregényének főszereplője explicite is meghatározza: „Mert 
tudd meg: egy viszony, ha már egyszer kialakult, akkor él, 
mint valami harmadik személy. Megvannak, mint egy orga
nizmusnak, a maga törvényei, követelményei. Te meg a part
nered, még ha hajlandóak volnátok is szerénységre, még ha 
egyformán hajlandók volnátok is elnézésre, megalkuvásra -  
ő nem. Ő elvérzik, de nem alkuszik. Nem tud alkudni: meg
van a klímája, és nem akklimatizálódik.” -  Találó általánosí
tás nemcsak az Áron szerelme dramatikus emberi három
szögére, de az Egy történet... ugyanilyen négyszögére, meg 
Aegidius és Frigyes páter, Árvay és Bercel, Elemér és Útka
paró Pisti ugyancsak sorsszerű, úgyszintén irracionálisan ön
törvényű viszonyára nézve is!

Noha gyűjteményünk felépítése, a művek egymásutánja a 
keletkezésük mechanikus időrendjét követi, az olvasó nyilván 
könnyen fel tudja majd ismerni a Sinkó-kisregények két, vi
szonylag jól elkülöníthető műfaji altípusát. Egyfelől azt, ame
lyikben az emberi egyed a maga személyiségszerkezetének in
tim, érzelmi, privát, vagy legalábbis kevésbé közösségi szfé
rájával kerül „vonzó” vagy „taszító”, harmonikusnak induló 
vagy összebékíthetetlen viszonyba a másik egyed vagy egye- 
dek ugyanilyen benső valóságszféráival. Másfelől pedig azt az



altípust, amelybe az én és mások, az individuum és a közös
ség elvi, eszmei, morális és politikai személyiségtartalmai ke
rülnek kapcsolatba, „súrlódó” vagy dramatikusan összeférhe
tetlen, gyakran pedig fanatikusan is egymást kizáró viszonyba.

Az előbbi altípusba nyilván az Egy történet.. . ,  a Tenyerek 
és öklök, a Sorsok és az Elemér főhadnagy kínálkozik, a má
sodikba viszont A z áruló, az Aegidius útra kelése, az Áron 
szerelme s a szóban forgó konfliktusos viszony kiteljesítésé
hez el nem jutó, de azt mindenképpen anticipáló Torzó. 
Azzal a megszorítással, hogy az Elemér- és az Áron-kisregény 
egyúttal átmenetet, összekötő tipológiai szálat is képvisel e két 
műfaji alcsoport között: az intim és érzelmi, illetve az elvi és 
politikai személyiségtartalmak bennük alkotnak viszonylag 
legteljesebben egységet, szintézist.

Ezen az alapvető műfajtipológián belül aztán jól különvá
lasztható a kisregény műfajtörténeti ősformáit, ti. az emlék
iratregényt és levélregényt ötvöző Egy történet.. . ,  továbbá 
a (kis vagy nagy) fejlődésregénynek induló Torzó s az úgy
szintén kisformátumú fejlődésregénynek tekinthető Aegidius- 
és Elemér-történet, míg a gyűjtemény többi alkotása inkább 
a novellisztikus kisregény műfajtípusába kívánkozik.

Ám bárhogy is kategorizáljuk őket, mindegyiküket közös, 
összetéveszthetetlenül sinkói ismérvek rokonítják.

4.

Gyűjteményünk filológiai jegyzetei egy kisebb kötetnyi kri
tikairodalmat kínálnak fel az erre igényt tartó olvasónak a 
Sinkó-kisregények alkotói sajátosságainak, műfaji specifiku
mainak, szakmai erényeinek és fogyatékosságainak könnyebb 
felismeréséhez. Szóljunk hát ezért, itt és ebből az alkalomból, 
csupán azokról a sajátosságokról, amelyeket az egész sinkói 
életmű távlatából nézve is jellegzetesnek vélünk; amelyek fel
felbukkannak kis- és nagyregényben, novellában és elbeszé
lésben, versben és drámában, léttani esszében és irodalomtör
téneti portréban, esztétikai traktátusban és politikai cikk&es



egyaránt. Az adott konkrét műfaj alkotói eszköztára révén, 
természetesen.

A sinkói életműben csakugyan változatos műfaji formákat 
öltő személyiségontológiai koncepcióra, írónk emberképére 
és emberszemléletére, két világháborút meg egy permanenset 
megért, forradalmakban és ellenforradalmakban bővelkedő 
korunk emberének sinkói antropológiájára gondolunk.

Hisz gyűjteményünk első lapjaitól az utolsókig mindenek
előtt ezzel szembesül az olvasó a különösképpen is ember- és 
egyedközpontúnak mondott kisregény műfajának sinkói meg
valósulásaiban.

Milyen e regényszereplők egzisztenciális valósága, hogyan 
viszonyulnak hozzá ők maguk, s miféle lehetőségeket/lehetet
lenségeket hordoznak magukban az adott léthelyzetük, sor
suk, másokkal való viszonyuk meghaladására? Mit ér az em
ber önmagának s mit a Másoknak? S mit a jobbára elér
hetetlen Mások -  őneki? Micsoda atavisztikus fátumok ülik 
meg a korszerűnek vélt e századi emberlelkeket is? Az ata- 
vizmusok, gorillizmusok és kannibalizmusok „modern” em
berének milyen mértékben szolgálhatnak -  és szolgálhatnak-e 
egyáltalán -  etikus önmentségül az ún. objektív körülmények, 
közösségi meghatározottságok és kordeterminánsok? Szüle
tett kisszerűség, fantáziátlanság, animális önzés, gonoszság, 
elvetemültség, avagy legalább potenciális jóság, szépség, alt
ruizmus, emberiesség-e -  az ember?

E szándékosan „sarkított” antropológiai alapkérdésekre 
kisregényeink szereplői, sorstörténetei, egymás közötti -  fő
ként drámai vagy egyértelműen tragikus -  viszonyai általában 
életes, eleven, didaktika- és retorika-mentes válaszokat su
gallnak. S konkrétakat is mindenkor, ami azonban nem zárja 
ki az óvatos általánosítás, vagyis a Sinkó-kisregények viszony
lag közös antropológiai jegyei számbavételének kísérletét.

Az például különösebb kockázat nélkül is általánosítható, 
hogy e művek mindkét szereplőtípusának: a jobbára magán- 
és a kifejezettebben közösségi egzisztenciák képviselőinek 
egyaránt súlyosak, a személyi erőiket, lehetőségeiket és ké
pességeiket egyformán meghaladók, legtöbbször pedig szó 
szerint is emberfelettiek az általános meghatározottságai, csa-



ládi, neveltetési, szociális, felekezeti és egyéb determinált- 
ságai. A Tenyerek és öklök, Sorsok, Elemér főhadnagy és 
Torzó ún. kisemberi, falusi/városi magánegzisztenciái például 
ugyanúgy e külső meghatározottságok foglyai, mint az Egy 
történet... és A z áruló értelmiségi-individuumai, vagy az 
Aegidius- és Áron-kisregény történelmi szereplői, parabolikus 
és valóságos mozgalmi egyéniségei.

De ugyanakkor semmivel sem kisebbek, nem kevésbé sors- 
szerüek -  megint csak függetlenül a szerep-tipológiájuktól -  
a benső, szubjektív, alkati meghatározottságaik sem: egy
formán az érzelmek, indulatok, vágyak, nosztalgiák, szemé
lyessé vált eszmék, hitek és programok, gyűlöletek és kölcsö
nös fanatizmusok megszállottjai e kisregények kis és nagy sze
replői, epizodistái és hősei/ellenhősei. Mégpedig olyannyira, 
hogy némi leegyszerűsítéssel a paradoxonokkal terhelt magán
pszichológiájuk és magánideológiájuk „démonológiájáról” is 
mint viszonylag közös jellegzetességükről szólhatnánk. Azzal 
a megszorítással, persze, hogy mindannyiuknak megvan a sa
ját „domináns démona”: Ambrusnak, Anikónak, Lestyánnak 
és a narrátornőnek az Egy történet... -ben s Áronnak a cím
adó kisregényben a Szerelem; az Elemér főhadnagy címsze
replőjének és mozgalmi antipódusának a Gyűlölet; Aegidius- 
nak, Frigyes páternek és Salamonnak a Hit; Árvaynak A z  
áruló bán a Szolidaritás, Bercelnek pedig a Hatalom; az öreg 
Glanznak és a „fejedelmi” Hermann-nak a Tenyerek és öklök
ben az Üzlet; a Sorsok Tréber Tónijának pedig az Ágról- 
szakadtság a legfőbb „démona” .. .  Miközben sorsukat, re
génybeli történetüket olykor bizonyos „kis démonok”, afféle 
„mellék-fátumok” is lényegesen befolyásolják, vagy esetleg 
két, egyformán hatalmas, egyaránt irracionális sorsirányító
juk is van, mint Áronnak a Szerelem és az Eszme.

E külső/belső, jobbára fatális determináltságok közt vergő
dő egyedek interperszonális viszonya is természetszerűleg vá
lik sorsszerűvé: maga a Viszony is fölébük nő, váratlanul rá
juk tör, fogva tartja őket -  gazdagot és szegényt, hatalmast és 
alávetettet, üldözőt és üldözöttet, hóhért és áldozatot, szere
tőt és szeretettet egyaránt. S közben a szereplőpárok és -anti- 
pódusok rendszerint nemcsak egyoldalúan, hanem kölcsönö



sen is kiszolgáltatottjai egymásnak, lévén hogy önnön szemé
lyi determináltságaik mellett a Viszony közös foglyai is ők -  
ahogy ezt leginkább és különös plaszticitással Aegidius és Fri
gyes, Elemér és Útkaparó, Árvay és Grósz, Áron, Liza és 
Ökörszemű, meg Lestyán, Anikó, Ambrus és a narrátornő 
regénybeli kapcsolata példázza.

Sinkó Ervin kisregényeiben e sorsszerű embersorsok termé
szetesen nem történelemfölöttiek is egyszersmind. A „totál
plánban” láttatott egyedi portrék és a sokrétűségük pazar gaz
dagságában megragadott viszonyaik mögött fölsejlő háttér, 
a lazán körvonalazott vagy éppen csak jelzett társadalmi és 
történelmi közeg mindenkor lehetetlenné teszi e sorsok ahis- 
torikus misztifikálását. Egy-egy tollvonással vagy bekezdésnyi 
digresszióval, néhány hangsúlyos vagy látszólag mellékesen 
odavetett politikai utalással, egynémely valóságos vagy para
bolikus funkciójú történelmi esemény fölemlítésével írónk 
a kisregény műfaji igényeihez híven -  tehát a lét-teljesség 
gyökeres megragadása nélkül, de történelmileg is -  szituálja 
a szereplőit, történéseit, emberi drámáit és tragédiáit. A gyűjte
mény egésze ily módon nyilvánvalóvá teszi: az első és második vi
lágégés közötti, Októberrel, a Magyar Tanácsköztársasággal, a 
magyar és „nemzetközi” fehérterrorral, Berlinnel, Madriddal és 
Moszkvával, avagy Hitlerrel, Francóval és Sztálinnal „fémjel
zett” időszak és színtér képezi e kisregények jobbára csak jelzet- 
szerűen lehatárolt (az Aegidius-történet esetében pedig para
bolikusán a múltba visszahelyezett) történelmi idejét és terét. 
Azok az évtizedek s azok a térségek tehát, amelyek ígéretesen 
felvillantották, majd az éjfekete Nihilbe vetették vissza az embe
riség ama „igazi történelme” kezdetének szépséges reményét, az 
ember és ember, egyén és közösség viszonyának gyökeres meg
változtatásába vetett évszázados hitet.

5.

E kisregények írója épp ezekben az évtizedekben tisztázza 
magának néhány alapvetően fontos történetfilozófiai esszéjé
ben az ígéret Földjének hamari földre hozása lehetőségéből



kijózanodott -  betegre józanodott! -  korabeli egyes ember 
személyiségontológiai lehetőségeit és lehetetlenségeit.

Tizenkilences, októbrista, a pesti Internationale szerkesz
tőségében és Lukács Györgyék Vasárnapi Körében kialakult 
nemzedéki történelemélményéből, a „fokozhatatlan bűnös
ség” korának fel nem számolásából kiindulva, az esszéista 
Sinkó Ervin már a húszas években ahhoz a felismeréshez -  
azt is mondhatnánk: tartós személyiségontológiai magánkré
dóhoz -  jut el, miszerint voltaképpen már az első keresztes
háborúk óta szakadatlanul tart és feloldást sehogy sem tud 
nyerni az emberi egyed, az egyes ember, az individuum azon 
történelmi drámája, melynek véres színterein ő, „a magá
nyos, külön örülő és külön könnyeket síró, a magának bizo
nyos értelemben ( . . . )  kizárólagos magánügyévé vált indivi
duum" folyamatos, végenincs szellemi honfoglalással próbál* 
kozik: „a nomád keresi hazáját, vagy legalább reményét an
nak, hogy egykor hazát fog találni” .. .  Esszéistánk szerint 
ez az évszázados személyi küzdelem szükségképpen a don- 
quijotteria formáját ölti, hiszen „a külső világ a lélek világával
-  nemcsak az extravagáns, hanem minden lélekként élő lélek 
világával szemben megközelíthetetlen és közvetíthetetlen ide
gen -  nem kozmosz, hanem káosz s uralkodó törvényei a lé
lekkel szemben abszolút közömbössé vált matéria törvé
nyei” ...

E törvények pedig épp a középkort felváltó, „új”-nak neve
zett polgári korban, voltaképpen a mi korunk előestéjén kul
minálnak teljes emberellenességükkel; az egyes ember törté
nelmi törekvése, hogy a külső világot a maga benső életével 
egységbe hozza s a cselekvése számára olyan közeget találjon, 
amelyben önnön szubjektivitását maradék nélkül nyilvánít
hatja ki, végleg illuzórikussá válik, s e felismerés szüli aztán 
a disszidens individuum, a társadalmi kötelékektől megint 
csak illuzórikus módon szabadulni igyekvő egyes ember kor
szerű/korszerűtlen típusát:

„Az ily módon magára és a világhoz való viszonyára esz
mélő léleknek számára tűrhetetlen állapot a normális társa
dalmi életen belül maradás, mert a polgári társadalom életén 
belül lehetetlen az életet mint egészet, tisztán a belső motí



vumok után indulva, minden megnyilvánulásában egy ideá
nak megfelelően élni. A gépezetbe -  mert emberfeletti gépe
zetként mered ez az új társadalom az emberi érzés számára 
már akkor is, mikor Marx ennek a gépezetnek természetét 
még nem is analizálta ki - ,  a gépezetbe csak azért, mert adott, 
részként beállani: ez ellen a szükségesség ellen folytat minden 
szellemi akaratban élő nagy újkori egyéniség kétségbeesett, 
elszánt küzdelmet.” (A modern kaland születése, élete és je
lene, 1925.)

Nos, így látja tehát a személyiségontológus Sinkó Ervin 
a húszas évek derekán a föl nem számolt, Október minden 
világforradalmi ígérete ellenére se föl nem számolt polgári 
lét egyes emberének -  következésképp és kimondatlanul: az 
ekkortájt íródó saját kisregényei emberlelkeinek is -  létte- 
len létét, egzisztenciális hontalanságát, kényszerű nomádságát 
és tragikus donquijotteriáját.

Igen, így látja és láttatja a saját emberlelkei léthelyzetét is. 
Hisz végső soron ugyanezzel a személyfölötti „gépezet”-tel, 
ugyanezzel az esztelenül „normális” társadalmi és egyéni léttel 
viaskodnak -  a maguk mindig sajátos módján -  a húszas évek 
Sinkó-kisregényeinek városi és falusi, értelmiségi és munkás, 
férfi és nő főhősei is, mígnem viadaluk, csendes vagy heves ki
törési szándékuk rendre beletörődéssel, lemondással, meg
alkuvással, személyi kudarccal, morális tragédiával s olykor 
fizikai megsemmisüléssel végződik.

E vereségre ítéltetett regényhősök megformálója aztán a 
következő évtizedben -  a majdani Balog Györgyének Moszk
váját s Áronjának Párizsát megjárva! -  egy lényeges mozgal
mi emberi, forradalmár-individuumi többletfelismerést is ki- 
küzd magának. Egy olyan személyiségontológiai magánkré
dót, melynek felhangjai és visszfényei jól felismerhetők lesz
nek a negyvenes évek két kisregényének mozgalmi szereplőin, 
s anticipáció formájában a Torzó főszereplőjének még csak 
formálódó személyiségszerkezetén is.

„A históriai Ananké szülte rétegszolidaritás Érosszal terhes
-  ez az, amit úgy is mondanak, hogy az emberiség igazi tör
ténelme még el sem kezdődött. ( . . . )  S az individuális öntu
dat, melyet szakadék választ el a történelem módszereitől,



épp mert szociális öntudattá fejlődött, épp mert Érosz nevé
ben nem tudta akceptálni az embert a maga individualitásá
ban száműző társadalmat, épp mert nem nemzetek, és nem ré
tegek, hanem minden ember, az emberiség ideája él benne, 
épp mert pár excellence antipolitikus: be kell állnia a sorba, 
a történelmet likvidálok sorába. Don Quijote helyet kapott 
a históriailag reális világban, utat, útitársakat a célhoz” -  ol
vassuk A modem kaland születése, élete és jelene alapproblé
máját csaknem másfél évtized múltán is szenvedélyesen vizs
gáló, azt újra- és továbbgondoló s belőle rejtett lirizmussal 
bizonyos személyes konzekvenciákat is levonó újabb Sinkó- 
esszében, s épp a rejtett lirizmus konzekvensségének, meg
alkuvásra való képtelenségének hála, a harmincas évek Moszk
váját és Párizsának (nem kevésbé „moszkvai”) mozgalmi al
világát megjárt modern Don Quijoténk nem tagadja le, nem 
hallgatja el az egyén és közösség, az individuum és történe
lem, az értelmiségi és a proletariátus, a mozgalmi egyed és 
a mozgalom viszonyának továbbra is nyitott, tragikumlehető
ségekkel továbbra is túlterhelt problematikáját.

A szóban forgó esszé vonatkozó végkövetkeztetése ugyanis 
az, hogy Don Quijote, a disszidens individuum archetípusá
nak korszerű megtestesítője a mi korunkban helyet kap ugyan 
a históriai realitásban -  de épp ezzel jut el a maga utolsó nagy 
történelmi konfliktusához is:

„S ez a konfliktus az individuum régi, eredeti konfliktusa, 
az individuumé, akinek az élet minden pillanata hic et nunc-ot 
kiált, és a történelemé, melyet az embernek semmiféle meta
fizikai szükséglete, ez a rá nem érő türelmetlensége se hoz ki 
sodrából.

Az igazi, emberi történelem előtti históriának ez utolsó fel
vonása sem morális színjáték. Nem léleknek lélek ellen való 
küzdelme, hanem történelmi erőknek történelmi formációk 
ellen való indulása. S ebben a hadban az egyén nem a sza
badság, hanem még mindig a szükségességek birodalmában 
cselekszik. Csak belülről kiindulva egyetlenegyszer cseleked
het: mikor elhatározza, hogy beáll a sorba. Bent a sorban már 
Éroszt alá kell rendelnie Anankénak, a szubjektív, utópisz
tikus morált az objektíve szükséges stratégia szempontjainak:



ez a diszciplína. Ami benne csak individuális, annak inkogni
tóban kell maradnia, annak csak kerülő úton, antitéziseken 
keresztül lehet manifesztálódnia. A harc folyamatában a 
réteg még antiindividuálisabb, mint a társadalom, mely szülte, 
s mely ellen fordult: épp mert a múlt utolsó történelmi felvo
násában az ellentétek végsőkig kulminálódtak, minden és 
mindenki alá lesz rendelve a harc szempontjainak, melyek az 
érték egyetlen kritériumává válnak. Az univerzális emberi 
históriailag ebben a szakaszban elvont fikció, az embert egé
szen eltakarják a gazdasági kategóriák, melyeknek perszo- 
nifikációja.

Az intellektuel, aki etikai döntés következtében áll be azok 
sorába, akiket társadalmi helyzetük, elemi életszükségleteik 
és történelmi rétegöntudatuk hajt, kezdettől fogva másként 
áll sorba, mint a többiek. Az egyes emberek, akikből a mély
réteg összetevődik, egész individualitásukban szintén nem 
oldódnak fel a rétegükre rótt történelmi szerepben, de ők nem 
választhattak, az ő szabadságuk az, hogy beláttak egy 
szükségességet, ők helyzetük következtében, quasi ingyen, 
készen kaptak egy kollektívumot, az övékét. Az intellektuel- 
nek azonban keresni kell a maga számára a kollektívumot; az 
előbbiekben megtalálja, de valami kívül marad belőle, ha be 
is áll a sorba: épp az marad kívül, ami amazokhoz kergette: 
az ő összemberi szolidaritását individuálisan nem realizál
hatja, csak a rétegszolidaritáson, a történelmi időn keresz
tül.” (Don Quijote útjai, 1938.)

S ezzel aztán a disszidens individuum feltárulónak tűnő, 
megnyílónak látszó történelmi útja megint zsákutcába torkoll
hat. Az Áron szerelme címszereplője ezt a zsákutcát még bra
vúrosan megkerüli, de ama híres-neves, 1964-ben Moszkvá
ban elhunyt Balog György -  regénytorzójának jegyzetei, terv
vázlatai tanúságaként -  már semmiképp se tudja ezt meg
tenni: életsorsában, ha nem marad torzó, egyáltalán nem 
Érosz és Ananké viszonylagos harmóniája, hanem cudarul és 
továbbra is maga az Ananké győzedelmeskedett volna...



Rég tettük fel a kérdést, s próbáltuk rá megadni a lehetsé
ges feleletet is, melyet most a kisregények gyűjteményének 
kiadása aktualizál újból: Mivel magyarázható, hogy Sinkó 
Ervin, aki főként szenvedő alanyként élte meg a XX. század 
megannyi embertelenségét, jobb- és baloldali szörnyűségei
nek egész sorát -  a bukovinai fronton az első világháborút, 
pesti, szabadkai és bécsi bujdosásai hónapjaiban a fehérter
rort, a grinzingi barakkokban a rezervátum-sorsot, Moszkvá
ban a sztálini csisztkák légkörét s a kitoloncolással végződő 
személyi meghurcoltatást, Párizsban a sztálinizálódott francia 
KP jellegzetes megtorló intézkedését (az egy évig tartó publi
kálási tilalmat a moszkvai perekről tartott „nem eléggé vona
las” előadása miatt), a háborús Boszniában az usztasa és cset- 
nik uralmat, Dalmáciában a zsidók internálását s ugyanakkor 
idős szülei halálba hurcolását Zomborból - ,  mivel magyaráz
ható, hogy ez az író, akinek a század emberében ugyancsak 
volt alkalma személyesen is megismerni a bestiálisát, saját 
szépírói alkotásaiban sohasem magát a bestiát, hanem esetleg 
az azzá lett, különféle körülmények folytán azzá vált vagy ép
pen azzá nyomorított embert festi?

A lehetséges magyarázatot annak idején abban véltük meg
lelni -  s ebben most megerősít bennünket a kisregények egy
ségben szemlélt gyűjteménye is - , hogy írónk jellegzetes al
kati/alkotói sajátságában, az etikus fantáziában kell keresni az 
alapokot. Vagyis az erkölcsi fogékonyságnak, etikai szenzibi- 
litásnak a képzelet révén megnyilatkozó azon képességében, 
mely mindenkor azonosulni, tehát kisebb-nagyobb mértékben 
szolidarizálni is tud a más-sorssal, más-élettel, még ha az az 
embertelenség nyilvánvaló jegyeit viseli is magán. Végső 
soron ez a szolidáris, vagy legalábbis toleráns képzelet, a vele 
való látás és láttatás eredményezi Sinkó Ervin kisregényeiben 
is, hogy az emberi gyengeségek, talajszinti sajátságok és tri
vialitások, de még az erkölcsi mocsoknak és bestialitásnak leg
különfélébb megnyilatkozásai is mintegy túlmutatnak önma- 
gukon, s az emberi igénytelenség, rútság és vadság kül- és fel
színe alól eredendő szépségében és humánus hamvasságában



sejlik föl legalább egy-egy pillanatra a lehetetlen életfeltéte
lekkel, a cselekményháttért képező legkülönfélébb életköze
gekkel beárnyékolt, befedett, eltorzított vagy éppen meg
nyomorított ember igazibb arca, a pillanatnyi lénye, jelenbeli 
valósága mögötti potenciális humánuma.

Az etikus fantázia Sinkó nem egy prózaalakjának kifejezet
ten, hangsúlyozottan is alkati sajátja. Gondoljunk például az 
Optimisták Sásdi Bandijára, a festőre, aki a gyászos külsejű 
szabadkai szobalány sivár külsőségei mögül magát a Gauguin- 
tündért, Noa-Noát fejti ki etikus fantáziájával, vagy a Tizen
négy nap Benedikt Arnoldjára, a barakkbelire, aki ugyan
ezzel a képességével jut el a poétikusan szép szolidáris vízió
jához, mely szerint a fagyoskodó embereknek ugyan nem 
mindegyike ártatlan, de egy csonttá fagyó láb önmagában, 
legyen az bárkié, mégiscsak szánni való ...

Nem véletlen tehát, hogy gyűjteményünk címadó kisregé
nyének főszereplője, a neves antifasiszta forradalmár maga is 
rekonstruálni tudja a poézist -  ugyanezen etikus fantáziának 
hála -  minden élőlényben, mely a természet balsikerének, a 
mostoha sorsnak vagy a pusztulásnak fájdalmas bélyegét vi
seli magán; képzelete a kimustrált, puffadt párizsi utcalány
ból például ezért tudja könnyűszerrel kibontani azt a fehér 
tejfogú, rokonszenves kis nyolcévest, aki egykoron v o lt...

írónk etikus fantáziával való látása és láttatása azonban 
nemcsak egyes szereplők karakterének, alkatának, mentali
tásának közvetlen meghatározásában érvényesül; kifejezésre 
jut hangsúlytalanabb módon, diszkrétebb elbeszélői eszközök 
bevetésével is: egy-egy „mellesleg” alkalmazott hasonlatban 
vagy metaforában, látszólag jelentéktelen digresszióban, a hely
zetek és konfliktusok motiválásában, a cselekményszövésben.

A Sorsok Tréber Tónija például önmagában véve durva, 
érzéketlen fickó, akinek „a jobb életről való elképzeléseiben 
a nőnek már régóta főleg annyiban jutott hely, hogy a nő 
szükséges tényezője a férfi ellátottságának, mert főz neki és 
mos rá” . . .  Azonban ágrólszakadt, földönfutó Tóninknak 
e csöppet sem eszményi viszonyulása -  amint ezt a diszkrét 
hangsúlyú régóta is sejteti velünk valamelyest -  nem holmi 
veleszületett érzéketlenség következménye; mint élettörténe



tének bonyolításából kiderül, az ő életében a nőnek valóban 
csupán régóta, ám dehogy is kezdettől fogva jut ilyen triviá
lis szerep: egykor, fiatalabb korában -  amint ez egy látszólag 
mellesleg bevetett rövid kitérőből válik egészen nyilvánvaló
vá -  ő is emberibb módon, hogy ne mondjuk: poétikusabban 
viszonyult nőhöz, szerelemhez, férfi és nő kapcsolatához. 
Akkor ugyanis Tréber Tóni még „minden nő után megfordult, 
aki csecsemőt vitt a karján, vagy aki mellett felnőtt gyermeke 
ment. Akkoriban az esetleg láthatatlan férjet is hirtelen fel
támadó határozott fájdalomérzéssel úgy tudta irigyelni, akár 
a gazdag szántóföldek gazdáit” . . .  S hogy a múlttal ellentét
ben most már pusztán mosó- és főzőalkalmatosságot lát az 
asszonyban, ennek -  az író ezt, természetesen, nem közli ve
lünk tételesen, ám szereplője életközegének és sorsának kép
zeletet mozgósító ecsetelésével egyértelműen sugallja -  Tré
ber Tónin kívüli okai vannak mindenekelőtt.

S ott van Elemér főhadnagy alakja. Az író mintha pusztán 
és csakis az ember atavisztikus gyűlöletkészsége példázatá
nak szánná: az apatini előkelőség iskolájába becsöppent pa
rasztgyerkőc iránt fellobbanó gyűlölete az évek során démo
nivá nő, s még akkor sem elégül ki, amikor bosszúvágyának 
szerencsétlen objektumát végre kötélen látja lógni... Az író 
azonban a satanisztikus vonásoktól sem mentes Elemér teljes 
szubjektivitásának, egész egyéniségének láttatása céljából már 
a cselekmény indításakor megadja az értékelés emberi pers
pektíváját: Elemérünk a járási főszolgabíróék, „Alsó- és Fel- 
sőbaróczi Baróczy Elemér és Baróczyné született báró Bessenyei 
Kornélia egyetlen fiúgyermeke” ...  Akiben ennélfogva-suga\\)a 
a későbbi cselekményszövés távlatából már ez a bevezetőbeli 
ténymegállapítás is -  egyféleképp természetszerűleg, az ő kis- 
királyi szempontjából nézve logikusan lobban fel a gyűlölet, 
amikor az előkelőség iskolájába váratlanul becsöppen s ifjú 
Felsőbaróczi Baróczy Elemér eladdig központi, sőt valóságos 
sztárszerepét a maga ördöngös ügyességével és talpraesettsé
gével veszélyeztetni kezdi holmi bevándorolt és nincstelen 
útkaparó kölyke. . .  A már-már sátánian irracionális eleméri 
gyűlölet mögött ilyen módon feldereng a demisztifikált, az em- 
bertelenül-emberi, de mégiscsak emberi, bár semmiképp sem



emberséges gyűlölet képzete, a társadalmi viszonyok, hie
rarchiák, szociális reflexek őserdejével is meghatározott, s 
nem pusztán az „eredendő gonoszságából, „veleszületett el- 
vetemültség”-ből következő bestialitás víziója.

Az Elemér főhadnagyhoz hasonlóan az Aegidius útra kelé
sének is csak a felszíne, „faktúrája” tanúskodik az ember 
„eredendő” állatiasságáról. E parabolaregény -  századunk 
mozgalmi drámáinak remek parabolája -  a mindennemű öl
döklés, a bármiféle eszme érdekében történő fanatikus mé
szárlás esztelenségét, az eszmék démonikussá válásának ször
nyű lehetőségét példázza, ám azokat a szereplőket, akiknek 
a démonikussá torzított eszmék mindennemű emberséget 
megcsúfoló, s magát az eredeti eszmét is kompromittáló ha
talmát kell megtestesíteni -  ti. az Anyaszentegyház alantas, 
az „eretnekek” ellen is tűzzel-vassal küzdő zsoldosait -  a szer
ző mégsem festi „született” szörnyetegeknek. Csupán ember
telen, mindennemű emberségből, emberi mivoltukból is ki- 
vetkőzött/kivetkőztetett professzionális harcosoknak, akik az 
etikus fantáziával felruházott Aegidius szemében még a har
mincezer védtelen magdeburgi ember, asszony és gyermek kí
méletlen lemészárlása után sem holmi megtestesült Gono
szokként jelennek meg, hanem közönséges, kicsit kimerült, 
kicsit elégedett, apró-cseprő zsákmánytárgyakat cserélgető, 
muzsikáló és szomorú nótákat éneklő katonákként. Nyomorú
ságos emberekként, akiknek ez a gyilkos munka adatott egyet
len kifizetődő foglalkozásul.

„Az éhes ember nem jó ember, de nem is rossz ember, ha
nem elsődlegesen -  éhes. Az éhségnek oly mértékben kiszol
gáltatott áldozata, hogy morális kvalitásai indiferensek” -  
fogalmazza majd meg az idős Sinkó tömény képletességgel 
a mindennemű emberfeletti, nem emberre szabott Morált vi
szonylagossá tevő, a metafizikai szigorral ítélkező normatív
etikai dogmákat hatálytalanító meggyőződését, amely volta
képpen át- és áthatja kisregényeinek egész világát is. Sinkó, 
az etikus fantázia epikusa, kisregényeiben sem egy dogma
tikus normatív etikával szemlélődik, láttat és ítéltet, hanem 
épp e szolidáris, vagy legalábbis toleráns képzelet segítsé
gével, mely bevilágítja szereplőgalériáját is. Ennek hála, e kis



regények szerzője az embertelen külszín alól mindig fel tudja 
villantani az emberit; századunk első felének embertelen való
ságszféráihoz mindig hozzá tudja képzeltetni a meg nem való
sult, ki nem teljesedhetett vagy utólagosan eltorzított s emberi 
mivoltából lépten-nyomon kivetkőztetett ember igazi lehető
ségeit. A lehetőségeket, melyeknek nehézkes, kínkeserves, 
meg-megtorpanó realizálódásáért nem magát az embert kár
hoztatja, hanem azokat a valóságos létfeltételeket, melyek 
a normatív etikák szerinti „erkölcstelenségek”-et kiváltják, 
tartósítják és reprodukálják.

Ezért kap olyan fontos szerepet Sinkó kisregényeiben is 
kedvenc tétele a „kettős” , sőt „többszörös” életrajzról. Hang
súlyosan jelen van ez A z árulóban is, de még nyomatéko
sabban az Áron szerelmében, melynek főszereplője szenve
délyesen hirdeti a saját életútjából levont felismerését, mely 
szerint egy és ugyanazon emberről nem egy s nem is két, ha
nem akár „harminckét” életrajzot is lehetne írni, olyan 
életrajzokat, melyek arról szólnának, ami az illető ember le
hetett volna, de nem lett; az ember meg nem történt, reali
tássá nem vált életét foglalnák magukba ezek az életrajzok, 
mindazt, „ami faktummá nem vált, s ha azzá vált volna, épp
oly jellemző lett volna rá, mint az élet, melyet de facto élt” . . .

Nem arról van szó tehát, hogy e kisregények úgy rekonst
ruálják a talajszintiben és triviálisban is az emberien értéke
set, hogy eközben a kisszerűség és trivialitás apológiájává vál
nak; nem arról, hogy a társadalmi létfeltételekkel és politikai 
viszonyokkal eltorzított ember potenciális valóságának fel-fel
villanásával a teljes elvi és etikai relativizmus szemléleti plat
formjára helyezkednek. Sinkó a kisregényeiben sem tagadja 
az ember nyomorúságát, az atavizmusát, a szennyet; ő ebben 
a műfajban sem szépít, mert miközben például az ún. negatív 
hőseiben is felmutatja az inkognitóba szorított emberit, a 
munkásszereplőiből és kommunista forradalmáraiból is ki- 
kiütközteti az eldurvultat, a személytelenül közkatonásat, 
a hurráoptimizmus és a fanatizmus reflexeit. írónk nem idea
lizál s nem romantizál, csak a sajátos emberszemléletével ösz- 
szegfüggő epikus eljárásával re-humanizál: kisregény szerep
lői, bármilyen torz külső maszkot viselnek is, kisebb vagy na



gyobb mértékben mindig magukban rejtik egy lehetséges em
berségnek legalább a minimumát. Ezért még a „javíthatatlanul 
negatívak” is csak feltételesen negatívak, immoralitásuk csak 
viszonylag pusztán személyi; legalábbis kevésbé rosszak és 
elvetemültek, mint amilyennek egyik életük -  az egyetlen rea
lizált -  fényében látszanak.

Ilyen szempontból Sinkó kisregényeinek emberszemlélete 
is szembeötlő rokonságot mutat a regényíró Krleíáéval. Mint 
ahogy a nagy szellemi társ talán legsötétebb, emberi mivoltá
ból leginkább kivetkőzött regényfigurája, a Bankett Blitvában 
Barutanski ezredese sem született démon, hanem egy utála
tos, vérengző fráter, aki nem holmi magánpasszióból zsarno
koskodik, hanem társadalmi posztjához, Blitva „államrezon- 
já”-hoz híven, s aki ezen a poszton nemcsak korlátlan ha
talmú kényúr, hanem paradox módon maga is rabja ugyanan
nak a blitvai Apokalipszisnek, amelynek éppen ő az első szá
mú lovasa, úgy a Sinkó-kisregények legkegyetlenebb szereplői 
is nemcsak önnön szubjektivitásuknak, de az adott életköze
güknek a determináltjai is.

Koruk, korunk történelem előtti történelmének kiszolgálói 
és kiszolgáltatottjai egy személyben.

Nem Erosz, hanem Ananké gyermekei, akárcsak a század 
maga is, melyben fogantak.

Újvidék, 1988 júliusában Bosnyák István
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Annyi év után, szívem alatt az ő gyermekével, ma megtud
tam: így nem lett volna szabad a házasságba belemenni. Ennyi 
ideig kellett élnem, hogy ráébredjek erre a szörnyűségre: ész
re se vettem, hogy nem is élek, én nem is éltem.

Mi ez itt, amit most írok? A halál egyetlen pillanatának je
lenvalósága, amely menyasszonyságommal kezdődött és tart 
máig („Meddig fog még tartani?” -  kérdem dermedő szívvel), 
tart e késő, késő esti tizenegy óráig.

Ha két szemem kiszúrták volna és én a vakságomnak ma
gányosságát nem bírnám áttörni, és mondhatnám magamnak: 
kiszúrták a szemem, a színek, arcok és mozdulatok e világá
ban, világa fosztott ember, egyedül vagyok -  ez rossz se volna; 
ez jó volna nekem ahhoz képest, ahogyan vagyok. Akkor 
tudhatnám, hogy emiatt történt, ami most fáj. Sötétségbe 
borult emlékezetemben kereshetném az embernek arcát, aki 
szemem világát vette, lelkemben küzdhetnék az ellene való 
keserűség indulatával, kereshetném a megbocsátás gyönyö
rűségét -  és ez már kapcsolat volna, összetartozás valamivel, 
ami nem én vagyok. Életre érdemes célt tűzne elém, életem
nek tartalmat adó utat mutatna. Ez áldás volna annak helyé
ben, ami most van. Mert most a legrosszabb ért utol: teljes 
kiszakítottság minden volt és ezután lehetséges, életben tartó 
összefüggésből. Abban van az iszonyúság: a tudatommal tu
dom és nézem magam, hogy itt vagyok a kínlódó, vívódó, 
a gazdag világban (s mintha csak emlékem volna), valaki, 
egy okos, barna asszony, vonzó is talán, mozgok, főzök, házi
asszonnyal beszélgetek, jó feleségként gondoskodom a hol
napi napról -  és a tudatomon túl tudom, hogy nem vagyok, 
semmi nem vagyok abból, amit teszek: holott vagyok. Az 
iszonyúság abban van, hogy nincs meg az élettel az a kapcso
latom sem, ami egy emberé akkor lehet, ha megölik, ha áldo
zat. Engem nem öltek meg: még gyilkosom sincs. Megvizsgál



tam, tudom, senki se hibás. Se Ambrus, se Anikó, senki, sen
ki. És én sem, én sem. Csak megtörtént, lett és van.

Szerelmes voltam-e belé? Ő szerelmes volt-e belém? Gon
dolom, igen. Nem hevesen ugyan, nem féktelenül, de meg- 
indultsággal és gyengéden. Külön szerettem, amiért nem volt 
regényesen türelmetlen és ifjúian forró. Maga mondta egy
szer nekem, hogy neki a higgadtságom milyen jólesik. Ezt 
a józan érettséget jóságnak és szelídségnek érezte. Akartam, 
hogy helyeseljen, és én helyeselhessek neki, jó és szelíd akar
tam lenni. Éreztem, hogy nem vagyok olyan, mint ő, mert én 
többet értek meg abból, ami körülöttünk látható. Ez sok gyö
nyörűséget, szinte anyai örömet hozott nekem. S mindig jó 
érzéssel adtam át magamat ennek az örömnek, amikor Amb
rus szaggatott, kapkodó mondatokban az emberekről beszélt. 
Szavában sohasem csengett rosszindulat. Csak úgy beszélt ró
luk, mint különös lényekről, akiknek különböző sajátságait 
megbámulja. Életmódjuk, ösztöneik, melyeket ő a sajátjaitól 
egészen különbözőknek érzett, elbámészkodtató furcsaság
ként hatottak rá.

Hogy történt, hogy ide jutottam? Ma már tulajdonképpen 
menyasszonyságomat sem érzem boldognak. De mégis: a ma
gányosság milyen törhetetlen falainak kellett közénk épül
niük, hogy a férjemről és saját magamról mint két, egymástól 
eltávolodott emberről, így tudjak írni. írni úgy, hogy minden 
szó fájdalmas visszhangja néma magam legyek, csak én ma
gam; írni, mert a némaságot nem bírom ki.

Anikó drága arca bukkan elém. Sovány, fázós kislány, me
leg, hűséges szemekkel, melyek cselédes alázatossággal ta
padnak rám. Ha beszéltem hozzá, vékony, fehér nyaka előre
hajolt. Mindig úgy éreztem, hogy tartozom neki valamivel, 
sokkal, nagyon sokkal; és még melegebb, még jobb szerettem 
volna lenni hozzá. Árvácskának becéztem; és jó volt nézni, 
miként kábult el az örömtől, ha végigsimítottam vörösesfekete 
haját. De most már tudom: sose adtam oda magamat, sose 
egészen, sose, őneki se. Féltem, hogy elvesztem őt, ha meg
látja, hogy nem is vagyok olyan erős, okos és szép, mint ami
lyennek a rajongása mutat. Sokszor -  noha tudtam, hogy di
dergő kicsi leikével most ijedten keres engem -  hűvös, öreges



fölénnyel beszéltem hozzá. Ilyen módon hazudtam, bár igaz, 
hogy valamiképp ez nem is volt puszta hazugság. Nincsen kép
mutatás, ami merő képmutatás volna; csupán az nem volt 
őszinte, hogy valami kacérsággal határos nőiességet, világias 
fölényt (ami pedig szintén megvolt bennem) erősebben mutat
tam, mint ahogyan a valóságban bennem élt. A magam éle
tét akartam élni -  és nem a magamét éltem. Erős akartam len
ni, és mert erősnek látszottam, én magam is elhittem, hogy 
erős vagyok. Uralkodtam. Anikó szolgált nekem; ő tizenhá
rom, én tizenöt éves voltam. Édesanyja korán meghalt, s az 
apjával idegenül állt szemben. Nekem sem voltak a szüleim
mel szoros kapcsolataim. Korán eltávolodtam tőlük, s ők érez
ték elkülönbözésemet. Fiúk jártak hozzám; s mindenki szinte 
ünnepelt. Határozott véleményem volt, a férfi és nő viszo
nyáról önállóan gondolkodtam, és egy speciális ízlést képvi
seltem az öltözködésben is. Anikónak ez mind szenzáció volt. 
Szinte most is látom: nálunk társaság, viták, mindenki engem 
néz, s ha valamiről beszélek, mindenki elkomolyodó, figyel
mes arccal hallgat m eg.. .  Anikó pedig, a sarokból, az én nagy 
berliner kendőmbe bújva, csillogó, mindig kicsit nedves 
szemekkel követi minden mozdulatomat. Úgy látszott, neki 
semmiről nem volt határozott véleménye, neki nem volt társa
sága, se ízlése, se ambíciója. Néha izgatott is, hogy mennyit 
tud hallgatni. Egy fejjel magasabb voltam nála, az utcán min
dig ő ment énmellettem, sohasem megfordítva. Öltözködési 
leleményeimért, a csipkékért, amelyekkel megkopott blú
zaimnak új színt kölcsönöztem, a szalagért, amellyel régi ka
lapomat felfrissítettem: mindenért bámult, mindenért némán 
hódolt nekem. Eljött velem az üzletbe, hol én felnőtt hölgy
ként, a felnőtt hölgy biztos megjelenésével, nyugodtan válo
gattam. ő  bátortalanul, szinte áhítatosan állt mellettem. Min
denüvé követett. Ő maga pedig semmit sem tett úgy, mint én. 
Túl bő, hosszú szoknyái mindig a cipője sarkát verték, és cipőt 
is a szükségesnél mindig két számmal nagyobbat viselt. A saját 
ruháin -  ha figyelmeztettem rá, akkor is elfelejtette -  nem 
igazított semmit, de nekem a születésnapomra vagy más al
kalomra meglepetésül hol kendőt kötött, hol meg valami 
nagyon szép kabátkát vagy blúzt varrt. Néha anyásan meg



igazítottam rajta a nyakkendőjét, vagy a biztosítótűvel össze
fogott szoknyáját, és olyankor elfogódott, könnyes vidám
sággal tapadt rám a szeme. Milyen nagyon messze van most ő, 
milyen messze van minden!

Hogyan történt, hogy ide jutottam? Azt is mondhatnám, 
hogy sosem éltem a magam életét, és ennek a hazugságnak 
a gyümölcse az életem, amelyre most szívemben iszonyattal 
meredek. De csak a hűvösen szemlélődő, szerencsés okosok
nak adatott meg, hogy életek törését ily egyszerűnek lássák. 
Ha igazuk volna, ez azt jelentené, hogy ha az életem ilyenre 
sikerült, az az én hibám. És mert ezt jelentené, ezért tudom 
egészen bizonyosan, hogy nem ilyen egyszerű a dolog, ez nem 
igaz. Ha az én hibám volna, ha valaki hibás volna benne, ezt 
megérezném. Ó, milyen boldogan érezném, hogy kapnék raj
ta! Hibáztam: elmondanám a mea culpámat, mondanám egy 
hétig, egy évig, egészen az életem végéig; a megbánás utam 
lehetne valamely misztikus lelki újjászületéshez, a gyermek
kori Istenhez, a bűnösök és betegek, a bűnbánók, fáradtak és 
megcsalatkozottak gyengéd barátjához -  és élő volnék, s az 
én szenvedésemmel, az én reményemmel én is benne volnék 
az életben. Ezért a kusza életemért senki sem hibás, mint 
ahogy nem hibás miatta a testemben a magzat.

Számomra a lelki gazdagságot jelentette, hogy udvartartásom 
van. Ez menyasszonyságom alatt sem változott. Alig voltam 
egyedül. Ragaszkodtam a magam erejéhez, amelyet az adott, 
hogy egy társaság középpontja vagyok. Tudatosan, akarato- 
san meg akartam tartani ezt magamnak, akkorra is, ha asszony 
leszek. Ambrus ha észre vette is, semmi rosszat nem látott 
benne. Önmagában nem is volt abban semmi rossz. Fiatal 
emberek jártak hozzám, emberekről, színdarabokról, prob
lémákról beszélgettünk, s kirándulásokat tettünk. Anikó hal
vány arcocskája pedig elválhatatlanul ott volt körülöttem. 
Ambrus nagyon megszerette őt. Ennek is örültem, nekem 
mindez az én erőmet jelentette.

Ambrus se szeretett egyedül lenni. A leánykérése nagyon 
furcsán történt.

Egész nap tanított, és ha este, fáradtan, eljött hozzám, 
eleinte keveset beszélt; és én ilyenkor elébe toltam egy csésze



teát. Előbb azonban szépen megterítettem és az asztalon kö
rülményesen elrendeztem mindent. Mindenen nevetett. A 
zsebe mindig üres volt, és Ambrus sokat koplalt. Nemcsak 
azért, mert rosszul keresett. Mindig találtatott valaki, aki 
még rosszabb sorban élt, és ilyenkor odaadta a pénzét. Életé
ben semmi szervezettség, rend; olykor, még ha volt is pénze, 
kiderült, hogy elfelejtett ebédelni vagy vacsorázni. Saját ma
gának jóformán nem is voltak szükségletei. Kitörő nevetése 
olyan félszegen hangzott, hogy gyakran zavarba jöttem. De ál
talában tudatos és sima voltam. Ez az otthontalan, szomorú 
ember -  a mama csak később költözött fel - ,  Ambrus úgy 
bújt meg ebben az én, szokásokkal és szabályokkal körül
bástyázott világomban, mint valami várban. Hogy kezdettől 
fogva annyira érdeklődtem iránta, abban biztosan része volt 
annak is, hogy Ambrust, épp a vonzó különösségei miatt, 
a társaságom rendkívül tisztelte. Talán én is hozzájárultam, 
de valahogyan a társaságunkban mindnyájan maguktól is ma
gától értetődőnek, természetesnek vették, hogy Ambrus lesz 
a férjem. Ambrus ezt észre se vette, még akkor sem, mikor 
nemcsak a társaság, hanem már én is elintézett ténynek gon
doltam e bekövetkezendő házasságot.

Egyszer este Ambrus a szokottnál is szomorúbb arccal állí
tott be hozzám. Némán nézett. Minden mozdulatomat kísérte 
a tekintetével. Éreztem és élveztem ezt. Fel-felkeltem, majd 
ezért, majd azért, csak hogy mozogjak, sürgölődjem.

-  Ugyan üljön le kicsit! -  szólt egyszerre Ambrus.
Leültem, és mosolyogva néztem rá. A kezem után nyúlt és

mélyen a szemembe nézett.
-  Maga olyan jó hozzám, mint még soha senki se volt.
Nem feleltem, csak magam elé néztem. Örültem annak,

hogy mekkora gyermek ez a fiú. Talán csak most érik meg 
benne, ammit én már rég elhatároztam. Melegen, őszintén 
mosolyogtam.

-  Ha az ember egyedül van, az olyan rossz. Kedves. . .  ked
ves . . .  -  mondta.

A szeme elborult, és szaggatottan beszélt. Elkezdte csókol
gatni a kezemet; kissé meglepődve szemléltem, mit tesz. Fel



emelte a fejét, és könyörgő hangon kérdezte: nem adnám-e 
neki magamat.

Visszahúzódtam. Kihúztam kezéből az enyémet, s aztán, 
ijedt arcát látva, megsimogattam a keze fejét. Csendesen vá
laszoltam:

-  Nem lehet itt kezdeni.
Heves lett, de a hangja lágyan csengett.
-  Miért őrzi így magát?
Vajon csakugyan őriztem magam? Volt bennem valami ef

féle, az igaz. Úgy gondoltam, hogy nem okos gyorsan odaad
nom magam, mert a férfi számára akkor nem olyan értékes, 
mint ha soká kellene várnia és nehezen érné el célját. Kis
koromtól kezdve éberen figyeltem a szüleim életét. Tudtam, 
hogy anyám nem szereti apámat, s egymás rabszolgái csupán. 
Azt tanultam tőlük, hogy ők két ember, akik egyszer egymás
nak mindenüket odaadták, és most érdektelenek egymásnak, 
mert pőrék, mert nem maradt adni és kapni valójuk. Kínzott 
életük ürességének látványa, és sokat gondolkodtam rajtuk. 
Én jobban akartam élni, tanulni akartam az ő kárukon. Ala
kítani akartam az életemet, hogy minél többet jelentsen majd 
annak, akinek odaadom. S azt gondoltam: nem kell odaadni 
mindent, mert akkor elveszítem a megajándékozottat. Amit 
megtartok, csak az az enyém, és ez köti hozzám azt, akit sze
retek. Ismeretlen területeket kell fenntartanom, hogy min
dig ajándékként, meglepetésként hathassak.

Ambrusnak azt feleltem, hogy én soha nem tudnék szerető 
lenni, legfeljebb feleség. Két ember viszonyában a testi együtt
élést különben is alacsonyabbrendűnek, csúnyának éreztem.

Ambrus szomorú lett, még szomorúbb, és elhallgatott. Ké
sőbb, ha kettesben voltunk is, az egymással való dolgunkról 
hosszú ideig nem esett szó. Általában keveset beszéltünk egy
mással, pedig gyakorta találkoztunk. Én azonban Ambrust 
akkor már vőlegényemnek tekintettem. El is határoztam, 
hogy jó felesége leszek ennek a gyámoltalan, nagy fiúnak. 
Szeretni fogom őt; és ez biztosan könnyű lesz. Külön-külön is 
mindenki felnéz kettőnkre -  ilyenféle gondolat is megfordult a 
fejemben - ,  együtt még többek leszünk. Meg fogom mutatni, 
hogy ha valaki férjhez megy is, nem hal meg a többi ember



számára. Jobb leszek őáltala, aki mindenkit szeret, őt meg én 
józanabbá formálom. Szabadon fogunk egymás mellett élni, 
egyik sem fogja a másikat korlátozni.

A társaságunkban a házasság állandó beszédtéma volt. Az 
egyetlen nő voltam a társaságban -  Anikó csak az árnyékom
ban - , a többiek mind fiatalemberek; mindenkinek volt e kér
déshez szava.

-  Az ember nem szűnhet meg egy másik emberben -  mond
tam én egy alkalommal. -  Az egyéniség a legnagyobb emberi 
érték, és ezt a házasságban is meg kell őrizni. A férj nem 
kárpótolhat az összes többi emberért.

A társaság helyeselt.
-  Az embert ezer dolog érdekli, a viszonylatok sokasága 

vonzza -  tette hozzá Ambrus az én fejtegetésemhez.
Ekkor Anikóhoz fordultam:
-  Anikó, miért nem beszélsz? Te mit gondolsz?
-  Én nem tudom. Azt hiszem -  felelte - ,  ezt csak akkor 

lehet tudni, ha az ember szeret valakit.
Anikó mindig komoly volt, és csak akkor szólalt meg, ha 

egyenesen hozzá intézték a kérdést. S ilyenkor is minden ér
zelmi árnyalat nélkül és olyan hangon, mintha disszertáció
ból idézne. De most, hogy megszólalt, a szeméből az össze
szorított ajka felé elindult egyetlen nagy, gömbölyű könny
csepp.

Anikó már tizennyolc éves volt, de a társaság nemigen 
foglalkozott vele. Olyan zárkózott, ijedt és szomorú kislány 
maradt, mint volt tizenhárom éves korában. A tizennyolc 
éves, fiatal lányok könnyedségének nyoma se volt benne. Ezt 
a könnycseppet is csak én vettem észre, meg Ambrus, aki 
mellette ült. Mosolyogva simította meg Anikó simára fésült 
haját. Anikó felemelte a fejét, arca elfehéredett. A könny
csepp még ott botorkált az arcán, de ajka félő, boldog mosoly
ban vonaglott. Ezt most már mindenki észrevette. Mindenki 
Anikó felé fordult. Ebben a pillanatban csak én láttam Amb
rus arcát. Az egész jelenetből Ambrus szemének kifejezése 
maradt meg legélénkebben az emlékezetemben. Egészen 
nagyra nyílt a szeme, és szinte csüggött róla valami súlyos



sötétség. Soha azelőtt nem láttam még embert ilyen elkínzott, 
értelmet nem lelő szemekkel.

Most már tudom, hogy akkor nagyon szenvedett.
Gyermekkori emlék támad fel bennem. Kislánykoromban 

egyszer, nyáron, apám magával vitt falura. Városi gyerek 
voltam, és szenzációként hatott rám minden, amit láttam. 
Kivitt magával apám a legelőre is. Hatalmas termetű ökrök 
legelték a friss füvet. Miközben meghajlott nyakkal legeltek, 
szarvuk gyönyörűen vált ki a zöld háttérből. Megbabonázva 
néztem a szarvukat. Apám elmagyarázta: a természet azért 
fejlesztett az ökröknek szarvat, hogy védekezni tudjanak. 
Apám büszke volt arra, hogy modern elvek szerint nevel és 
nem hisz semmiben; minden lehetséges alkalommal a darwini 
fejlődéstörvény lelkes hívének mutatkozott. Magyarázatát 
ekkor hosszadalmasnak és unalmasnak éreztem. Mindeneset
re kizökkentett velük elbámulásomból, és szemem most már 
az óriási hátakra és a kapáló, nagy döngésű lábakra tévedt. 
S akkor -  most is úgy emlékszem rá, mintha varázslat lett 
volna -  ugyanegy pillanatban valamennyi ökör felemelte a fe
jét, és én úgy éreztem, hogy mindőjük szeme e pillanatban 
csak énrám néz. Sírva fakadtam.

Őneki, igen, csak őneki vannak még ilyen halálos-értelmet
lenül, némán a világba fájó szemei.

Társaságunk ezután már nem vette biztosra az én meny
asszonyságomat. Az óta a jelenet óta gondolatban Anikóval 
házasították össze Ambrust, és kezdték azt hinni, hogy koráb
bi feltevésük téves volt. Ilyesmit könnyen képzelhettek: én 
nemigen töltöttem Ambrussal több időt, mint másokkal. El
lenben Anikót és Ambrust sokszor láthatták együtt. Sokat 
kószáltak kettesben, két fészektelen, magányos madár. Én 
azonban barátságuknak ezt a látható elmélyülését is gyanak
vás nélkül, a magam biztonságérzetével, derülten szemléltem. 
Ha nem emlékeznék világosan a nyugalmamra, akkor most az 
én számomra is hihetetlen volna, hogy akkor nem gondoltam 
ilyesmire: Anikó szerelmes volt. De Anikóra én sohasem gon
doltam akkoriban másképp, mint az én kis Árvácskámra. 
Ambrusban mi volt? Ő se tudja, én se tudhatom. De az bizo



nyos: amikor az a jelenet lejátszódott, már nem csak az enyém 
volt. Egyébként: volt-e ő valaha is az enyém?

Egyszer, egy kirándulás alkalmával, ketten előre mentünk. 
Ötletszerűen, ingerkedő, tréfás kedvvel kérdeztem tőle, hal
lotta-e, mit beszél a társaságunk. Ő, persze, semmit se tudott.

-  Azt beszélik, hogy Anikó meg m aga...
Ennek a jelenetnek a legapróbb részleteiről is pontosak az 

emlékeim. Ő az ilyen vasárnapi kirándulásokon nagyon szó
rakozott szokott lenni. Most is révedezőn nézett rám.

Egy pillanatra tényleg ingerült lettem a tekintetétől.
-  Hogyhogy nem vette észre?
A hangom támadó lehetett, mert megzavarodva bámult 

rám, mint mindig, ha heves emberrel került szembe. Amikor 
később zavara eszembe jutott, úgy magyaráztam, hogy azért 
jött zavarba, mert nem talált szavakat a válaszhoz. Valóban, 
szinte percekig hallgatott habozva.

-  Azt hittem, hogy maga és én leszünk... -  mondta végre.
Hangos, vidám nevetésre fakadtam.
-  Hát persze, persze! No, maga aztán igazán nagyszerű 

leánykérő!
És ezzel a kettőnk házasságáról köztünk többé szó se esett; 

hallgatólagosan vőlegénynek és menyasszonynak tekintettük 
egymást. Ha egyedül voltunk is, beszélgetés a szó tulajdon
képpeni értelmében nem folyt közöttünk. Élveztem, hogy mu
latságos tréfákat tud kieszelni, hogy el tud játszani a kezem
mel, és szerettem bohó ötleteit. Néha szórakozottnak érez
tem, és elsírtam magam. De máig se tudom, azért sírtam-e, 
mert szerettem látni ijedt igyekezetét, hogy megvigasztaljon, 
vagy azért sírtam-e, mert csakugyan fájt valami, előre fájó 
érzésével az elkövetkezendő rosszaknak. Az ilyen jelenetek 
többnyire mások szeme láttára játszódtak le, mert nálam 
majdnem mindig társaság volt. Ilyenkor mi ketten a másik 
szobába mentünk -  akkor már megint végleg nyilvánvaló lett 
mindenki előtt, hogy mégis férj és feleség leszünk. Együtt - 
létünk alatt nemigen voltunk zavartalanul egyedül. Talán en
nek is része van abban, ami később történt. Vagy a szom
széd szobában várt ránk valaki, vagy éppen valakitől jött egyi
künk, vagy pedig valaki bejelentkezett. Nem voltunk úgy



együtt, hogy mások jelenléte közvetve ne húzta volna le egy
más felé erőlködő lelkeinket. Az a csend és a dolgoktól való 
teljes szabadság, amelyben lélekként lehet két embernek ta
lálkoznia, minekünk már emiatt sem adatott meg.

Mindig egymagunkban szembesültünk egymással. Ezt pedig 
nem lehet kibírni másként, csak úgy, hogy csaljuk magunkat. 
Ahhoz túl okos voltam, hogy ne vegyem észre: egyedül va
gyok, valahogyan külön vagyunk egymástól. De a következ
tetés az volt -  micsoda öncsalás, micsoda vakság! hogy ez 
nem is lehet másként, sőt kívánatos is, hogy egyéniségeink 
külön-külön megőrizzék sajátságaikat. A házasságot nem 
bennünk élő valóságként képzeltük el; elméleteink voltak a 
szellemi függetlenségről, a házastársaknak egymással szem
ben megőrzendő távolságáról, hiszen az a jó házasság egyetlen 
lehetséges form ája...

Az esküvőnk előtti időben történt. Ambrusnak elbeszéltem, 
hogy nálam járt Anikó.

-  Reggel jött, egészen szokatlanul viselkedett -  meséltem 
Ambrusnak rövid kérdéseket intézett hozzám. Nem hagyta, 
hogy részletesebben válaszoljak és én is kérdéseket tegyek 
fel. Mindig félbeszakított: „Arra felelj, amit kérdezek!” Min
denben ellenvéleményét hangoztatta. Tagadta, hogy van jó, 
igaz és szép -  tagadta, hogy más is van, mint társadalmilag 
hasznos vagy káros.

-  A háború rettentesen izgatja -  vetette közbe Ambrus.
-  Én -  folytattam elbeszélésem -  csak annyit mondtam Ani

kónak: „De, istenem, hát segíthetünk azzal az öldöklő embe
reken, ha legjobb szellemi örömeinket kiátkozzuk?” Megkér
deztem tőle, ha így gondolkodik, akkor miért jár az egyete
men a művészettörténeti fakultásra. Anikó csak nézett rám, 
egy hangot se hallatott. Felindultsága ellenére a szeme könny
be se lábadt. Mintha gyökeret vert volna a lába, olyan 
keményen állt. Az arca meg se rezzent. Egyszerre aztán 
nagyon megijedtem, mert egész arca eltorzult a vonaglástól. 
Ez azonban egy másodpercig se tartott. A következő pillanat
ban már süvöltött a hangja. Ha néha lélegzetvételnyi időre 
megállt, akkor, mintha magát ingerelné, elkeseredetten dob
bantott a lábával. Rémülten néztem, alig hallottam, mit be



szél. S a rettentes az volt, hogy ha nyugtatni próbáltam, mint
ha avval még messzebb lökném magamtól. Minden szavam, 
amelyre ezelőtt nedvesség szivárgott a szemébe -  mindig az 
volt az érzésem, hogy valahonnan nagyon mélyről szivárog 
fel szemének csillogó gyöngye - , minden szavam ércesen kon- 
dult vissza a fülembe. Azt mondtam neki: rossz gyermekkora 
volt, azért lát ilyen sötéten. S a legjobb szándékkal, egész 
szeretetemmel mondtam neki a szót, ahogyan hívni szoktam: 
„Árvácska!” És erre aztán csaknem goromba lett. „Nem, ne, 
elég! -  kiáltott rám. -  Nem látsz engem, nem tudod, miről van 
szó! Én nem akarok széplélek lenni, gyűlölöm ezeket a 
nőieskedő lágyságokat! Nyers és szörnyű minden. A valóságot 
akarom élni, a valóságot látom.”

-  És nem lehetett elcsendesíteni? -  kérdezte Ambrus.
Még akkor is, hogy Ambrusnak elmeséltem, az izgalomtól

szinte magamon kívül voltam.
-  Nem tudom, mi történt vele -  szóltam - , olyan irtózatos 

volt nekem, azt kellett éreznem, hogy Anikót elvesztettem.
Ambrus mozdulatlanul nézett maga elé.
-  Borzasztó, hogy micsoda indulatok vannak némelyik em

berben -  mondta tűnődőn.
Anikó otthagyott, és ez volt az első rossz jel életemben. Ak

kor délután csináltunk Ambrussal pontos házassági progra
mot. Szörnyűséges program volt ez! Egy percig sem sejtettem, 
hogy ez a program milyen reménytelen tényeknek a szen
tesítése. Akkor döntöttük el azt is, hogy naplót fogok írni, 
de csak magamnak; még neki se fogom megmutatni, mert kü
lönben nincs értelme a naplóírásnak. Nemcsak hogy bele
nyugodtunk, hogy bennünk olyan területek vannak, melyeket 
a másik el nem érhet, hanem programunkkal még jobban kö- 
rülsáncoltuk ezeket a távolságokat. S most látom egészen vi
lágosan: abban a pillanatban kezdődött a halál, mely ma tépte 
le előttem először teljesen a maszkját. Egy pillanatra sem ha
gyott el azóta; itt van a marka a mellemben. Abban a pillanat
ban hullt a szívem az ő tenyerébe, és ami azóta történt, az 
csak bénult harc volt -  hogy ezt ne tudjam. De most már 
tudom, és mert már tudom, mi van még hátra? Legyen az, ami 
van.



Az esküvő lezajlott, és mielőtt elutaztunk volna, eljött hoz
zám Anikó. Az óta a találkozás óta nem láttam. Ambrussal 
együtt jött. Mintha időközben egészen megváltozott volna. A 
haját, amelyet én úgy szerettem simogatni (talán éppen ezért?
-  villant fel bennem fájdalmasan), a haját rövidre nyírta. Az 
arcán állandósult az a keménység és dacos szigorúság, amit 
a kifakadásakor láttam rajta először. A művészettörténetet 
otthagyta, vegyészeti szakra iratkozott. Tartózkodóan beszélt, 
és néha, ha hozzám szólt, akaratlanul is éles lett a hangja. 
Éreztem, hogy ő most elindult valahova, ahova én nem mehe
tek vele. Nem haragudtam rá ezért, csak nagyon fájt. 
De meg kellett értenem, hogy Anikó felnőtt lett, és az ő útjai 
nem az enyéimek. Ambrus közvetíteni akart, az ellentéteket 
elsimítani, de nem sikerült. Az együttlétünk kényszeredett 
volt. Úgy keltem útra, hogy az én hajdani kis Anikómnak 
egyetlen meleg szava se volt hozzám; ezért egymásnak meg
közelíthetetlen emberekként váltunk el.

-  Anikó valami egészet akar -  mondta a vonatban Ambrus.
-  Anikó nagyon szenved -  szóltam én. -  Erőszakot tesz ön

magán. Ez minden gesztusán érződik.
A nászútról képeslapokat küldözgettünk ismerőseinknek, 

és az egész két hét alatt vidámak voltunk. Legalábbis én vi
dám voltam, és felejteni akartam azt a lappangó bánatot, 
ami Anikó miatt ott settenkedett legjobb óráimban is. De 
miért volt oly nagyon fájó, hogy Anikó elszakadt tőlem? Ó, 
én Anikót nagyon szerettem! Szerettem a buzgalmát, amely 
mintegy megszállva tartotta, ha bármihez is hozzáfogott, 
szerettem a csendességét, amelyben elbújt érzékeny leikével. 
Szerettem a csillogó szemét, amellyel úgy belém tudott csim
paszkodni, hogy ettől jónak éreztem magam. Szerettem a 
komolyságát, szerettem a finom ívű, fehér nyakát, melyet 
a kicsit mindig lecsüggesztett feje bújtatott el. S most fel
sírt bennem a kétség: hátha az igazi Anikót sohasem ismer
tem, hátha nem is őt szerettem? Mert meglepetés volt nekem, 
ami köztünk nemrég történt. Ez nem az az Anikó, nem az én 
Anikóm volt. Egy pillanatra szenvedélyek és lázadó erők rob
bantak elém. Én, úgy éreztem, sokkal inkább nő vagyok, 
mint ő, ki idegenül más. Én az otthon határain belül érez



tem az életein területét, ha ezt az otthont nem is képzeltem 
nyárspolgárian szűknek; ő azonban ebből kiszakította magát, 
ő a mindenséggel állott szembe, és taposott önmagán. Érzé
seim ezen az úton nem tudták sem követni, sem megérteni. 
De miért nem bírtam ezt csendes megadással elviselni, miért 
tört meg ezen az én könnyedségem, egy olyan eseten, amely 
oly gyakori és természetes? Tizenhárom éves, drága, okos 
kislány, „Árvácska” volt Anikó, szomjúhozott a szeretetre, 
és áhítat volt benne; kereste az embert, akit ennek fényes
ségébe öltöztethessen. Ez az ember véletlenül én voltam. Min
dent megtalált bennem, amire ő nem volt képes. A tudatos
ságot, az élet művészetét, a biztonságot az odaadásban és az 
erőt a visszautasításra. És mert igényelte, hogy rajonghasson, 
vak rajongóm lett. Aztán egyszerre felnyílt a szeme, és rá
jött, hogy ez nem kell neki, hogy ő más, mint én, és sarkon 
fordult, otthagyott. Az emberek felnőnek, és a hajdani ba
rátok külön útra térnek, elválnak.

Ez a világ rendje.. .  Igen, mindezt sokszor elmondtam ma
gamnak, és mégis, ha nem bírtam megkeményedni a kísér
téssel szemben, mely Anikó arcát idézte elém, akkor úgy fájt, 
hogy meg kellett hajolnom alatta.

Némely pillanatban már-már elviselhetetlennek éreztem, 
hogy ennyit foglalkozom Anikóval. Vajon féltékenység lett 
volna ez? Bizonyosan érzem, hogy nem. Eszembe se jutott, 
hogy közte és Ambrus között más, mint pajtásság, gyermeki 
tisztaságú jó viszony, egyáltalán lehetséges volna. Magam 
mellett lehetetlen volt Anikóra mint nőre gondolnom. Kü
lönben sem vagyok féltékeny természetű. Ambrus nemegy
szer simogatta meg Anikót az én jelenlétemben. Soha emiatt 
egy rossz érzésem nem volt. Ambrust is, Anikót is én ismer
tem meg előbb, és mindig úgy éreztem, hogy én adtam őket 
egymásnak. Számomra oly magától értetődő volt, hogy Ani
kót meg kell simogatni, és észre se vettem, hogy a kis Anikó
ból egyetemi hallgató lett. És Ambrus! Ő az én szememben 
nagy darab, álmodozó gyermek volt.

Csak ma tudom -  ma azonban tudom -  miért kínzott úgy 
engem, hogy Anikó elhagyott. Anikó elvitte magával illúziói
mat, és ahogy magának utat talált, megmutatta nekem az én



úttalanságomat. Anikó elmenetele rést ütött az életemen; 
e résen keresztül pedig látnom kellett, hogy egyedül vagyok, 
s hogy nem is léteztem sohase másként, mint magányosan. 
Görcsös erőlködéssel hunytam szemet, nem akartam, nem 
mertem látni.

Ebben az időben éreztem, hogy mindinkább megkeménye
dem, hogy rosszabb leszek. De még ma sem tudom bűnös
nek érezni magam. A jóság csak a lélek gazdagságából ered
het -  és én olyan szegény, olyan nagyon szegény voltam. Nem 
tehettem róla. Én nem tehetek semmiről.

Nászutunk végállomása egy kis német fürdőhely volt. Amb
rust még jobban megszerettem. Mindenért oly hálás volt, 
minden szava oly átlátszóan tiszta. Olykor kimentünk együtt 
a zöldbe. Ő a fűben feküdt és felnézett az égre. Keze a fű
szálakkal játszott. Egyenként vette őket ujjai közé, el-elsi- 
mogatta őket, és közben néha felkacagott. De inkább egyedül 
járt ki a zöldbe. Hosszú léptekkel ment, összevissza nézelő
dött; az én merevebb modorom -  ő tréfásan szertartásosnak 
nevezte -  feszélyezte. Ezt akkor nem tudtuk, de biztosan ezért 
szeretett otthon is inkább Anikóval „ballagni”. Itt, mikor ma
gányos bolyongásaiból hazatért, hangtalanul bújt meg nálam.

Sajátságos, hogy házaséletünknek ebből a legderűsebb két 
hetéből sem tudok egyetlen komoly, fontos beszélgetésünkre 
sem emlékezni. Sohase beszélgettünk volna?

Arra emlékszem, hogy néha rossz volt a kedély állapotom. 
Ilyenkor előfordultak súrlódások, de ezek sohasem, a legke
vésbé sem válhattak komollyá. Ő mindent rám hagyott, soha 
semmit se követelt tőlem, és egészen személytelenül beleegye
zett minden dolgomba. Egyetlen emlékem sincs arról, hogy 
kifogásolt vagy rosszallt volna valamit bennem. Néha egészen 
elfeledkezett rólam, de nekem ez se esett rosszul; abból in
dultam ki, hogy ilyen a természete.

Különben a terveimmel voltam elfoglalva. Stílusosan akar
tam az életemet berendezni. Minden, amit akarok, meglesz -  
gondoltam - , hiszen Ambrus maga az akaratlan jóság. Úgy 
véltem, azon múlik minden, hogy a terveim elég szépek és 
okosak lesznek-e. Úgy éreztem, rajtam múlik, hogy a leg
boldogabb életet teremtsem meg. Szépen, stílusosan akartam



élni, nagy emóciók nélkül, csendes megelégedettségben, pél
dás házasságban. S hogy e tervek annyira elfoglaltak, ebben 
döntő része volt az első rossz jelnek életemben, Anikó eltá
vozásának. Anikónak szűk volt az én életem köre, és most 
még erősebben meg akartam vonni azt a kört, amelybe visz- 
szahúzódtam, s amelyen belül élni akartam és boldog lenni. 
Boldognak lenni -  azt hittem, ez nem nehéz. Titokban talán 
kárpótolni akartam magam a gondossággal, amellyel a laká
sunkat otthonunkká szándékoztam tenni. Régebben is sokat 
foglalkoztatott a csinosság, a rendezettség -  mindezt a stílusos 
élet fogalmával fejeztem ki - ,  de most életemnek új tartalmait 
reméltem tőle.

Megint le kell írnom: lehettek ezek naivitások, lehetett 
gyermekes tapasztalatlanság, de bűnös nem vagyok. Attól a 
pillanattól kezdve, hogy Ambrusé lettem, nem volt egy gon
dolatom, amelyet egyes számban éltem, csak magamra vonat
koztattam volna. S mikor komolyan mérlegeltem, hogy taka
rításkor milyen főkötőt fogok a fejemre tenni, akkor is Amb
rusra gondoltam. Ma már teljes bizonyossággal tudom, hogy
-  túl minden elméleten -  én odaadni, egészen odaadni akar
tam magam. Helytelen volt, hogy ebben a külsőségeknek 
ilyen nagy szerepet szántam. De ez már mind következmény 
volt, követekezménye annak, amit nem akartam tudomásul 
venni.

A két hét gyorsan elmúlt. Hazautaztunk. Fel se tűnt nekem
-  vagy nem engedtem, hogy feltűnjön - , az életünk úgy folyt 
tovább is, mint esküvőnk előtt. Azzal a különbséggel, hogy 
Anikó már nem járt el hozzánk, s én csak Ambrustól tudtam 
meg, hogy mit csinál. Mert Ambrus sokat volt együtt vele. 
Többet, mint velem. Ambrusnak szokása lett, hogy reggel 
elmegy, és csak napközben néz fel hozzám, de csak rövid idő
re. Este úgyis itthon leszek -  mondta mindig, és elsietett. 
Éreztem, hogy valami nincs rendben. De kétféle ember van: 
az egyik minden erővel látni akar, elszántan keresi a valósá
got, hogy szembenézzen vele, még akkor is ezt akarja, ha tud
ja, hogy a valóságban halálával kerülhet szembe -  én a másik 
fajta emberhez tartozom. Fantasztikus leleményességgel 
bujkáltam saját magam előtt; hogy ez sikerülhetett, az, per



sze, Ambruson is múlt. Őneki azonban nem is kellett önma
gával ezt a kínos bújósdit játszania, mert az ő szeme nem lá
tószerv, mely a dolgokat nézi és meglátja, az ő nézése mitikus 
bámulás, mely a jelenségek mentén elsiklik és ködös felhőben 
vész el. Valahogy nincs kapcsolata a dolgokkal, nem él itt. 
Hogy fordulhattam volna hozzá, feleség a férjhez, honnan 
tudná megmondani -  gondoltam - , mi az a kusza és hiányos, 
ami közöttünk, ami bennünk van? S magamhoz se merhettem 
fordulni. A körülmények mind segítségemre voltak, hogy si
kerüljön kérdéseimet magam előtt agyonhallgatnom. Ha né
ha nagyon kiélesedett bennem az életünk visszásságának ér
zése, sírni kezdtem. De ebben nem mélyedtem el jobban. El
hittem, hogy az ok a külső körülményeinkben van.

Az egész lakásterv az intim és stílusos otthonról kútba esett. 
Kiderült, hogy nincs rá pénzünk, és Ambrus özvegy anyjának 
lakásába kellett költöznünk. Anikó rossz volt hozzám. Ha 
néha feljött Ambrus anyjához -  akit felköltözése napján ő és 
én egyszerre szerettünk meg - , akkor velem szemben tartóz
kodóan, sőt visszautasítón viselkedett. Úgy ment el mellet
tem, mintha először látna, mint aki számára teljességgel 
érdektelen, s hűvösen udvarias modorban érintkezett velem. 
Rám kényszerített egy rideg formát, s én viseltem, addig vi
seltem, míg megszűnt csak forma lenni. Ambrus édesanyja 
leplezetlenül jobban szerette őt, mint engem. Ilyen körülmé
nyek közt az a ridegség, mely eleinte csak az Anikóénak a vi
szonzása volt, a mamával szemben is érvényesült, és las
sanként elhatalmasodott egész magatartásomon. Idővel ösz- 
szeütközések robbantak ki otthon, s Ambrus anyjához a vi
szonyom mind feszültebbé vált. Ó, pedig az első pillanattól 
kezdve, még menyasszonyságom idejében is, hogy szerettem 
őt! A mamát! Egy világot jelentett nekem. Nem úgy, hogy 
ideálként vonzott volna -  nekem nem voltak külső ideáljaim, 
mindig a mindenkori önmagamat fogadtam el a magam végső 
lehetőségének. Kifelé mindig lezártnak éreztem az életem 
tartalmát. Szerettem őt, mert minden tettében tisztelni való, 
szép és szeretetreméltó volt. Nem úgy szerettem, mint valakit, 
akit közel éreznék magamhoz, velem rokonnak, hanem úgy 
szerettem, hogy hálás voltam neki az irántam való szerete-



téért; úgy szerettem, hogy jólesett elnéznem és megérteni 
igyekeznem őt, s néha csodáltam, milyen sok ereje van a szót- 
lan tűréshez, az önfeláldozáshoz. Kívülről néztem, de azt, 
amit benne bámultam, nem éreztem magamra is kötelező 
érvényűnek.

Még házasságom első évében történt. Akkor még Ambrus 
anyja közt és köztem az ellentét csak apró súrlódásokban nyil
vánult meg. Anikó feljött a mamához. Csengetésére véletle
nül én nyitottam ajtót. Előszobánk homályos volt, és én éle
sen emlékszem arra a visszautasító érzésre, amit Anikó tá
masztott bennem, mikor beeresztettem. Ruhájának teljes dísz- 
telensége, az a nyers puritanizmus, mely egész megjelenésén 
kiütközött, abban a pillanatban határozottan ellenszenvessé 
tette. Vékonyka teste megtelt, de én kellemetlenül robusztus
nak találtam, szinte durvának. Fellépésének határozottsága 
visszataszított, egyszerűsége mesterkéltnek hatott. Úgy né
zett rám, mint akkoriban mindig. Hidegen, és a régi időkből 
változatlanul megmaradt sajátságos szerénységével. -  A néni 
itthon van? -  kérdezte. -  Ó, igen -  mondtam én, és társasági 
mosolyommal és szívélyes mozdulattal tessékeltem előre. 
Tudtam, hogy mosolyom kétségbeejtő a számára, s általa, ha 
ugyan lehetséges, még idegenebbé válók előtte; de -  ha nem 
is tudatosan - , ez a mosoly volt azóta a csigaházam. S nem
csak vele, hanem valahogy magammal szemben is védelme
zett: semmit sem engedtem magamhoz közel, ami nagyon fáj
dalmas, ami szenvedés lett volna. Nem akartam nehéz hely
zeteket, nagy felindulásokat.

Anikó kezet csókolt a mamának, az pedig meg is ölelte őt, 
és két keze közé fogta Anikó arcát. Kicsit fürkészte, nézte, és 
aztán melegen megcsókolta. A mamának valamelyest le kel
lett hajtani a fejét, hogy megcsókolhassa Anikót. Oldalt áll
tam, és láttam, hogy Anikónak lágy és zavart lesz az arca, s 
még akkor is, mikor a mama elengedte, oly meghatódottan állt 
ott, mint valami kis iskolás lány. Most ez is kellemetlenül érin
tett. Talán megéreztem, hogy Anikó és a mama szeretete mö
gött mély, kibeszéletlen, közös szenvedés rejtőzik. Felesle
gesnek, utálatos tehernek éreztem az ilyesmit.



-  Sikerült hát a szigorlat? Tudtam én azt, tudtam -  kedves
kedett öregesen meleg hangján a mama.

Bent maradtam a szobában, és egy könyvben lapozgattam 
az asztalnál.

-  Sikerült -  felelt Anikó. A hangja száraznak tűnt.
-  Hogy is bírod mindezt, Anikó! Úgy szeretted a képeket, 

a szobrokat, és most naphosszat kémiai képletekkel bajlódsz.
-  Ezzel több hasznára leszek majd a világnak. Az emberek 

a harctéren elhullnak, éheznek. Semmi közöm a képekhez, a 
szép könyvekhez.

Anikó hangja, mint akkoriban legtöbbször, éles, szenvedé
lyes lett.

-  Jól van, Anikó, jól van -  nyugtatgatta a mama. -  Az em
bernek magára is kell gondolnia. Ambrus azt beszéli, hogy éj
jel is tanulni szoktál, és keveset eszel. Tönkreteszed magad.

-  Csak nekem mondja a néni, hogy magamra is gondoljak -  
válaszolt Anikó más hangon. -  Miért nem vigyáz magára a 
néni? Reggel ötkor már fent van, egész nap lót-fut, takarít, 
fő z ... Pedig hát a néni is szerette a szép könyveket.

-  Az más. Öreg vagyok, és nekem ez a dolgom. De te fiatal 
lány vagy. Neked nem szabad ilyen szomorú arccal járnod a 
világban. Ha mégoly rossz is ez a világ. Amikor én olyan idős 
voltam, mint t e . ..

Anikó felnevetett, és a mama helyett folytatta.
-  Akkor anyja helyett főzött, hat testvérére mosott, és este 

leült egy könyv mellé s olvasott, míg a szeme le nem ragadt.
-  Beszélni tudsz te, nincs igazad mégsem. Nekem muszáj 

volt, de neked nem kell.
-  Mindenkinek kell! -  kiáltott fel Anikó.
Éreztem, hogy most engem támad, és önmagát győzköd

ve is ellenem harcol. Egyébként miért hangoztatná ilyen he
vesen a mamával szemben, hogy mit akar?

-  Mindent, mindent össze kell magunkban törnünk! Min
dent, ami mi magunk vagyunk. Ebben a világban nem lehet 
jól élni.

Feltűnt, hogy a mama egyszerre elszomorodott. Lehetsé
ges, hogy már akkor megsejtett valamit?



Felemeltem fejemet a könyvből, és csendes fölénnyel szól
tam Anikóhoz:

-  Beteg vagy, lelkem. Az ember öncél, és mindenki a bol
dogságra, a nyugalomra törekszik.

Az óta a régi jelenet óta, úgy emlékszem, ekkor beszéltem 
először Anikóval a nézeteiről.

Felpattant, és egész testével felém fordult.
-  Igen, persze, nem esztétikus dolog a háborúról, éhségről 

és tömeghalálról beszélni! Agyoncsépelt téma. De én most 
nem tudok, nem akarok másról beszélni, s nem akarom egy 
pillanatig sem elfelejteni, hogy mi van körülöttem! Betegség? 
Ha valaki most egészséges tud lenni a te módod szerint, a z ...

Hirtelenül elhallgatott, de aztán visszafojtott hévvel tört 
ki belőle:

-  Azoknak az embereknek is ez a véleményük, akik a Du- 
na-korzón sétálnak, toaletteken törik a fejüket és háborús 
operetteknek tapsolnak. Jó, te nem tapsolsz, neked jobb az 
ízlésed.. .

A mama aggodalmas arccal függesztette tekintetét Anikóra. 
Láttam, hogy neki is kínos a támadó hangja, noha nem tud
tam megérteni, miért nézi valóságos félelemmel Anikót. Ne
kem oly visszataszító volt erőszakos modora, hogy véget akar
tam vetni a helyzetnek.

-  Helytelenül látod a dolgokat, lelkem. Én nem tudok a 
háború ellen tenni, és nem érzem, hogy ezért saját maga
mat kell tönkretennem. Az életnek jogai vannak, és az élet 
jogai a mi kedves kötelességeink.

Éreztem, hogy a hangom nyugalmassága sebzi Anikót.
Toppantott a lábával.
-  Tudod mit? Kérdezd meg Ambrust, hogy neki is az-e a vé

leménye, ami neked!
E pillanatban minden idegemmel éreztem, hogy Anikó a 

következő percben valami végzeteset mondhatna nekem. 
Egyáltalán nem firtattam, mi lehetne az, csak éreztem, már a 
nyelvén van a szó, és küzd ellene, hogy ki ne mondja. Fojtó 
lett a levegő. A mama szinte rémülten húzódott el Anikó mel
lől a dívány sarkába. Én azonban mégis erős maradtam. Hi



deg, derült arcot öltöttem, és nyugodt, magabiztos hangon 
fordultam Anikóhoz:

-  Én igazán tudom, hogy mit gondol Ambrus. Ezt elhiheted 
nekem. Te mindenesetre félreértetted őt, kedvesem. De kü
lönben is, énnekem csak egy orákulumom van: a magam he
lyes, egészséges ösztöne.

Anikó kiegyenesedett, az arca halvány volt. Úgy látszott, 
hogy meggondolta magát, s mégse válaszol, mert anélkül hogy 
egy szót is szólt volna, leült. Olyan csend volt, hogy fájt. 
Újra megszólaltam, megint csak nyugodt hangon.

-  Nagyon felizgatod magad. Egyébként Ambrus is azt tartja 
felőled, hogy mindent túlzásba viszel.

Anikó lassan felemelkedett. Ajkai fehérek voltak és resz
kettek. A mama szeme még nagyobbra tágult, le nem vette 
volna Anikóról. Anikó ajka megnyílt, és úgy éreztem, most le 
fog sújtani rám.

Ekkor valami egészen furcsa és előttem máig is megmagya
rázhatatlan dolog történt. Kintről, az előszoba felől, a zárban 
kulcszörgés hallatszott. Anikó megkövülve állt. Nyílt az ajtó, 
és belépett Ambrus. Ijedten jártatta körül tekintetét a néma 
arcokon. Anikó háttal állt az ajtónak. Lassan megfordult, s 
egy pillanatig szembenézett Ambrussal. Akkor lehanyatlott 
a feje, s mintha összecsuklott volna, csendesen leült, és a te
nyerébe hajtotta az arcát.

Ambrus ezen az emlékezetes napon délután ment a könyv
tárba, s azt mondta, csak este tízkor fog hazajönni. Ha könyv
tárba ment, mindig későn jött haza, mert a tisztviselőkkel ott 
jó viszonyban volt, és a hivatalos órák után is ott szokott ma
radni elbeszélgetni. Mi hajtotta ezúttal korábban haza? Az 
ilyen véletlenek megmagyarázhatatlanok.

-  Ma nem volt türelmem.. .  -  mondta. -  S olyan hideg volt 
a könyvtárban. Nagy a hiány tüzelőben, nem fűtenek eléggé.

Váratlan megjelenésére megszűnt minden feszültség. Fel
keltem, kimentem teát főzni Ambrusnak. Utánam jött a kony
hába. Megsimogatta az arcomat, és tréfálkozva kérdezte:

-  Megint azok az indulatok? Emberek, emberek, miért 
bántjátok egymást!

Elmosolyodtam, és megnyugodtam. Mi történt? Ma már



mindez nekem is oly megfoghatatlan. De Ambrusban van va
lami tiszta, világos -  és én úgy belekapaszkodtam ebbe!

Mikor a tea elkészült, és Ambrussal visszamentünk, Ani
kó is nyugodtnak látszott. A mamával beszélgetett.

-  Éppen rólad mesélek Anikónak -  fordult a mama moso
lyogva Ambrushoz. -  Emlékszel, mikor apa tánciskolába 
akart járatni? Mert sokat adott a külsőségekre. Mikor már 
a végrehajtó is mindennapos vendég volt nálunk, akkor le
hetett akár így, akár úgy, ám a nadrágnak mindig vasaltnak 
kellett lenni, s mindennap tiszta gallér kellett. A fiából is 
úriembert, társasági embert akart nevelni. Táncolni is tudjon. 
„Társaságban, mulatságban miféle fiatalember az, aki még 
táncolni se tud?” -  mondogatta. Tánciskolába kell íratni 
Ambrust. Ambrus pedig egy szóval sem mondta, hogy nem 
megy, de láttam, hogy nincs kedvére. Pedig muszáj volt; én 
meg csak hagytam. Aztán eljött a születésnapja. Tízéves lett. 
„No -  mondja neki apa - , amit kívánsz, azt most megkapod.” 
Ambrus pedig, mintha tíz év óta egyebet sem tett volna, csak 
épp erre az alkalomra várt, nyomban rávágta: „Azt kérem 
édesapától, hogy ne kelljen tánciskolába mennem!”

Anikó kipirult arccal hallgatta a történetet. Ambrus pedig 
odasimuló szemmel csüggött a mamán. Ismertem Ambrust, 
tudtam, hogy most hálás. Úgy tudott fürödni, elmerülni a 
feléje áradó szeretetben! Minden mozdulatával szinte kö- 
nyörgött a gyönyörűségért, hogy szeressék.

A mama kedves, meleg hangja derűvel zsongta be a szobát. 
Anikó arca ugyan szomorú volt még, de ez volt az állandó arc
kifejezése. Vidáman adtam át magamat a korábbi, fojtott le
vegő e váratlan megenyhülésének. Az ellenszenv is, amit Ani
kóval szemben az imént még oly erősen éreztem, most eltűnt, 
sőt, ha a mama arcára néztem, mely beszéd közben most fel- 
hevült, melegséget éreztem iránta is. Tudtam, hogy előtte fér
jem, Ambrus, valami szent és tökéletes, valóságos bálvány. 
Nekem nem volt az, énnekem csak egy ember volt, akiben sok 
szép érzés lakik és páratlanul jó szíve van. Annyira más vol
tam, mint Ambrus, és annyival szkeptikusabb, mint Anikó, 
hogy könnyű volt átlátnom rajta. Csak egyet nem tudtam ak



kor: magamat nem láttam tisztán, ezért vált lehetségessé, 
hogy a mi viszonyunkat és az ő viszonyát se lássam jól.

Arról, ami Ambrus váratlan betoppanása előtt történt, sen
ki se beszélt. Ez fel se tűnt nekem, mert a dolgot akkor már 
csupán egy heves kitörésnek gondoltam, aminek az izgatott 
hangulatban tévesen tulajdonítottam túlzott jelentőséget. 
Örültem, hogy elmúlt és minden rendben van. Ambrusnak 
hálás voltam, hogy csodamódra betoppant és véget vetett e 
kínos összetűzésnek. Anikót egyféleképp megint a régi kis
lánynak éreztem, aki rajong, aki csendes és alázatos -  ha már 
nem is értem és irántam, de legalább Ambrusért, Ambrus 
iránt.

Ambrus aznap este nagyon élénk volt, sokat beszélt. Most 
arra gondolok: lehetséges-e, hogy öntudatlanul is megérezte, 
neki épp ezt kell tennie, nehogy egy bizonyos dolog szóba ke
rülhessen? Lehetségesnek tartom, hogy így volt. Éppúgy, 
mint ahogy váratlan hazajövetelének, ennek is lehetett efféle 
megérzés az oka. Ő soha a szemével nem vett észre semmit, 
de ily módon később is gyakran reagált pontosan az ösztöne. 
Arra is jól emlékszem, akkor este sokáig maradt nálunk Ani
kó, s ezért Ambrusnak haza kellett kísérnie.

Egyedül maradtam a mamával. Elmerült valamiben; észre 
se vette, hogy én is a szobában vagyok. Moccanni se mertem, 
nehogy megzavarjam. Talán negyedóra is eltelt így. Egy
szerre feltekintett, és meglepetten szólt:

-  Olyan csendben ülsz itt, hogy észre se vettelek, fiam. Azt 
hittem, bementéi a szobátokba.

Fürkészve nézett az arcomba. Tudtam, most Anikóra gon
dol. Alig hallhatóan felsóhajtott. Bizonyosra vettem, hogy ez 
a sóhajtás is Anikónak szól.

Szerettem volna megtudni, miket gondol. Be akartam vonni 
egy beszélgetésbe. Csak hogy valamit mondjak, ügyetlenül 
belekezdtem.

-  Anikó jó szándékú ember, csak betegesen túlzó...
A mama erre csendesen -  mindig csendesen mozgott - , 

nesztelenül felállt; soha addig nem hallottam hangjában azt 
a szigorúságot, amellyel leintett.

-  Anikó az én kislányom...  Az Isten őrizze meg!



Aztán elhallgatott. Láttam, gondolkodik, hogy mondjon-e 
valamit. Egyszer csak ellágyult az arca. Fájdalmas érzései le
hettek, mert észrevettem, hogy a szeme elborult.

-  Nagyon fáradt vagyok. Megyek, lefekszem -  mondta ma
ga elé nézve, s miután gyorsan megfordult, a szobája felé 
indult. -  Jó éjszakát -  szólt vissza az ajtóból - ,  Ambrust csó
kolom.

Anikó alighanem említette Ambrusnak a köztünk történte
ket, mert Ambrus amikor visszajött, mindjárt azzal kezdte, 
hogy milyen különbségek vannak az emberek között. Én 
azonban nemigen figyeltem az ő általánosságban mozgó meg
állapításaira. Sírva fakadtam: szeretnék elköltözni, mert ér
zem, a mama nem szeret. Nyugtatott, vigasztalt, azt mondta, 
hogy ilyet nem hihetek. Közben szeme kitágult, szemgolyói 
úgy fénylettek, mint két seb. Azt kellett éreznem, hogy hasz
talan sírok előtte, segíteni úgysem tud. Meredt szemével csak 
azt látja, hogy valaki sír. Nekem egyedül kell elérnem, hogy 
ne legyen okom a sírásra. Azon töprengtem, hogyan érhet
ném el ezt. Tervet szőttem, szép csendesen, titokban, és el
határoztam, hogy meg is valósítom. El kell költözni minden
áron, külön kell laknunk. Otthont akartam teremteni, ott
hont. S a külső feltételek már megvoltak hozzá: Ambrust nem 
vitték el katonának, új magánórákat kapott, és ehhez a tanári 
fizetése... -  ez egy szerény, szoba-konyhás lakásra elég lett 
volna.

Azokra a tervekre, amiket házasságom első heteiben készí
tettem, már nem gondoltam. Emberileg, s úgy is, mint nő, 
elvesztettem azt, ami azelőtt valóságos udvart vonzott körém. 
Éreztem, hogy már rég nem vagyok a régi szabad, biztos és 
könnyed társasági ember. Ami azelőtt oly távol állt tőlem, 
hogy másoknál is idegennek éreztem: valami keserű bánatos
ság és félénkség mindig ott lopakodott most a sarkamban. A 
régi, kifelé törekvő egyéniségem ekkor már öntudatlanul is 
magába húzódó, védekező alakot öltött. A régi ismerősök kö
zül némelyek egy ideig elvétve még fel-feljöttek hozzám, de 
inkább szokásból; aztán lassan egyedül maradtam, és nap
hosszat egyedül ültem a szobában. Ambrus pedig még rit
kábban járt haza.



Egyszer Anikóval együtt jött ebédelni. Akkoriban már úgy 
voltam a mamával, hogy étkezés után mindjárt felkeltem, ke
zet csókoltam neki, és visszavonultam a szobámba. Ez alka
lommal is, miután az ebéd meglehetősen zavart hangulatban 
telt el, azt mondtam, nem érzem jól magam. A mamától 
a szokásos módon köszöntem el, Anikótól pedig egy fej
biccentéssel, s indultam a szobámba. Ambrus aggodalmasan 
kereste a tekintetemet, de én úgy tettem, mintha észre se 
venném.

Több ízben ismételtem már Ambrus előtt, hogy jobb volna 
külön költöznünk. Már nem azzal indokoltam meg, hogy a 
mama nem szeret engem, mert erre ő megint csak azt felelte 
volna, hogy ilyet nem hihetek. Azt mondtam, nekem terhes 
az együttlakás a mamával, és a mamát is kímélni kellene, hisz 
ilyen háborús viszonyok között mégiscsak nagy gond számára 
még két személyt élelmezni. Ez igaz is volt, igaz volt, hogy ezt 
is gondoltam, amint hogy sohasem hazudtam. Csak sok min
dent nem mondtam meg, amit még ezen kívül is gondoltam. 
De hiszen magamnak se vallottam be. Ambrus azt felelte, 
hogy a mama mindezt szívesen teszi, s végül én is jobbnak 
láttam egy ideig nem beszélni a dologról.

Ő is észrevette, nem lehetett észre nem vennie, hogy az 
együtt lakás ártott a mamával való kapcsolatomnak. Én egész 
magatartásommal még jobban feszítettem a húrt. Néha úgy 
rémlett, hogy épp az ellenkezőjét kellene tennem, mint amit 
teszek, de mintha idegen akarat tartott volna megszállva, 
hagytam, hogy minden rossz még inkább elmérgesedjen. 
Néha úgy éreztem, csak oda kellene mennem s a mama ke
zéből kivenni a söprűt -  és akkor minden rendbe jönne kö
zöttünk, sírnánk egy jót, és átölelne engem. Hiszen szen
vedett amiatt, hogy nem tud szeretni; hiszen szeretett. De én 
veszteg maradtam, dacosan ragaszkodtam a szokásaimhoz, a 
magam kis körét nem engedtem megbolygatni. A mamának 
pedig soha nem voltak különleges szokásai, igényei -  s így 
szükségképpen mindennel elhatárolódtam tőle. Egy sajátsá
gos őrület volt ez a tudatos terv szolgálatában: elmenni, külön 
lakni, elkülönülni a tulajdon otthonomban! Otthon? Mintha 
azt csinálni lehetne. S nem lett otthonom, de az érte való



küzdelembe beleroppantam, és elvesztettem a mamát. Anikót 
már nem lehetett elvesztenem.

Amikor betettem magam mögött az ajtót, tudtam, ott a má
sik szobában senki sem hiszi el, hogy rosszul érzem magam. 
Én is inkább udvariasságból, Anikó miatt mondtam, hogy 
nem vagyok jól. Bementem a szobámba, leültem, és vártam. 
Éreztem, kínos érzésekkel ülhetnek ott az asztalnál. Érez
tem, hogy két táborra szakadtunk: az egyik oldalon Anikó és 
a mama, a másikon pedig: én. Ambrust egész nap nem láttam; 
előző nap is mindjárt ebéd után elment és csak későn, va
csora után jött haza. Biztosra vettem, ha felkelek az asztaltól, 
utánam fog jönni, mint máskor. De nem jött. Vártam, vár
tam, vártam. Elmúlt öt perc, tíz perc, negyedóra, félóra. Arc
pirító megszégyenítésnek éreztem, hogy nem jött utánam. 
Úgy éreztem, ott, a harmadik szobában, ahol most Ambrus is 
tartózkodik, engem megaláztak, kivetettek, gyűlölnek. Nem 
tudtam elviselni a fájadalmamat. Csúnya, kétségbeesett düh
vei álltam fel. Nem tudtam, mit akarok, mit teszek, csak az 
volt az érzésem, hogy megfulladok, ha még egy percig egyedül 
maradok. Az ajtóhoz indultam, s még oda se léptem, már 
hallani véltem, hogy Ambrusék nyugodtan és kedélyesen be
szélgetnek. Egyszerűen elfeledkeztek rólam -  állapítottam 
meg a haragtól remegve. Átsiettem a középső szobán és ko
pogtattam az ajtón. Egyszerre elcsendesedtek. Egy pillana
tig semmi válasz, majd a mama csendes hangja: „Szabad!” Ki
nyitottam az ajtót, de csak annyira, hogy a fejem a nyíláson 
bedughassam. Egyenesen Ambrusra néztem, és arcomra eről
tetett mosollyal, szemrehányó hangon szólítottam fel, hogy 
jöjjön át a mi szobánkba. Míg Ambrust néztem, a két asszony
ból maró idegenség hidege áradt felém.

-  Ezt nem bírom tovább! -  törtem ki vad kétségbeeséssel, 
amikor Ambrussal a szobánkba értünk.

-  Mit nem bírsz? -  kérdezte ijedten.
-  Nekem a mamával nincs semmi beszélni valóm, engem az 

ő ügyei nem érdekelnek, és ő érzi ezt, és haragszik rám.
A szobánk ajtaja nyitva maradt, és én mégis, magamból ki

kelve, már-már kiabáltam.



-  Te nem veszel észre semmit, én pedig itt egymagamban 
gyötrődöm, és úgy élek az otthonomban, mint az űzött vad!

A harmadik szobában mindent hallhattak, mert a mama ki
nyitotta az ajtót, és habozva megállt a küszöbön. Aztán ha
tározott léptekkel indult át hozzánk. Én zokogva hanyatlot
tam a díványra, és tenyerembe temettem az arcomat. Ambrus 
mindig elvesztette a fejét, ha valakit sírni látott. A mama vi
szont nyugodt, de kemény hangon szólt hozzám:

-  Senki se bánt téged. Nem okolhatsz engem, te magad ke
seríted meg az életedet.

Vad keserűség öntött el, és sírásba fúló hangon, reszketve 
kiáltottam:

-  Mit akarnak tőlem? Mért nem hagynak élni? Mért kínoz
nak?

-  Szégyellném magam a helyedben -  szólt rám fojtott han
gon a mama.

Felemeltem a fejem, hogy feleljek. Ambrus némán, lehaj
tott fővel állt, s mielőtt szólhattam volna, egyszerre hatalma
sat csapott az asztalra az öklével.

-  Mama, én nem tűröm, hogy így beszéljen! Még ma elköl
tözünk!

Még nem hallottam őt ilyen hangon beszélni. El sem tudtam 
volna képzelni, hogy ez is lehetséges. Tudtam, hogy alázato
san, gyengéden szereti az anyját. Úgy megdöbbentett, hogy 
elakadt a sírás a torkomon, s ijedten bámultam Ambrusra. A 
mama is ámulva meredt rá, mintha nem tudná felfogni, mi 
történt. Hirtelen lecsüggedt a feje.

-  Biztosan ezt érdemiem -  szólt halkan. -  De térj észhez. 
Tégy úgy, amint jónak látod.

Azzal megfordult, és kiment. Ambrus szeme rám tágult. 
Rémülten, fájdalmasan nézett. Úgy bámult rám, mintha tő
lem akarná megtudni, mi van ővele.

Anikó jött be a szobánkba. Ő is fel volt dúlva, mert az egész 
szóváltást hallotta a harmadik szobában. Vigyázva csukta be 
maga mögött az ajtót.

-  A néni kiküldött. Le akar pihenni. Most elmegyek.
Ambrus kétségbeesetten nyújtotta a karját feléje.
-  Most ne menjen el! Üljön le!



Anikó leült. Ajkait nyugtalanul szorította össze, s keze a 
terítő rojtjaival babrált.

Első pillanatban én is örültem, hogy Anikó ott maradt, mert 
megijedtem a gondolattól, hogy Ambrussal most egyedül ma
radjak. De ahogy az izgalmam elült és a fejem kitisztult, 
a levegőt nehéznek éreztem. Csak rá kellett néznem Ambrus
ra! Ő már ebben a percben velem nem is törődik, csak az any
jával, akihez miattam rossz volt. Anikó pedig a haragtól rám 
se tudott nézni. Milyen egyedül voltam!

Ambrus szólalt meg először.
-  Nem is tudom, hogy történt.
Igyekeztem megnyugtatni.
-  Kicsit elragadtattad magad. De hát, istenem, mit tegyen 

az ember!
Ambrus nem hallgatott rám. Egyenesen Anikóhoz fordult.
-  Anikó, mért nem szól semmit?
-  Úgyis tudja, mit gondolok.
Ez az ellenség hangja volt. Alig tűrtőztethetően újra fel

támadt bennem az előbb elcsitult düh.
-  Mondd meg, én is szeretném tudni -  kértem kihívóan.
-  Ha maga így beszél az édesanyjával -  szólt Anikó Amb

rushoz - ,  akkor rettenetesen rosszat követ el. A néni egy 
rossz szót se szólt. Pedig talán neki is lett volna oka nehez
telésre. Soha egy szóval se panaszkodott. Mindent némán el
végzett. Aki őtőle korlátozva érzi magát, az csak önmagára 
vethet. S a néni is csak ennyit mondott most. Ezt így nem le
het tovább. Tessék akkor inkább elmenni a világ másik vé
gére! Örökös néma jelenetek, tűszúrások, és vele szemben! Ez 
őrület! Tessék feladni a szokásokat, a külön rendszereket, ha 
pedig nem, akkor igenis el kell költözni. De akkor tudni kell, 
hogy nem a néni miatt, egyáltalán nem a néni miatt. A néni 
szaladgál. Órák hosszat álldogál a sorban az élelmiszerekért, 
takarít, főz, és soha nem követel sem m it...

Míg beszélt, egy pillanatra se nézett fel. Ujjai szünet nélkül 
a terítő rojtjaival babráltak. Fojtott hangon, egyre szenve
délyesebben sorolta, s minden hang engem ütött, öklelt.

-  Könnyű Anikónak itt engem leckéztetnie -  szóltam köz
be élesen. -  Ott van a szobája, azt teszi, amit akar.



Anikó hevesen kapta fel a fejét.
-  Te is azt tehetsz, amit akarsz.. .  Azt mondom én teneked, 

hogy nem is olyan könnyű nekem, mint ahogy te gondolod. 
Hidd el!

Egyetlen pillanatra csakugyan hittem Anikónak. Nem lehe
tett nem hinni. Talán érezte is, mert a szemét sokáig nem vette 
le rólam. Megborzongtam. Szabadulni akartam Anikótól.

-  Fázom -  szólaltam meg - ,  Ambrus, add ide a kendőm!
Ambrus felkelt. Míg rám terítette a berlinert, sírós hangon

mondta:
-  Anikónak igaza van. Soha többet nem szabad a mamát 

bántani. Te más ember vagy, mint ő, de azért majd kijössz ve
le. Nagyon rosszul esne neki, ha elmennénk. Itt kell marad
nunk.

Csendesen sírtam.
Anikó felkelt, elbúcsúzott, és elment.
Ambrus mellém ült, simogatott, nyugtatgatott. A kimerült

ségtől kábultan tűrtem. Úgy tűnt nekem, hogy most mintha 
más volna, mint amikor Anikó is jelen volt. Nem tudtam, mi 
ez, de valami furcsa kettősséget éreztem abban, ahogy most 
beszélt, és ahogy az imént, amikor Anikó is a szobánkban 
volt. Most nem adott egészen igazat a mamának. Anikó vé
leményéről is fenntartással beszélt. Most is azt mondta ugyan, 
hogy nem szabad külön költöznünk, de még ilyen állapotban 
is éreztem a különbséget a között, ahogyan ezt most, és aho
gyan ugyanezt az előbb mondta. Mintha abban a pillanat
ban, hogy Anikó eltávozott, közelebb vont volna a leikéhez. 
S én minden embert, aki körülöttem mozgott, Anikót, a ma
mát, Ambrus tanítványait, mindent, mindenkit, minden kap
csolatot, minden közösséget kifelé a nyugalmam ellenségé
nek, értelmetlen tehernek éreztem. De látnom kellett, hogy 
Ambrus a hatalmukban van, hogy ezek a viszonylatok Amb
rushoz tartoznak. Belenyugodni nem tudtam -  de erősebbek 
voltak nálam. Könnyeim elapadtak, a gondolatok hatására és 
Ambrus gyengéd, simogató keze alatt magamhoz tértem. Most 
is, mikor ezeket itt leírom, újra érzem azt a borzadást, ami 
végigfutott rajtam, mikor kinyitottam a szemem és feltekintet
tem Ambrusra. Én a díványon feküdtem, Ambrus meg ott ült



a dívány végében, a fejem mellett. Simogatott és beszélt. 
Mintha nem is volna ott, s mintha én se lettem volna ott, 
szeme az ajtóra meredt. Az ajtóra, mely csukva állt, s amelyen 
túl a harmadik szobában a mama feküdt, az ajtóra, amelyen 
Anikó kiment. Észre se vette, hogy már percek óta rémülten 
nézem. A keze csak gépiesen simogatott tovább, az ajka pe
dig mozgott; beszélt és beszélt, némán. Olyan volt ez, mint a 
lidércnyomás. Mintha csak az árnyéka ülne, mozogna és 
beszélne itt, miközben ő maga valahol az ajtón túl van.

Te más ember vagy, mint a m am a... Akkor még ő szólt 
hozzám: és énhozzám szólt. Az édesanyjával szemben rossza
ságra ragadtattam őt, aki édesanyját mindennél jobban sze
reti. Ő talán még nem is tudta, de én úgy sejtettem, hogy sza
kadék nyílt e lő tte ... s én egyedül állok a túlsó parton.

Nem költöztünk el, ott maradtunk “a* mamánál. Ami történt, 
arról senki se beszélt. Mintha halott lett volna a házban, oly 
csend és szomorúság ült meg bennünket az első napokban. 
Később mintha minden feledésbe merült volna. Egy fedél 
alatt éltem a mamával, épp úgy, mint addig. Azzal a különb
séggel, hogy feladtam a harcot. Éppúgy, mint addig, megkö
zelíthetetlen maradtam a mama számára, elkülönültem. De 
már nem hátsó gondolatokkal, tervszerűen, hanem a megme
revedésnek sajátságos kényszeréből. Úgy éreztem magam, 
mintha béna volnék. Minden, ami körülöttünk, ami bennünk 
volt, egyre szélesítette, mélyítette közöttünk a szakadékot. 
Oroszországban kitört a forradalom. Ambrus titkos háború
ellenes mozgalmakba vetette bele magát. Homályosan úgy 
éreztem, ez is azért történik, mert én nem vagyok elég neki, 
mert én messze vagyok tőle. Mintha az egész világ üldözésem
be fogott volna, hogy az egyébként is már egészen szűkre zsu
gorodott életemet végleg összemorzsolja. Olykor egy pillanat
ra felötlött bennem: ki kellene lépni ebből a szűk körből és 
tudatosan, önként mindent feladni, ami az enyém és amit ma
gamnak akartam -  de hogyan? Szegény és szerencsétlen asz- 
szony voltam, akinek egykor boldog életről voltak kedves 
tervei -  egy asszony, aki most csak kínlódott és félt. Az állandó 
érzésem csak ez a remegés volt Ambrusért, a szabadságért, a moz
galommal kockáztatott életéért. Eleinte megkíséreltem visz-



szatartani; csakhamar be kellett látnom, hogy minden eről
ködésem csupán a távolságot növeli közöttünk, és csak az ő 
dolgát nehezítem vele. Elhallgattam; ezután sokáig alig vál
tottam szót Ambrussal, és sohase előre elgondolt szándékkal, 
mint azelőtt. Időnként csak úgy, a fájó szívem teljességéből 
kibuggyant egy szóban valami, de azt is többnyire elharap
tam. Ez időben néha még voltak azért látszólagos találkozá
saink.

Mert mennél kevésbé tudtunk egymással egymásról beszél
ni, annál többet foglalkozott ő az ismerősei dolgával, és be
szélt is róluk nekem. Ez pillanatokra teremthetett illúziókat, 
de életünk egészén nem változtathatott. Ha este hazajött és 
egyedül voltunk, nagyon beszédes és odaadó akart lenni. De 
én éreztem, hogy valami feloldatlanul visszamarad benne, va
lami, ami lehúzza. S ha megölelt, gyakran kérdezte, miért va
gyok oly kedvetlenül tartózkodó. Ezt is inkább tréfásan. 
Ilyenkor vagy nem feleltem, vagy pedig mosolyogva megsimo
gattam. Ha olykor úgy látszott is, hogy a világ idegenségéből 
menekül hozzám, s magányossága híddá lett közöttünk, ez 
mégsem volt egyesülés. Egymáshoz közelebb már csak azon a 
ponton jutottunk, ahol a többi emberek dolgaira vonatkozó 
nézeteink egybevágtak. Tudott-e Ambrus minderről valamit 
is? Én is keveset tudtam magamról, de ő talán még annyit 
se. Csak rosszul érezte magát mellettem.

Nem bírta ki itthon. Mindig többet volt távol, egyre ké
sőbb jött haza. A bénaságom volt-e az oka, vagy büszkeség, 
vagy balsejtelem, nem tudom, de szót se szóltam emiatt. Már 
semmit se voltam képes akarni, jártam-keltem a szobánkban, 
egyedül. Nem tudtam, miért lett mindez, nem tudtam, mi lesz 
mindebből, semmit sem tudtam. Csak azt éreztem, hogy nem 
jó az, ami körülöttem történik, éreztem, hogy szenvedek, 
láttam, hogy a mama nagyon hallgat -  de semmit sem enged
tem feleletet követelő kérdéssé erősödni magamban. Érez
tem, hogy úton vagyok, megborzongtam, de nem akartam 
látni, hol vagyok, hova vezet az az út. Behunytam a szemem, 
elengedtem az eszem, betömtem a fülem. Éreztem, hogy rö
vid idő alatt olyasmibe kerültem, ami minden ízében ellen
kezik az alkatommal.



Megkezdődtek az esti várakozások. Este. A szobámban 
csend volt, a mama lefeküdt. Ma megint nem jött haza, még 
vacsorára sem. Az utcán őrjáratok, színházba igyekvő em
berek, kocsik, autók. Az óra ketyeg. Minden mozog, megy, 
tesz valamit. Én is tenni akarok valamit. Előveszek egy köny
vet. Semmi közöm hozzá. Hazugnak, mesterkéltnek érzem, a 
valóságtól, az én életemtől messze van. Nem bírom elviselni 
a mozgást, az élet lármáját. Leeresztem a rolót. De hiába a 
csend. Érzem, hogy kinn zaj van, nevetések, rikkancsok, ko
csik, autók, koldusok, villamosok, katonák. A rettentes érzés 
kerülget, fojtogat: én mindebből kiszakadtam, én nem mozdu
lok, nem tudok gondolkodni, nem tudok tenni, én most nem tu
dok lenni: nekem most várnom kell. Nincs egyebem, csak a vá
rakozás. De ma talán korábban megjön. Átöltözöm, felveszem 
a másik pongyolámat, azzal is múlik az idő. Lehetőleg soká 
öltözöm, nézegetem magam a tükörben, jó lesz-e? Felöltöz
tem. Nem kellene rá gondolnom, valami mással kellene fog
lalkoznom. De nincs semmi tennivalóm. Csak várni, várni, 
várni. Leülök, és végignézek magamon. Milyen ostobaság 
volt átöltöznöm! Hiszen ő sohase veszi észre, hogy milyen ru
ha van rajtam. Neki az mindegy. Nevetve azt mondja, nem ért 
hozzá. Vajon most hol van? Tárgyal, tervez, antimilitarista 
propagandát folytat. Anikó is ott van, biztosan, ő k  rajon
gó, nagyszerű emberek, erősek, harcolnak. De mi lesz énve- 
lem? Nem tudják, hogy én most ezt kérdezem, nem is gondol
nak rá, hogy én is élek. Ó, gyűlölöm, gyűlölöm ezt a zagyva, 
beteges, komplikált mindenséget: én Ambrust akarom, fél
tem őt, én szenvedek az elhagyatottságtól, nem bírom ki, nem 
bírom ki! Az óra pedig a fejem felett közömbösen végzi a 
dolgát. Most már kijöttek a színházból. Ó, azelőtt mennyit 
jártam én is színházba! Hogy örültem a nagyváros utcai tar
kaságának! Mi történt, mit történik itt? Most senkinek még 
a gondolatában sem élek. Most semmi sincs, minden elmegy 
mellettem. Most csak ülök itt, és várok. Ha most meglátná
nak? Anikó -  gondoltam -  azt mondaná, hogy ez nőiesség, ho
lott az embernek össze kell magát törnie. . .  Ambrus megijed
ne, ha beszélni kezdenék neki. Ijedtében gyengéd, öregesen 
nyugtató hangot venne fel. Könyörögne talán, hogy ne legyek



szomorú. S még mindig nincs itt, nem jön, nem jön. Nem 
fekszem le, megvárom így. Feszül bennem minden, majdnem 
félek. Éjfél is elmúlt már. Megfulladok, ha a szobában mara
dok. Magamra veszem a kendőm. Lábujj hegyen, nehogy a 
mama meghallja, kimegyek a lépcsőházba. Rákönyökölök a 
korlátra, és várok. Egészen megdermed a testem, majdnem el 
is szunnyadok. Időnként előrehajolok, nézem, hátha nem hal
lottam a csengetést és ő jön. Lent a lépcsőházban egy kis 
égő világít. Már képzelődni kezdek, hogy csengettek: várom, 
nyílik-e a házmester ajtaja. De nem mozdul semmi. Ha va
laki a házbeliek közül most váratlanul kijönne és meglátna! 
Ijedten húzódom beljebb. Csengetés. Végre! De óvatosságból 
a fal mellé lapulva leskelődöm. Milyen soká jön a házmester. 
Aztán hirtelen kigyulladnak a lépcsőházi villanyok. A kapu 
zárjában fordul a kulcs, aztán nehéz döngéssel a kapu megint 
becsukódik. A diák jött, aki a mi emeletünkön lakik. Behú
zódom az előszobánkba. Egyszerre megremegek, a valóság, a 
vágy és a képzelet eggyé mosódik bennem: hátha rosszul lát
tam, és mégiscsak ő az? A feleletet szorongva lesem. Nem 
messziről hallom, amint egy zárban a kulcs nyugodt lassúság
gal megfordul, és az ajtó becsukódik megint. Még mindig 
lélegzet-visszafojtva figyelek, de meg kell győződnöm róla, 
hogy megint elcsendesedett minden. Visszalopódzom a lép
csőház karfájához. Már csak valami kábult, sötét szomorúság ha
talma ül rajtam. Nem is vettem észre, hogy csöngettek, csak arra 
riadok fel, hogy a lépcsőház ki van világítva. Megismerem a 
lépései zajáról. Ez ő. Úgy állok, hogy közben vigyázok, meg 
ne mozduljak. Jön fel a lépcsőkön; előbb mosolyogni próbál, 
de ahogy közelebbről meglátja az arcomat, rémületbe tágul a 
szeme. Egyetlen szót se tudok kinyögni, csak nézem őt.

-  Megfázol -  szólal meg helyettem. -  Miért csinálod ezt? Én 
igazán nem tehetek másként.

Ó, hiszen tudom, tudom; és mégis kínlódom. Átkarol, ba
busgat, és mintha a megtestesült halálra nézne, olyan az ar
ca. Beszél, mentegetődzik, összevissza magyaráz. Nem is hal
lom. Persze, hogy igaza van. Előre tudom. Csak ő is olyan 
nyomorult, mint én! Aztán lefekszünk. Ő vetkőztet le; és még 
az ágyban is folytatja.



-  Én nem tudok másképp élni, én nem tudom csupán egy 
embernek áldozni magam. Mindenkié kell lennünk, minden
kié . . .

A kimerültségtől bágyadt a fejem és merevek a tagjaim. 
Álomba merülök.

így múltak a napok, a hetek, a hónapok. S egy napon elemi 
erővel tört fel bennem a vágy: gyereket! Legyen valaki, aki
nek semmi más nem kell, csak én, valaki, aki mindig velem 
van, aki mindig magának akar, aki minden percemet magá
nak követeli, aki nem tudja a nagy lelkek igazságait, akiben 
eltemetkezhetek.

Ambrus azt mondta, nem szabad elhamarkodni az ilyen ko
moly dolgokat. Előbb meg kell kérdezni egy orvost, hogy sza
bad-e szülnöm.

-  Te nem szeretnéd, hogy gyermekünk legyen? -  kérdez
tem.

-  Dehogynem! -  felelte a maga félszeg nevetésével.
Az orvos nem engedélyezte a szülést. Azt mondta, a tüdőm 

egyik csúcsa oly mértékben hurutos, hogy egyáltalán nem 
tanácsos, sőt egyenesen kockázatos. Hát ezt sem! Ambrus a ti
lalmat közönyösen fogadta, csak attól ijedt meg, hogy a 
tüdőmmel valami baj van. Mikor azonban látta, hogy az orvos 
véleménye hogy lehangolt, vigasztalni igyekezett. A mostani 
körülmények között egy gyermek felnevelése úgyis nagyon 
nehéz volna -  mondta - ,  talán jobb is így, hogy későbbre kell 
halasztani.

Egy éjjel Ambrus sápadtan jött haza. Anikó aznap délután 
az egyik kaszárnyában lázító röplapokat osztogatott a kato
náknak. A detektívek már régóta figyelték, s most tetten 
érték. Letartóztatták és börtönbe csukták. Nem lehet tudni, 
igaz-e, de az a hír járja, hogy a rendőrségen meg is verték. 
Ambrus még nem tartozott annyira a mozgalomhoz, hogy ő is 
gyanússá vált volna. E váratlan hírre mindent félretettem, 
s nem maradt bennem más, csak reszkető rettegés Anikóért.

A mama bámulatraméltó volt. Amint másnap kora reggel ő 
is meghallotta a hírt, szinte félelmetessé tette az a nyugodtság, 
amellyel nyomban hozzálátott a cselekvéshez. Besietett a szo
bájába, átöltözött, és ügyvédhez ment. Csak délután jött visz-



sza. Megtudta, hova zárták Anikót, s megnyugtatott bennün
ket a biztos hírrel, hogy nem verték meg. Engedélyt is szer
zett, hogy hetenként kétszer élelmet küldhessen neki. Én vál
laltam, hogy majd elviszem a fogházba. És rendszeresen hord
tam Anikónak fehérneműt és ennivalót.

A fogság némi változást hozott itthoni életünkben. Mintha 
általa mindhárman közelebb kerültünk volna egymáshoz. Volt 
valami, amiben nem volt köztünk semmi eltérés, amiben 
mindhárman együtt, egyek voltunk: az aggódás Anikóért és 
a törekvés, hogy érdekében minden lehetségest megtegyünk. 
A tanítást nem számítva Ambrus nemigen ment el hazulról. 
Szótlanul, szomorúan lézengett itthon. A mama mintha titkos 
részvéttel, megenyhült fájdalommal sajnált és figyelt volna 
engem. Nekem azonban e változás nem hozott vigasztalást. 
Számomra nem volt akkor semmi más, mint Anikó. Éjszakán
ként is vele álmodtam. Emlékszem egy álmomra, mely abban 
az időben minduntalan visszatért. Anikó kislány volt. Árvács
ka volt. Hosszú szoknyájában, nagy cipőkben jelent meg 
előttem, és egy egészen rendkívüli fehér blúzban. így jött 
el hozzám. Én csodálkoztam. Úgy tudtam, hogy Árvácskából 
nagylány lett, vegyész, aki egyetemre jár. Nem értettem, amit 
a szemem látott. Anikó, mint aki kitalálja a gondolatom, egy
re a fejét csóválja, és ajka körül avval a szégyenlős gyermek
mosolyával, melegen néz rám. Én a dívány sarkában ültem, és 
ő, épp úgy, mint régen, leült mellém; vállamról levette és 
kibontotta a kendőmet, s aztán úgy terítette rám, hogy ő is 
elférhessen alatta. Közben a mosolya változatlanul szelíd és 
a szeme csillogóan nedves maradt. Én csak bámultam, és 
féltem tőle. Ő, amint elhelyezkedett mellettem, lassú moz
dulattal a különös fehérségű blúza alá nyúlt. A szeméből ak
kora alázat sugárzott, hogy alig mertem rá visszapillantani. 
A blúza alól kicsiny kis szekrényt húzott ki, és így szólt: -  
Nézd csak! -  A kulcs nehezen fordult, csikorgott a zárban. 
Furcsa, síró, jajongó hanggal fordult benne. Egyszerre eltűnt 
Anikó, és én lánccsörgést hallottam. Rémülten riadtam fel ál
momból, s a kiáltásom Ambrust is felköltötte. Valami vissza
tartott attól, hogy elmondjam neki e furcsa álmomat, pedig 
szerettem volna könnyíteni magamon.



A fogház előtt találkoztam első ízben Lestyán Péterrel. Egy 
délután, amikor odaértem, Anikó neve ütötte meg a fülemet. 
A fogház udvarán, a rácsos kerítés mögött ismételte egy házi 
munkára beosztott rab, s egy magas és sápadt fiatalember 
hevesen, siettetve mondta rá, hogy igen, igen, csak vigye már 
neki a csomagot. A rab már meg is fordult, elindult, amikor a 
kerítéshez értem. Utánaszóltam, hogy vegye át az én külde
ményemet is, azt is oda kell vinni. A munkás átvette, s aztán 
kölcsönös érdeklődéssel néztük egymást: a magas fiatalember 
és én. Nem tudtam, ki lehet ez a feltűnő külsejű idegen. 
Ő is zavartan, de barátságos arccal fürkészett. Különös visel
kedése csak fokozta érdeklődésemet. Láthatóan izgatott volt, 
és nagyon igyekezett nyugodtnak látszani. Széles karimájú fe
kete kalapot viselt, a ruhája is meglehetősen jó állapotban 
volt, mégis gondozatlan, hanyag ember benyomását keltette.

-  Lestyán Péter vagyok -  szólalt meg, és szögletes mozdulat
tal nyújtotta felém a kezét. -  Talán Ambrus felesége?

Ideges lehetett, mert orrcimpái meg-megrándultak, s piruló 
arcából az árnyékos gödrű szeme tétován keresgélt arcomon.

-  Igen, az vagyok -  feleltem meglepődve, s némi habozás 
után elfogadtam felém nyújtott kezét. -  Honnan ismer?

-  Ó, Anikó sokat beszélt önről -  kezdte elcsukló, lelkende
ző hangon. Aztán egy pillanatra elállt a szava, mintha gon
dolkodna valamin, majd zavartan folytatta:

-  Nagyon örülök, hogy találkoztam önnel. Mondja, kérem, 
hogy áll Anikó ügye? Ambrussal már rég nem találkoztam, 
teljesen tájékozatlan vagyok.

-  Az ügyvéd azt mondja, hogy el fogják ítélni. De ez jórészt 
Anikón múlik. Most is provokálja a fennálló rendet. Ezzel 
igazán senkinek sem használ.

-  De, ugyebár, asszonyom, a háború már nem tarthat soká. 
És akkor Anikó kiszabadul majd a karmaikból. Nemde?

Ebben az emberben valami kellemetlenül hatott rám. Első 
pillanatban arra is gondoltam, hogy rendőrségi beosztott le
het, de csak az arcára kellett nézni, és ez a gyanú nyomban el
oszlott. Ambrus azonban minden ismerősét emlegette előttem 
(hiszen alig beszéltünk másról, mint az ismerőseiről), s nem 
emlékeztem arra, hogy ennek az embernek akár csak a nevét



is említette volna. Lestyán Péter? -  A megjelenésén kívül ez 
a körülmény is -  anélkül hogy tudtam volna, miért - ,  ez a 
furcsa körülmény is oly rossz érzéseket keltett bennem, hogy 
legszívesebben viszahúzódtam volna ez elől az új ismeret
ség elől. Ellenszenvemet minden szava még jobban fokozta. 
A hangja, a modora tolakodó és fellengzős volt, s egyáltalán 
nem leplezte, hogy szeretne beszélni, hogy nagyon szeretne 
beszélni velem és beszéltetni engem. Úgy hatott, mintha 
rám akaszkodna és nem akarna elengedni.

-  Én gyalog megyek. Maga villamoson, ugye? -  kérdeztem, 
csak hogy lerázzam.

-  Nem, ó nem! Szeretem a hosszú sétákat, el fogom kísérni. 
Meg tetszik engedni?

Tapintatlanságát oly nyílt és hízelgő mosollyal kísérte, hogy 
majdnem kedves volt. Tulajdonképpen kezdettől fogva kíván
csivá tett. Elindultunk.

-  Pesti?
-  Nem, asszonyom, vidéki fiú vagyok.
-  Anikót honnan ismeri?
-  Oly sajátságos véletlenek vannak, asszonyom.
Elgondolkodva nézett maga elé, és felsóhajtott. Hallgatása

megint ellenséges érzéseket keltett bennem. Az „asszonyom”, 
melyet annyiszor ismételt, természetellenesen hangzott szá
jából, és a pillanatok múltán valósággal szenvedő komoly
ságra átváltó mosolyát sem találtam már oly ártatlannak. Ez 
a mosoly egy-egy másodpercre felvillant, de ennek valahogy 
olyan színészies jellege volt. Úgy hatott ez az ember, mint akit 
kergetnek, ő pedig fölényes lassúsággal és nyugalommal akar 
lépkedni, hogy elterelje magáról a figyelmet. Közben azonban 
kínos arckifejezéssel oldalvást odapillantott rám.

-  Ne nevessen ki -  kezdte el újra. Igazán nagyon örülök, 
hogy találkoztam magával. Kimondhatatlanul, egész szívem
mel örülök!

-  Elhiszem, ha mondja -  feleltem elmosolyodva. -  De meg
mondaná azt is, miért örül ilyen kimondhatatlanul?

-  Csak úgy egyszerűen. Én minden embernek örülök itt. Is
meri Shakespeare Viharját? Emlékszik arra, hogy Miranda, 
amikor először lát embereket, felkiált:



„Istenem!
Hány kedves arcot látok itt! De szépek 
Az emberek! Ó drága, új világ... ”

Mert, tetszik tudni -  folytatta mohón - , én afféle, rossz tár
saságban élő, elvadult vidéki fiú voltam. Ó, Anikónak én 
olyan sokat köszönhetek! Ott lenn oly szűk volt nekem min
den, oly sok elégedetlenség, lázadás élt bennem. Ott lenn, 
vidéken.. .  Por, piszok, füst, józan életvitel -  alkohol pedig...  
Mindenekfelett alkohol, és az utcán részeg parasztok és részeg 
urak. Ha ott maradok, elpusztulok, minden bizonnyal elpusz
tulok. Fenn is, itt, Pesten is, ha nem találkoztam volna em
berekkel . . .  „Be szépek az emberek!” Ó, asszonyom, van sej
telme arról -  Ön Pesten töltötte a gyermekkorát, tudom - , 
ó, nem, sejtelme se lehet róla, mi az egy fiatal gyermek szá
mára állandóan egyedül, halálosan egyedül lenni.

Először lát -  futott át bennem - ,  és most mindjárt ki akarja 
itt pakolni nekem az élete egész eddigi történetét? Mintha 
közvetlensége mégse lett volna igazi közvetlenség. S az ér
zéseim percenként változtak ez iránt az ember iránt. Néha úgy 
éreztem, igazságtalan az ellenszenvem, és már-már kedvesnek 
találtam egy-egy gesztusát, de a következő percben megint 
akaratlan bizalmatlansággal, ingadozó érzelmekkel figyeltem. 
Tulajdonképpen mit akarhat tőlem? Oly zavaros...

Mintha kitalálta volna a gondolatomat, felém fordította az 
arcát, lelassította lépteit, s felhevülten magyarázkodott:

-  Ne csodálkozzék, hogy ennyit beszélek. Gondolja csak el: 
szüleim afféle előkelő, nemesi nevükre büszke, rátarti, társa
sági életet élő emberek. Nem rosszak -  érti? Csak olyanok, 
mint a többiek, mint általában... S körös-körül, amerre csak 
néz, oly kicsiny ott minden, a legtisztább drágakövek is porrá 
őrlődnek, s a buta malom forog, forog, egyhangúan forog -  az 
emberek mindent zsírra, földre, hasuk megtömésére váltanak 
be. S gondolja el: huszonkét évig éltem ilyen pusztaságban. . .  
Nem, pusztaságnál is rosszabb helyen. Pusztában az ember egye
dül van és körülötte természet van, ég és csend, lába alatt meg a 
föld. Kivel akarhatna ott beszélni? De én emberek között lak
tam, akikkel beszélni akar az ember -  és épp ők voltak az én



pusztaságom... Nagyképű gyerekként, vagy mint bolondot 
löktek vissza, ha közeledtem feléjük. Elvadítottak. Az ő ér
telmetlenségük kemény faláról legforróbb szavam is csonttá 
fagyva pattant rám vissza -  s gondolja el: oly nehéz minden, és 
nincs egy kéz, amit az ember megfoghat, nem, nincs egy fül, 
amely türelmesen és komoly figyelemmel meghallgatna. Sze- 
retetről nem is beszélek...

Éreztem, már nagyon várja, hogy én is szóljak valamit; 
láttam, néha gyanakvóan pillant rám, hogy érdeklődéssel hall
gatom-e, és ha nem is tudtam őt rokonszenvesnek találni, 
megbántani sem akartam.

-  Egyáltalán nem volt társasága? -  kérdeztem.
-  Társaság? Ó, asszonyom, egy idő után lett társaságom -  

folytatta még élénkebben - , volt, volt, de mégsem volt egyet
len embertársam sem. Hiszen egyedül lenni -  ó, az nem is a 
legrosszabb. De a magam leendő torzképei közt harminc figu
ra, melyek mind csak az én jövendő torzképemnek harminc 
változata, ilyen kísértetek közt élni! Ez volt az én társaságom.

-  Nem értem -  szóltam közbe.
-  Majd mindjárt megérti -  kapta ki a szót a számból. -  

Nézze, kérem, adott körülmények közt aztán az történik, 
hogy az ember nem bírja ki. Egész közönségesen, szó szerint 
nem bírja ki. Ezt az érzést nem ismeri? Olyan ez, m int. . .  pél
dául . . .  például én ma reggel elhatároztam, hogy az első pesti 
embernek, akivel szembejövök, kiöntöm a lelkem.

-  És az én lettem, most, délután? -  nevettem el magam. Er
re azonban nem felelt, hanem folytatta.

-  Beültem Anikóék kávéházába, s egyszer csak jött egy em
ber, egyenesen az asztalom felé tartott, s magabiztosan helyet 
is foglalt. A sors kedvező rendelése! -  gondoltam. Csupa üres 
asztal, s mégis ide ül. Előlegezett rokonszenvvel néztem az 
arcát. Már leolvastam róla, a homlokáról, a mozdulatairól, 
hogy mély érzésű ember lehet, akinek gondolatai és nemes, 
nagy lelke van. De aztán gyorsan kisült, hogy tévedtem. Ki
sült, hogy csak szórakozottságból ült az asztalomhoz, s egyál
talán nem valami rendkívüli ember. A pincérrel konyakot 
hozatott magának, s ahogy megitta, csettintett a nyelvével; 
s aztán elszürcsölt egy kávét. Elszántságomban kissé megza



vart ugyan, de mégis hozzá akartam fordulni, és gondolatban 
már el is kezdtem a gyónásomat: „Uram . . . ” és akkor, látom, 
előveszi a Presse-1, sietve lapoz benne, a közgazdasági ro
vatnál visszafojtott lélegzettel megáll, és szinte falja a betű
ket. Olyan gazdasági hírt olvashatott, ami nagyon közelről 
érinthette, mert rendkívül izgatott lett, idegesen kopogott 
a pincérnek, fizetett, s még a kabátját is csak menet közben 
vette fel, úgy elsietett. Oda se köszönt, mikor felpattant az 
asztalomtól.

-  Hát maga igazán jól kifogta! -  vetettem közbe, mert igye
keztem barátságos lenni, amennyire tudtam. S ez csöppet sem 
volt könnyű: széles, önelégült mosoly jelent meg az arcán, 
de annyira bizonytalan és rángó mosoly, hogy valósággal fel
ingerelt. Ha egyre furdalóbb kíváncsiságom az Anikóval való 
kapcsolata iránt nem kerít úgy a hatalmába, aligha tudtam 
volna tovább türtőztetni magam, hogy úgy ne járjon velem is, 
mint kávéházi asztalszomszédjával délelőtt.

-  A főpincér jól ismer, már hetek óta abba a kávéházba 
járok. Felmerült bennem, hogy előtte öntöm ki a lelkem. De 
ez képtelenség lett volna. A kávéházban, mint említettem, 
alig volt pár foglalt asztal, de a csekély forgalom ellenére 
sem volt bátorságom beszédbe elegyedni a főpincérrel. Olyan 
szertartásos, szigorú arccal járt-kelt... Istenem, nem tudtam 
kigondolni, mit tegyek, hogy kezdjem. A pincér is -  Anikóék 
kávéházában a főpincéren kívül csak egy pincér van szolgálat
ban reggel -  olyan álmos és fáradt volt. Minduntalan ásított. 
Ó, asszonyom, oly elhagyottnak éreztem magam! Arra gon
doltam, elmegyek Anikóhoz. Ha nem is beszélhetek vele, leg
alább hozzá megyek. Visszatértem lakásomra, fogtam két 
könyvet, vettem egy kis süteményt, szépen összecsomagoltam
-  és beküldtem neki a munkára fogott rab ismerősünkkel. És 
találkoztam egy emberrel, önnel, asszonyom, méghozzá ép
pen önnel! Én nagyon tisztelem m agát... Ó, higgye el, ki
mondhatatlanul örülök a találkozásnak!

-  Miért mondja: épp velem? És miért tisztel oly nagyon? -  
kérdeztem mosolyogva.

Egyszerre túl komoly, majdnem fájdalmas lett az arca. Izga
tott, egyre jobban izgatott ez a különös ember.



-  Kérem magát, higgye el nekem, csakugyan nagyon tiszte
lem. Ez nem szó. . .  ezt meg kell mondanom, akarom, már rég 
akartam, hogy ezt megtudja. Annyit mesélt nekem magáról 
Anikó. . .  Anikó igaz ember. Anikó az egyetlen ember, aki 
életemben jó volt hozzám ... Ó, oly jó volt hozzám!

Tapintatlanságnak éreztem, hogy minduntalan a „tisztele
téről” biztosít. Ha Anikó a mi viszonyunkról valóban mindent 
elbeszélt neki, akkor nagyfokú figyelmetlenség ezt így felem
legetni -  gondoltam. De most már nem akartam sarkon for
dulni. Sőt, szerettem volna, ha minél többet mesél magáról és 
Anikóról. És Ambrusról! Minden szavát jól az emlékezetem
be akartam vésni, ő  azonban hirtelen elhallgatott.

-  Ott tért el a történetétől, hogy amennyiben az ember már 
nem bírja ki, akko r... -  próbáltam szóra bírni.

-  Köszönöm. Igen, ez a legszörnyűbb. Akkor az embernek 
már nem marad semmi féltett kincse, az egész ember egyetlen 
föltétien vágy, amely mindenáron meg akar valósulni: ki, ki 
a magányosságból, emberek közé, emberarcú lényekkel élni, 
valakivel, valakikkel közösségben lenni! És az ember kitör 
magánya láncaiból, és az első emberbe, az első társaságba 
belekapaszkodik. Olyan akar lenni, egészen, maradéktalanul 
olyan, mint ők. S így kerültem...  a magam leendő torzképei 
közé. Asszonyom, tudja, vidéken sok olyan fiatalember él, 
mint amilyen én is voltam. Az ő sorsuk ugyanilyen. Náluk is 
eljön a pillanat, mikor a tisztaságot, mely a lelket ott a többi 
embertől, minden közösségtől elszigeteli, amikor a magá
nyos hevülést már nem bírják ki, és akkor elhagynak min
dent, és elmerülnek az ól sarában. Persze, a józanság nem fo
gadja be őket, mert az alpári józanságra abszolúte alkalmat
lanok. De ők rosszabbak lesznek még a józanoknál is: hazu
gabbak, cinikusabbak; ingyenélők, semmittevők! A megtaga
dott régi tűz fényének sajátos világításában külön kis, zárt cso
portot alkotnak. Isznak, morfiumot szednék, utolsó, förtel
mes életnézeteket tesznek magukévá. Nem hisznek semmi
ben, s önmagukat is utálják, de ezt egymás előtt szégyen
kezve és valamiféle sajátos önimádattal leplezik; önimádattal, 
amelyet később maguk is elhisznek... Hát én hozzájuk men
tem, közéjük álltam -  és rettenetesen kínlódtam. A kínlódá



som egyre mélyült, mert mégsem tudtam, a legnagyobb erőfe
szítéssel sem, mégsem tudtam annyira elveszíteni magamat, 
hogy maguk közül valónak érezhessenek. Iparkodtam min
dent úgy csinálni, mindenről úgy beszélni, mindenre úgy 
nézni, mint ők -  de valahogy mindig különálló maradtam, 
mégis, mégis egyedül. . .  Jött a háború. A társaság elszéledt. 
Engem is elvittek katonának. Megsebesültem. A kórházból 
aztán alkalmatlanként elbocsátottak. A ztán. . .

Egyszerre elsötétült az arca.
-  Bocsásson meg, biztosan untatom.
-- ó ,  nem, a legkevésbé sem!
-  Csakugyan? Hát, aztán. . .  aztán itt, Pesten találkoztam 

Anikóval. Neki köszönhetek mindent. Az első ember, az 
egyetlen, aki jó volt hozzám, ő  sokat szenved ön m iatt... 
Azonban.. .

Zavartan és határozatlanul nézett körül, majd hirtelen kezet 
nyújtott:

-  Nekem erre kell mennem.
Csak akkor vettem észre, hogy egész közel értünk a laká

somhoz. Lestyán talán tudja, hogy hol lakunk? Bosszankod
tam, de kicsit meg is könnyebbültem, hogy a beszélgetésünk 
abbamarad.

-  Ambrus is örülne, jöjjön fel egyszer hozzánk -  mondtam 
búcsúzóul.

-  Igen, igen -  felelte, és szembeötlően elpirult. -  Majd egy
szer, egyszer majd feltétlenül, asszonyom...

Oly szomorú szemmel nézett rám, s oly görcsösen szoron
gatta a kezem, hogy sajnálnom kellett. Mintha nehezére esne, 
meg kellene küzdenie azért, hogy elváljon tőlem. Ekkor hirte
len, szögletes meghajlással kezet csókolt, majd széles, fekete 
kalapját esetlenül megemelve valami olyat mormolt, hogy 
„köszönöm”, és hosszú léptekkel elsietett.

Ambrust otthon találtam. Ha Anikótól jöttem haza, mindig 
nagyon háládatos és zavart volt.

-  Csak most jössz? -  kérdezte, és megsimogatta a kezem. -  
Sokáig kellett várnod?

-  Nem, de gyalog jöttem. Lestyán Péterrel. A fogház előtt 
találkoztunk, s elkísért hazáig.



Leplezni akartam, milyen nyugtalanító számomra az az em
ber. Igyekeztem könnyedén odavetni a nevét és nem kérde
zősködni felőle.

Ambrus csodálkozó, elnyújtott hangon kérdezte:
-  Lestyánnal? És hogy ismerkedtetek össze?
-  Bemutatkozott. Zavaros fejű embernek látszik.
Ambrus viselkedése elárulta, hogy Lestyán neki sem kö

zömbös. Engem azonban annyira felizgatott ez az új ismeret
ség, hogy éppen ezért egy lépést se mertem tenni rejtelme 
kiderítéséért. Lestyán azt kérdezte tőlem, ismerem-e azt az 
érzést, amikor az ember már nem bírja ki, és kirohan... 
Nem, ezt a szenvedélyes, magát felemésztő nyomorúságot 
nem ismerem. De a másikat igen. Amikor az ember oly szűk 
körbe szorul be, hogy huroknak érzi, és visszafojtott léleg
zettel él, mukkani se mer, és szinte szenvedi, hogy még nem 
egészen béna, mert fél minden mozdulattól, mert fél, hogy a 
hurok, ha csak megmoccanna, még összébb húzódik, és meg
fojtja -  ó, ezt ismerem, ezt a szűkölő, megalázó kutyasor
sot jól ismerem!

Megijedtem, amikor Ambrus az ebédnél megint kiejtette 
Lestyán nevét.

Öntudatlanul elkapott a homályos érzés, hogy a sötét titok
hoz, amely oly régóta nyomaszt -  ebben a furcsa új ismerősben 
egy lépéssel közelebb kerültem. Legszívesebben könyörögtem 
volna, hogy ne beszéljen róla. De csak ültem mozdulatlanul, 
és mosolygó arccal néztem rá.

-  Nagy belső harc dúl benne, nagy belső harc dúl abban az 
emberben -  mondta Ambrus.

Én nem tettem semmi megjegyzést, mire ő sietően folytatta:
-  Úgy ivott, mint egy kocsis. De itt, Pesten egészen leszo

kott róla. És milyen indulatos természetű! Némely embernek 
nagyon nehéz jónak lennie...

A mama figyelmesen nézte hol Ambrust, hol engem. Egy
szerre csak hozzám fordult:

-  Mit mondott, honnan ismeri Anikót?
-  Erről nem beszélt -  feleltem.
-  Te sem tudod? -  faggatta most már Ambrust. -  Csak nem 

valami rendőrségi besúgó?



Ambrus felnevetett.
-  Dehogy, mama, dehogy! Én nagyon jól ismerem. Közü

lünk való, derék, jó fiú.
Úgy láttam, Ambrus is szeretné már félretenni a témát. A 

mama azonban most még makacsabbul faggatózott, és a sze
me is elevenen fürkészett.

-  Mit beszélt Anikóról? -  kérdezte tőlem.
-  Összefüggéstelenül és rajongással beszélt. Hogy Anikó 

mennyire jó volt őhozzá. Rajongásában odáig ment, hogy ki
jelentette: egész életében senki olyan őhozzá nem volt, mint 
A nikó ...

Ambrus most alig leplezett türelmetlenséggel nevetett fel.
-  Hisz alig múlt húszéves! Valami túl sok emberrel nem is 

lehetett kapcsolata.
Felkeltem behozni a második fogást. Mikor a konyhából 

visszaértem, a mama még mindig változatlanul maga elé né
zett, Ambrus pedig a szalvétával babrált. Az volt nálunk a szo
kás, hogy mindenkinek a mama szed, de most észre se vette, hogy 
őrá várunk. Szerettem volna már túllenni az ebéden.

-  Tessék, itt a főzelék, mama! -  figyelmeztettem.
Gépiesen kapott a merőkanál után, s alig nézett a tányér

jainkra, miközben szedett. Szemöldökét magasra vonva tépe- 
lődött valamin, valamilyen összefüggést keresett, amire nyil
vánvalóan nem tudott rájönni.

-  És mit mondott, honnan ismeri Anikót? -  tért vissza előb
bi kérdéséhez. ,

-  Már mondtam, mama, hogy erről nem beszélt! -  válaszol
tam csaknem ingerülten.

-  Te sem tudod, Ambrus? -  kérdezte ismét.
-  Amikor Anikó megbetegedett, feljárt hozzá, ápolta. Na

pokig ott ült mellette, ki se mozdult, csak ha patikába vagy 
orvosért kellett szaladni.

Ambrus száraz, sőt majdnem türelmetlen hangon felelt. 
Énrám némileg megnyugtatóan hatott, hogy ilyen egyszerű 
háttere van ennek a számomra oly érthetetlenül nyugtalanító 
kapcsolatnak. Már a rossz idegeimet kezdtem okolni, hogy 
minden apróság képes felizgatni. Mégis, sokért nem adtam 
volna, ha ennek a beszélgetésnek egyszer már vége szakad.



-  Ez akkor volt -  kérdezte akkurátusán a mama amikor 
Anikónak tüdőgyulladása volt, és előttem eltitkoltad?

-  Igen, akkor -  felete Ambrus. Éreztem, ő is megkönnyeb
bült, abban a reményben, hogy a beszélgetés most majd más 
mederbe terelődik.

-  Látod, ez az, amit sose fogok megbocsátani neked -  szólt 
a mama, és mutatóujjával tréfásan megfenyegette Ambrust. -  
Már akkor is hihetetlen volt nekem az a sebtében kitalált tör
ténet -  folytatta elkomolyodva. -  Anikó sürgönyt kapott az 
apjától, hirtelen haza kellett utaznia, tőlem el sem búcsúz
hatott . . .

-  Hát jobban tettem volna, ha megmondom? -  kérdezte 
kellemetlenül Ambrus. -  Csak nyugtalankodott volna, éjjel
nappal aggódott volna a mama. Jobb, az ilyet megtakarítani, 
ha lehet.

-  De ha, isten őrizz, Anikó akkor belehal, hogy mertél vol
na a szemembe nézni?

-  A mama úgyse segíthetett volna rajta. Úgyse ápolhatta 
volna senki jobban, mint Lestyán -  nevetett fel zavarában 
Ambrus. Aztán hirtelen elkomorult, s alig észrevehetően el is 
pirult.

-  Anikóról sohasem jut eszébe az embernek, hogy valamibe 
belehalhat -  mondta maga elé révedve.

A mama elgondolkodva figyelte Ambrus arcát. Kissé emelt 
hangon, ám valójában gyengéden szólt hozzá:

-  Csak látszat az, hogy van olyan ember, aki mindent kibír. 
A halál egyszerre jön.

A szoba levegőjét erre feszültség ülte meg.
-  De lehet olyan helyzet -  magyarázkodott Ambrus - ,  hogy 

az ember, épp azért, mert szereti, nem mondhatja meg az iga
zat az édesanyjának sem.

Érthetetlennek találtam, hogy a mamának egyszerre ilyen 
fontossá kezd válni Anikó rég elmúlt betegsége.

-  Csak a magad feje szerint jártál el akkor, vagy Anikó se 
akarta, hogy megtudjam? -  faggatta Ambrust.

-  Rám bízta -  felelt Ambrus erőszakos rövidséggel.
-  Rosszul tette, szegényke. A hazugság sose vezet jóra.
Ambrus felkelt, utána én is; kezet csókoltam a mamának, s



indultunk a szobánkba. Ambrus ezzel kettévágta a beszél
getést, s ezt valamiképp talán jóvá akarta tenni, mert az aj
tóból nehézkes kedélyességgel visszaszólt:

-  A mama majd Anikó fejét is mossa meg egy kissé, ha 
isten segítségével kiszabadul. . .  Most azonban pihenjen le egy 
kicsit.

A szobánkba érve Ambrus megjegyezte:
-  Szegény mama, nagyon szereti Anikót. Mintha a lánya 

lenne. Nem is tud másról beszélni.
Nem feleltem semmit. Behúzódtam a dívány sarkába, sze

rettem volna oly picinnyé összehúzódni, hogy ne is látsszam. 
Behunytam a szemem, Ambrus fölém hajolt.

-  Rosszul vagy? -  kérdezte aggódón.
-  Nem, semmi. Csak csendet szeretnék.
Ambrus sóhajtott.
-  Oly egyedül vagyok -  csúszott ki a számon önkéntelenül, 

s a következő pillanatban már hiába szerettem volna vissza
szívni.

Ambrus ijedten kuporodott a lábamhoz, fejét az ölembe 
hajtotta, s tágra nyílt, esdeklő szemmel nézett fel rám.

-  Ezt nem lett volna szabad mondanod -  szólt. -  Én úgy sze
retlek.

-  Igen, bocsáss meg; igen, igazad van.
-  Nem, na ne így! Mondd meg, mi bajod van, mi fáj? Rossz 

vagyok hozzád?
-  Nem, jó vagy.
-  Akkor mondd meg, mit tegyek?
-  Nagyon jó vagy.
-  Nem szeretlek eléggé? Mindenkinél jobban szeretlek! -  

szólt forró szenvedélyességgel. Ez a szenvedély megtörte a je
get, és -  mintha valami vastag burok olvadna le rólam -  fel
szakadt belőlem a fájdalom, a panasz, az élet. A lidércnyo
más eloszlott. Beszélni akartam, és megtudni mindent. Most 
mertem akarni a tudást -  az nem lehet hazugság, ha úgy 
mondják, mint ahogyan ő mondta: „Mindenkinél jobban sze
retlek!”

-  Jóságosom -  tört ki belőlem lelkendezve - , én nem va-



gyök jó, én rosszabb vagyok, mint te, és boldogtalan, nagyon 
boldogtalan. Segíts rajtam!

-  De mondd, mit tegyek.
-  Azt mondtad, engem szeretsz legjobban -  szóltam. Átad

tam magam a csalóka érzésnek, hogy most mindent kibeszél
hetek, most itt a pillanat, amikor mindennek a végére járha
tok, boldogan. -  Miért vagy akkor oly keveset velem, miért 
kell akkor neked más is?

-  Nem vagyok keveset veled -  válaszolta bizonytalanul. -  
Igazán nem is tudom ...

-  De én mindened szeretnék lenni...!  -  kiáltottam.
-  Ha az ember j ó . .. -  szakított ő félbe, de nem hagytam, 

hogy befejezze, mert éreztem, hogy általánosságokba akar 
tévedni.

-  Én csak tebenned tudok boldog lenni. S ha nem vagyok 
boldog, akkor nem tudok jó lenni.

Ambrus megfogta a kezemet, és kezemmel együtt közelebb 
vonta arcomat a magáéhoz.

-  Olyannak kell szeretned engem, amilyen vagyok -  szólt 
remegő hangon. -  Talán más ember vagyok, mint t e . ..

Görcsösen szorítottam a kezét.
-  Én, most én akarok beszélni -  kezdtem. -  Nekem fáj, kín

lódom. .. Mért kell neked ember énrajtam kívül? Látod, ne
kem semmi, semmi a világon nem kell, csak te. Te vagy ne
kem a csend, a nyugalom, az öröm, a rend, és ha te nem vagy, 
akkor én elveszek, mindent üresnek érzek, és semmihez sincs 
közöm.

Kifejtette kezét az enyémből, éreztem, hogy visszahúzódik 
tőlem, hogy megint másutt van. A pillanat megtévesztett, és a 
pillanatnak vége volt. -

-  Nagyon szeretlek, de egy ember nekem nem pótolhatja a 
világot -  szakadt fel Ambrusból. A pár perc előtti felszaba
dulás kétségbeesésbe hanyatlott bennem.

-  Akkor mit jelent ez a szó: téged szeretlek legjobban?! -  
sikoltottam fel. -  Te vagy a jó, igen, ez igaz, én vagyok a rosz- 
szabb, a kicsiny; te vagy a nagy, a mindenkié, én parányi és 
gyenge, magát féltő lélek -  de én elpusztulok ebben a kutya
szorítóban!



Ambrus sápadtan hallgatott. Felkelt, és mellére hanyatlott 
fejjel megállt előttem.

-  Higgy nekem -  szólalt meg halkan - , könyörgöm, higgy 
nekem. Ha nem hiszel, akkor én is kételkedni kezdek magam
ban. Nekem is rossz, nagyon rossz így, ahogy van. De nem 
szabad akarni a boldogságot. Az nincs is ezen a földön. Ha 
boldogok akarunk lenni, mások csak még boldogtalanabbak 
lesznek -  és velük együtt mi is. Nézd, én hozzátörődöm a sor
sunkhoz.

-  De ha így van, akkor miért vagy velem? -  nyögtem fel. -  
Én vagyok az oka, nem tudlak boldoggá tenni, é n ...  akkor 
mondd ezt, de ne azt, hogy nincs boldogság.

-  Veled vagyok, mert az neked jó, és az a legtöbb, amit 
kaphatok, hogy jó vagyok valakihez.

Ez úgy hangzott, mint maga a téboly.
-  Nekem mindegy, kivel vagy, csak az a fontos, hogy te légy 

jó neki? Akkor köszönöm!
Ambrus idegenül nézett, s egy pillanatig szinte ellenszenvet 

éreztem a tekintetéből.
-  így nem lehet beszélni -  szólt rám feddő hangon.
A kétségbeesés esztelen dühvé torzult bennem.
-  Rossz neked, mert nincs itt Anikó!
A téboly percére a rémületé következett. Magam lepődtem 

meg, magam rémültem meg legjobban a kiejtett szavamtól. 
Szerettem volna visszaszívni -  nem, elfelejteni, hogy kimond- 
tam! Nem is tudni, hogy én éreztem, hogy én gondoltam ezt. 
De késő volt. Pedig nem gondoltam semmi meghatározott do
logra, mikor ilyen összefüggésben kimondtam Anikó nevét. 
Nekem is oly váratlanul hangzott fel, valahonnan mélyről, 
ez a szó, mint rejtett tűzfészekből hirtelen felcsapó láng. 
Vágyat éreztem, hogy Ambrusra vessem magam és iszonyod
va könyörögjek neki, ne szóljon egy szót se, semmit se felel
jen, mert azzal szörnyű dolgokat tesz. Ő azonban elfehérült 
arccal nézett maga elé, és egyszerre elszántan kiáltott rám:

-  Féltékeny vagy!
Minden csepp vérem felszökött, mintha arcul csapott volna. 

Súlyosabb sértés, megalázóbb gyanú nem is érhetett volna. 
Nem a büszkeségem fájt legjobban, hanem maga az, ami



történt. A felszabadulás ujjongó érzésével akartam megmu
tatni, milyen koldusszegény a zaklatott életem -  és ez a felü
letes szó lett a vége, csak ezt kaptam érte!

-  így nem lehet élni! -  kiáltottam magamon kívül.
-  Rossz velem? -  kérdezte mozdulatlanul.
-  Nem vagy a férjem, nekem nincsen férjem! -  szakadt fel 

belőlem a jaj.
-  Akkor váljunk el -  mondta, és leült egy székre. Dideregve 

húzódott össze.
Már nem tudtam, mit teszek. Valami bűvölő erő hatalmá

ban felkeltem. Szótlanul hozzáláttam a csomagoláshoz. Nem 
tudtam eligazodni mindabban, ami történt, nem tudtam, mit 
fogok aztán csinálni, hova fogok menni. Gépiesen rakosgat
tam ki a holmimat és készítettem elő a bőröndöket. Nem vol
tak gondolataim, nem tudtam, mit teszek. Arra emlékszem, 
hogy egy szó se hallatszott, és hogy egyszerre, mikor felte
kintettem, váratlanul ott állt velem szemben Ambrus. Nem 
vettem észre, mikor kelt fel a székről, nem tudtam, mióta áll 
ott. Állt, és nézett engem. A csomagolás a szobában mindent 
felfordított. Minden kimozdult a helyéből, és én ernyedt ke
zekkel álltam a feldúlt szoba közepén.

-  Mit csinálsz, mondd? -  meredt rám Ambrus.
Csakugyan nem tudtam, mit teszek.
-  Az emberek miatt se bírnám .. .  én sose tudnék tőled el

menni. Belepusztulnék! -  zokogtam fel, és ideggörcs fogta 
el egész testemet.

Nem tudom, mi történt közvetlenül ez után, csak arra em
lékszem, hogy Ambrus is sírva fakadt.

Nagyon megbetegedtem. Csúcshurutom is jelentékenyen 
rosszabbodott. Egyszer vért köptem.

Ambrusnak napokon át szavát se lehetett venni. Valahány
szor betegágyamhoz közelített, arca fájdalomba torzult, sze
me nyugtalanul forgott üregében. Siralomház hangulata volt 
az egész lakásnak. A mamának nem mondtunk el a tör
téntekből semmit, de ő is még csendesebb, még szomorúbb 
lett. Mintha mindent, ami beszélni valója volt, akkor, az 
ebédnél elmondott volna, most mindig csak hallgatott. Fel se 
volt szabad kelnem, most a mama járt ki Anikóhoz a csoma



gokkal. Ha hallgatott is, énhozzám jó volt. Az a néma rész
vét, amit akkor tapasztaltam, mikor Anikót elfogták, betegsé
gem alatt még gyengédebben nyilvánult meg. Az orvos ag
gasztónak találta állapotomat, és azt ajánlotta, hogy lehető
leg minden izgalmat kerüljek, és menjek szanatóriumba hegy
vidékre. Örömmel kaptam az orvos tanácsán -  az itthoni, sors
teli levegő helyett csendre, nyugalomra, egyszerű életre vágy
tam. Menekülni, ha csak egy másik helyre is. Messzire innen, 
valahova, ahol nem kell rettegnem, hogy még közelebb kerü
lök a ponthoz, amely után már csak a vég van. Nem akartam 
meghalni. Élni akartam, és úgy, mintha nem az volna a sor
som, hogy az életem őnélküle, vakon haladjon mellette.

Ambrus addig nem nyugodott, míg elő nem teremtette a 
szükséges pénzösszeget. Az elutazás előtti napokban végtele
nül figyelmes és jó volt hozzám. Attól kezdve, hogy pontosan 
megállapítottuk elutazásom napját, még szomorúbb lett. Egy
szer mondta is:

-  Úgy félek az elutazásodtól. Olyan egyedül leszek.
Én csak feküdtem, és türelmetlenül vágyódtam: el, el. Bár

csak már vonaton ülnék -  ez volt az állandó néma sóhajom. 
Reggelenként, amikor felébredtem, elszorult a szívem: bár
csak még ez a nap is elmúlna anélkül hogy történne valami! 
Nem tudtam volna megmondani, mi az, amitől félek, de iszo
nyú volt a szorongás.

A mama könnyezett, amikor elbúcsúzott tőlem. Én tartóz
kodóan viselkedtem, pedig én is megindult voltam. Ambrus 
kikísért a pályaudvarra. Nem voltam képes beszélni, de belül 
a szabadulás érzése motoszkált bennem, és amikor Ambrus
ra néztem -  a reményé is. Még mindig tudtam bízni, és szíve
sen adtam át magamat az életösztön ámításainak. Ambrus ar
ca elnehezült a szomorúságtól. Távollétem alatt még jobban 
érezni fogja, hogy szüksége van rám -  gondoltam magamban 
- ,  hiszen mióta együtt vagyunk, még soha nem voltam távol. 
Kezdtem megint hinni, hogy ami történt, az csak túlcsigázott, 
megrongált idegállapotom következménye -  de mégis szo
morú maradtam. Anikóra kellett gondolnom, aki börtönben 
van, míg én most szanatóriumban fogok üdülni.

-  Majd meggyógyulsz -  szólt Ambrus, miközben a pályaud



varon fel-alá sétáltunk. -  Majd meggyógyulsz -  ismételgette
és akkor rendbe hozunk majd mindent.
-  Igen, igen -  feleltem - ,  majd ak k o r...
De éreztem, hogy az arcom belesápad.
Ambrus egyik kezével a kezemet ragadta meg, másikkal az 

arcomat simította végig.
-  Meg fogsz gyógyulni -  szólt biztató mosollyal és gyer

mekünk lesz!
Mintha nem akarná a pillanatot elengedni, hosszan nézett 

rám és nagyon szomorúan. Gyermek! Mint maga a beteljesült 
ígéret, úgy visszhangzott még a puszta szó is bennem, és derű
sen, hálásan néztem Ambrusra.

A vonat befutott, és sebtében el kellett válnunk. Melegen 
megcsókolt, magához ölelt, s mielőtt elengedett, még egyszer 
hosszan megcsókolt. A lépcsőről visszanéztem rá. A vonat el
indult. Ott állt a peronon, míg a szerelvény ki nem futott az 
állomásról.

A szanatórium jó hatással volt egészségemre és idegeimre 
is. Maga a szelíd vidék is -  osztrák üdülőhely -  a lágy, ba
rátságos rendezettségével megnyugtatóan hatott. Önmagam 
tükörképére ismertem benne. Minden józanul mértékletes, 
a hegyek nem zordak, csak magas dombok, és a föld serényen 
terem. Az erdők nyájasak és nyíltak. Szerettem ődöngeni 
a sétányokon, és sokszor nem is éreztem a nyugtalanságot. 
Mintha elfelejtettem volna az elmúlt, nyomasztó esztendő
ket, úgy éreztem, ez itt a valóság, csakis ez. Anikó fogságára 
sokszor gondoltam szomorúan, de vigasztalni tudott a körül
mény, hogy ő akarta így, s minden embernek más és más a 
kielégülése. Az ő egyénisége a maga és mások elleni küzde
lemben kereste az otthont; az enyémnek otthona a csendes 
arányok, melyek nem ismerik a végleteket, és a talán szerény, 
de az odaadás minden készségével betöltött nyugalom. Szeret
tem megállni a gondozott erdőkben, a hegyoldalban siető pa
tak mentén. Nincs benne semmi örvényes, semmi kiszámítha
tatlan; kedves és egyszerű, és szabad szemmel a fenekére 
látni.

Ha ráeszméltem visszatérő nyugalmamra, magam is megle
pődtem. Nemrég még azt hittem, hogy minden erőmnek vége,



hogy minden megbénul bennem, holott, lám, tudok nyugal
masan élni. S valóban, sajátságos képességem volt: a kínál
kozó jót megragadni, minden korábbi aggodalommal és bajjal 
szinte elmerülni benne; megfeledkezni minden rosszról, ami 
mögöttem, körülöttem és nyilvánvalóan még előttem van. Tud
tam, hogy Ambrus számára mostani nyugalmam elérhetet
len képtelenség. Ő falja a hírlapokat és minden dologért, ami 
a világban rosszul történik, szenved, ő  soha nem tudna az 
egyéni körülményei kedvező alakulása miatt oly maga-békült 
perceket élni, mint én itten. Ez azonban nem nyugtalanított, 
valamiképp még kedvemet is leltem benne. Jól esett rá gondol
nom és felnéznem rá. A gondolattól, hogy meg fogok gyógyulni, 
megerősödöm és gyermekem lesz tőle: e gyönyörűségtől le 
kellett hunynom a szememet. Az élet szerény és drága, egy
szerű örömeinek a szeretete újult erővel támadt fel bennem. 
Vágyam támadt hosszú leveleket írni a férjemnek. És írtam is 
Ambrusnak hosszan, töredelmes őszinteséggel és egész szere- 
tetemmel. A jövőről esett legtöbb szó e levelekben. Minden, 
ami rossz köztünk történt -  írtam neki - ,  most érthetetlen 
előttem; mindenben csak jók lehetünk majd egymáshoz. Az 
idő és tér távolságából tisztán látom kapcsolatunkat. Jóra 
térítőm, megbocsátó, édes társam, gyengéd útmutatóm vagy 
te nekem .. .

S Ambrustól jöttek a levelek. Ha ritkábban írt is, mint én, 
és rövidebben, jóság, ragaszkodás volt a szavaiban. Mióta is
mertük egymást, most először váltottunk leveleket. S ez is új 
élmény volt a számomra. Nem láttam még az övéhez hasonló 
leveleket. Külsőre is makulátlanul gondosak, olyanok, mintha 
műalkotásnak készültek volna; akihez íródnak, annak semmi 
befolyása a levél hangvételére. Egészen személytelenek, af
féle ünnepélyes monológok, s csak a megszólításban szerepel 
az, akinek íródnak. Csak ő, aki a levelet írja, csak ő van 
bennük. A nagyszerű fájdalmaival, a magát nem értő, világtól 
eltávolodott ember darabosságával és egy reménytelen vágy 
szenvedélyével. Akkoriban a legfőbb nyugtalanságom ezek 
a levelek voltak. S furcsa, hogy valahányszor a levele olvasása 
után ilyen nyugtalanság támadt bennem, alig tudtam leküzde
ni a vágyat, hogy Lestyánnak írjak. Milyen összefüggésben és



mit? Erről sejtelmem sem volt. Csak annyit gondoltam, mi
lyen jó volna most leülni, és elkezdeni írni: „Kedves Lestyán 
Péter, én nem felejtettem el magát, és igazán szeretnék kö
zelebbit hallani m agáró l...” De természetesen nem írtam. 
Egyébként nemigen foglalkoztatott Lestyán, csak ha Amb
rustól levél jött.

így éltem egy hónapon keresztül. Elmúlt a hónap, s októ
berben otthon kitört a forradalom. Nemigen olvastam a hírla
pokat, a hír váratlanul ért. Az eseménynek örültem. Vége a 
háborúnak, a katonák megint emberek lehetnek, az emberek 
élni és dolgozni fognak. Külön örömöm volt az a gondolat, 
hogy Ambrus most milyen jól érzi magát. Különben én is min
dig átéreztem a háború szörnyűségét. Pillanatig sem tévesztett 
meg a hadviselő államok jelszó-tömege. Mindig tudtam, hogy 
mindegyik hadviselő kormány a saját népével és az összes 
többi néppel szemben gazságot követ el; más azonban tudni 
ezt, és megint más harcolni ez ellen. Borzasztóan hatott rám, 
mikor híreket hallottam ismerősökről, akik megsebesültek 
vagy elestek; én tudom, és igazán őszintén mondom: soha 
nem maradtam közömbös vagy hideg mások szenvedéseivel 
szemben. De nem éreztem a felelősséget azért, ami rossz 
körülöttem történik. Az egyes ember gyenge ahhoz, hogy 
a világot átalakítsa, mindig úgy gondoltam, hogy az egyes em
ber csakis elpusztulhat a küzdelemben egy ilyen szörnye
teg ellen. Az egyik újságban részletes tudósítást olvastam 
arról, hogy lelkes tömegek a börtönhöz vonultak és kiszaba
dították a politikai foglyokat. Anikó szabadulásáról külön 
tudósítás számolt be: feltűnően nyugodt volt, és hogy az 
ünnepeltetését elkerülje, kocsiba ült és eltűnt a tömeg szeme 
elől.

Anikó szabadulásának hírére sírtam az örömtől. De az örö
mömet nyugtalanság zavarta meg. Nem tudtam, miért, megint 
félni kezdtem. Anikó szabad.. .  Lestyán. . .  Ambrus. . .  a ma
m a ... Most valami történni fog; és én éreztem, hogy gyáva 
vagyok. Éreztem, hogy itt, otthonomtól messze, elhagyatott 
és tehetetlen vagyok; és otthon is az volnék. „Otthon”, ahol 
most anélkül hogy az ujjam is megmozdíthatnám, emberek, 
akiknek én idegen, más ember vagyok, most az én életem



sorsát is rendezik! Félve siettem reggelenként a portáshoz, 
hogy jött-e számomra levél, s ha érkezett, előbb elszoruló 
lélegzettel gyorsan átfutottam, hogy nincs-e benne valami 
lesújtó rossz. Ez a félelem mégis különbözött az otthoni álla
potomtól. Rettegtem ugyan megint, de feltettem, hogy küz
dők az életemért. Gyerekért, férjért, családért. Feleség, anya 
akarok lenni, akit szeretnek, aki szeret.

Nem lepett meg, mikor egy reggel Anikó keze írását pillan
tottam meg. Attól kezdve, hogy szabadulásának hírét vettem, 
el voltam készülve rá: meg fog kezdődni a harc az életemet 
leigázó ismeretlen tényekkel, amelyek immár kendőzetlenül 
fognak előmbe lépni. Anikó az első levelében semmit se írt 
ezekről, ellenben határozott érzésem volt, hogy ez mégis
csak a kezdete valaminek, aminek folytatása csakis a várt 
rossz lehet. Bocsánatot kért tőlem, amiért rossz volt hozzám, 
de ő akkoriban ennél is nagyobb bűnöket követett el. Jól 
ismerlek -  írta - ,  és mindig is ismertelek. Csakhogy mert rossz 
voltam, a következtetéseim is rosszak voltak. Te más ember 
vagy, mint én, ezért el kell tőled szakadnom. így gondoltam 
akkor. Tudom, sokat voltál szomorú emiatt. De én is nagyon 
rosszul éreztem magam. Te valóban mindent csak kívülről lát
hattál. Én, megjobbulva, most visszakéredzkedem hozzád. 
Akarom, hogy láss és érts engem. Kérdezz tőlem, és én, bi
zalommal a te szereteted iránt, kérdésedre őszintén felelni 
fogok.

Anikó a börtönben megváltozott. Ezt éreztem a leveléből. 
De mit akar most tőlem? Valóban más ember vagyok, mint ő. 
Sajnál engem ezért? Most már a jóságban és a szeretetben ke
resi élete értelmét, írta. Szerető és jó akar lenni hozzám, mi
után korábban egy másik gondolkodási módszer jegyében el
dobott.

őszintén feleltem Anikónak. Nem tudtam homályt borítani 
a fájdalmas emlékekre, és nem akartam felidézni őket, csak 
felkészülten bevárni a sorsomat. Nem kérdeztem tőle semmit.

Minden, amit magadról, külső vagy belső életedről írsz -  
válaszoltam neki - ,  az megtársult szeretettel találkozik majd. 
Tudom, úgy állok előtted, mint az élő vád. S nem tagadom, 
hogy te (ha nem is csak te, ám sorrendben és jelentőségben te



voltál az első) az életemet megbolygattad. Én, az életet sze
rető, erős, derűs ember, idegileg és lelkileg nyomorékká let
tem. Bizalmatlanná váltam, elvadultam. De tudom, hogy ez 
nem maradhat így, és harcolok a régi, szép magamért, hogy 
visszaváljak azzá, aki tizennyolcéves koromban voltam. De 
nem ahhoz a félig tudatos gyermekészhez, hanem tisztult 
látásomhoz akarom párul az akkori erőmet és tiszta szívemet.

Talán jel vagy megint -  írtam neki befejezésül - ,  de most az 
életem jobbra fordulásának jele. Rajtad áll, így lesz-e.

A levelet leragasztottam és elküldtem. A nyugalmam azon
ban végleg elveszett. Anikó nem harcolni, hanem békülni 
keresett meg engem. De nekem résen kellett lennem, mert 
Anikó békülése mögött az én sorsom rejtőzött. Legközelebb 
egyszerre két levél érkezett: az egyik Ambrustól, a másik 
Anikótól. Ambrus hívott, hogy amint lehet, jöjjek haza, mert 
nagyon vágyódik utánam. Ő is érzi, hogy boldogok lehetünk 
majd, mert -  írta egy váratlan fordulattal -  tudni fogjuk 
vállalni egymást. Sok mondanivalója van, és kincsnek érzi 
a szeretetet.

Anikó hosszan írt. Hiszi, hogy jóvá tudja tenni, amit elle
nem elkövetett. Hisz a szeretetben, mely minden szenvedé
lyen győzedelmeskedni tud. Gőgös voltam -  írta - ,  mert én 
akartam felmérni, mennyit bír el a másik ember. Ez homá
lyosan hangozhat neked, de majd megérted. Magamat akar
tam összetörni, és összetörtem másokat is. Minden terhet én 
akartam viselni, minden rosszat vállalni próbáltam, és ez gőg 
volt, mivel nem hittem az emberekben. Benned sem hittem.

Ambrusnak írtam. Elpanaszoltam, hogy rosszul érzem ma
gam, roncs vagyok és kínos álmok gyötörnek. Anikó levelére 
nem válaszoltam. Mit feleljek neki? -  tűnődtem. Akkor rossz 
volt hozzám, de most a másik végletbe esett. Túlságosan erős
nek éreztem őt, és engem az olyanfajta erő, mint az övé, nyug
talanított. Nem akartam megengedni, hogy nagyon közel ke
rüljön hozzám. Úgyis az volt az érzésem, hogy túlságosan 
is a közelembe sodródott. Mert Ambrus levele az övével egy 
atmoszférában íródott. Még a szavaik is gyakran ugyanazok 
voltak. A szemérmemet sértette a mód, ahogyan ketten együtt 
törődtek velem. És mi van a harmadik emberrel? Mit keres



az ott ? Ő mi módon keveredett bele az én életembe? Mert 
hogy Lestyán is köztük van, az nem volt előttem kétséges -  
noha eddig még csak a neve se fordult elő Ambrus és Anikó 
leveleiben.

Legutóbbi jelentkezését hiába hagytam megválaszolatlanul, 
két hét múlva Anikó ismét írt. Azt gondolta, hogy elveszett 
a levél, azért nem jutott a kezébe a feleletem. Saját magáról 
írt, arról, hogy most mi a szándéka, hogyan akar élni. Szek- 
táriusok rajongása és vaksága tüzelt a szavában. Az ember 
fizikai adottságainak, a valóságnak olyan alábecsülése nyilat
kozott meg életprogramjában, hogy számomra, akit épp ez az 
általa is tagadott valóság kínzott, az egész elviselhetetlen volt. 
Az egyetlen utat a magunk látszólagos szükségletei megtaga
dásában és a szeretetben találtam meg -  írta. Szeretni kell, 
és a szeretetben minden eggyé lesz. Azelőtt is mindenemet, 
egész lényemet oda akartam adni, elajándékozni, de kétség
beeséssel, elkeseredéssel; ma nem érzem, hogy ennél jobb va
lami lehetséges, és nem is kívánok a magam számára jobbat. 
Tévő életet élek, erőt, egészséget, békét hozok...

Anikónak ezt az alázatos önmegtagadását az életem csöpp 
szigetét elmosással fenyegető áradásnak éreztem. Minden 
szava mögött vele éreztem Ambrust, és minden szó táma
dásként hatott rám.

Azzal a szándékkal ültem le válaszolni, hogy véget vetek 
a levelezésnek.

A leveled annyira tünetszerű és annyira beteges -  írtam - ,  
hogy nehéz rá bármit is felelnem. Magunkat megtagadni és 
boldognak lenni, ez a kettő együtt nem állhat meg. A bol
dogságot én épp a pszichikai és fizikai erőink teljes kiélésében 
látom. Ne élj öncsalással! Én csak a valóságban hiszek, és ha 
neked a valóság rossz, ne csinálj magadnak hamis bálványokat. 
Miért áltassuk magunkat, hogy „a lényünk” a jóság, az erkölcs? 
„Nem vagyunk mi se test, se lélek, hanem ember, akit nem lehet 
megosztani” -  mondja egy kedves, egyszerű bölcselő mély meg
érzéssel. Őszintén meg kell mondanom: a különbség köztünk 
most sokkal élesebb, mint akkor volt, amikor eltoltál ma
gadtól. Majd egyszer, ha már életed nem a szertelen végletek 
közt fog hányódni, akkor talán mi is találkozhatunk.



Erre a levélre aztán csakugyan nem jött válasz Anikótól. 
Ambrus még elvétve írt, de szűkszavúan és általánosságban. 
Az ő leveleinek ez a hangváltása nyilvánvalóan összefüggött 
az Anikónak írt utolsó levelemmel. Bizonyára olvasta, mert 
bátortalanul ugyan, de nyomát hagyta, hogy nem az én néze
teimben osztozik.

A meg-megújuló izgalmak és a folytonos nyugtalanság kö
zepette is gondosan ügyeltem egészségem helyreállítására. 
Az egészség is fegyver volt az életemhez: a gyermekhez és 
a férjemhez. Rendkívüli erőfeszítéssel oly pontosan telje
sítettem az orvos előírásait, hogy meggyógyultam. Csak 
azért is. Elutazásom napján sürgönyöztem Ambrusnak, hogy 
jövök.

A pályaudvaron rajta kívül Anikó és Lestyán is várt. A le
vélváltásunk után ez nem lepett meg, de kellemetlenül fogad
tam. Ambrus, amint megpillantott, már messziről nyújtva 
kezét, mosolyogva sietett felém. Én lassan haladtam előre, 
és a szememet jól nyitva tartottam. Nem úgy tértem vissza, 
mint ahogyan elmentem. Akkor elmenekültem -  most azért 
jöttem, hogy, ha szorongva is, felvegyem a küzdelmet. Amb
rus megcsókolt, de észrevettem, hogy ideges. Félszeg neve
téssel mutatott előre: -  Itt van Anikó és Péter is!

-  Észrevettem őket magam is -  szóltam tartózkodón, léptei
met lelassítva.

Ők ketten a pályaudvar kijáratánál álltak, ott vártak ben
nünket.

-  No, megjött -  nevetett megint zavartan Ambrus, és ismét 
megcsókolt. Lestyán nyugodtan nézett ránk, Anikó arca azon
ban meg-megrándult. Őt arcán érintettem ajkammal, Les- 
tyánnal pedig kezet fogtam.

-  A poggyásza? -  kérdezte szolgálatkészen Lestyán.
-  El kell mennünk érte a másik oldalra. . .  Van kocsi? -  for

dultam Ambrushoz.
-  Igen.. .  lesz.. .  de hogy csináljuk. . .  négyen nem férünk 

fel -  szólt határozatlanul.
Szótlanul álldogáltak, én pedig, türelmetlenségemet nem 

titkolva, szintén hűvös hallgatással vártam, hogyan intéződik 
el a dolog. Ambrus szólalt meg.



-  Mi ketten majd kocsiba ülünk -  mondta rám mutatva ti 
pedig gyertek villamoson.

Tegeződnek. Ez már meglepett. Nyugtalanul intettem, hogy 
induljunk már.

-  Ok ne jöjjenek mindjárt -  mondtam félig nekik, félig 
Ambrusnak. -  Előbb otthon rendbe teszem magamat. Másfél, 
vagy két óra múlva talán...

Ambrus szórakozottan nézett körül, s aztán sietett kocsit fo
gadni. Észrevettem, hogy izgalmában kezet sem fog sem Ani
kóval, sem Lestyánnal. Az induló kocsiról intett vissza nekik. 
Ők, mintegy tanácstalanul, még ott toporogtak egy helyben.

Kiváltottuk a poggyászt, és a kocsi elindult a lakásunk felé.
-  A mama nem jöhetett ki, sok dolga van -  kezdte Ambrus.
-  A fogadtatásomra így is elég nagy kíséret vonult ki -  je

gyeztem meg nevetve.
Vagy nem értette, vagy nem akarta érteni, mit mondtam.
-  Hál’isten, úgy látszik, használt a kúra -  szólt - ,  jól nézel 

ki.
-  Igen, egészen rendbe jöttem. Te hogy vagy?
-  Jól -  felelte mosolyogva. Aztán elkomolyodva nyúlt a ke

zem után. -  Oly jó, hogy megint együtt vagyunk. Ugye?
-  Az utazás kimerített. Szerettem volna otthon egyedül ma

radni veled. Mi van Anikóval?
-  Lestyán és ő együtt vannak. Nagyon megváltozott. Szeret

ném, ha megint jó barátok lennétek -  tette hozzá bizonytalan, 
kérő hangon.

-  S Lestyán?
-  Nagyon szeretik egymást.
-  Régi dolog ez?
-  No igen -  felelte. -  Akkor kezdődött, amikor Anikó meg

betegedett.
Lestyánnak persze mindenről ugyanaz a véleménye, mint 

Anikónak?
-  Igen. . .  nem egészen.. .  de majdnem.. .
-  Tudod -  jegyeztem meg nevetve - ,  Anikó leveleiből néha 

úgy éreztem, mintha a te karikatúrád volna.
Ambrus kitérően felelt.
-  Nektek tulajdonképp mindent elölről kell kezdenetek.



Újra meg kell ismernetek egymást. Olyan keveset tudtok egy
másról.

-  Én ismerem Anikót -  vetettem ellen. -  Tőlem az ő végle
tes természete idegen.

Ambrus idegesen fészkelődött.
-  Nem lehet így elutasítani embereket -  mondta. -  Lestyánt 

biztosan szeretni fogod, gyorsan meg fogod szeretni.
-  Nem rokonszenves nekem.
-  Ó, azóta nagyon megváltozott!
-  Mióta?
-  Hisz csak egyszer láttad.
-  Kicsit mintha pózolna -  mondtam. -  Különben sem hiszek 

abban, hogy emberek megváltoznak.
-  Nem szabad ilyen hitetlennek lenned -  szólt figyelmezte

tően Ambrus. -  Sokat szenvedett, és voltaképpen jobb, mint 
ahogy ő maga is gondolná... Persze, neki is vannak h ibái... 
Nagyon szeretném -  tette hozzá némi habozás után - ,  ha jó 
lennél hozzájuk. Mindent el akarnak követni, hogy te éppúgy 
együtt légy velük, mint én.

-  Majd meglátjuk -  szakítottam félbe erőszakolt könnyed
séggel.

-  Hogy beszélhetsz így! -  fakadt ki Ambrus, most már lep
lezetlen türelmetlenséggel. -  Anikó vissza akar térni hozzád, 
jóvá akarja tenni.. .

-  Én nem haragszom rá -  szóltam kurtán. -  Csak távol va
gyok tőle.

Elhallgattunk. Ambrus, mintha megbánta volna hevességét, 
gyengéden rám mosolygott.

A kocsi azonban egyszerre megállt. Nem mehetett tovább: 
csődület állta el az utat. Ambrus leugrott megnézni, mi tör
ténik. A kocsiról nem tudtam kivenni, miért gyűlt össze annyi 
ember. Láttam, hevesen vitatkoznak és tülekednek, hogy 
előbbre jussanak. Időnként mintha súlyos tárgyak zuhanása 
hallatszott volna. Kezdtem valóban fáradtnak érezni magam, 
és bosszantott az ácsorgás. Ha Ambrus nem száll le, akkor 
vissza lehetett volna fordulni és más úton hazahajtani. De 
a tömegben eltűnt a szemem elől. Kérdeztem a kocsist, szerin
te mi lehet itt.



-  Ördög tudja -  szólt vissza. -  De ilyenkor persze nincs 
rendőr a közelben. Ha ebben a drága időben az ember keve- 
selli a tarifát és legalább a ló abrakjára valót meg akarja keres
ni, akkor a plajbászával mindjárt ott terem. De ilyenkor nyo
ma sincs!

Megeredt a nyelve, s alig bírtam gátat vetni a közlékeny- 
ségének. A várakozás annál is kellemetlenebb volt számomra, 
mert attól tartottam, nem lesz időm Ambrussal szót váltani 
Anikó és Lestyán érkezése előtt.

-  Nem intene az uramnak, hogy jöjjön? -  igyekeztem véget 
vetni a beszédes kedvű kocsis előadásának.

Felállt, hogy körülnézzen.
-  Nem lehet itt semmit se látni -  szólt nagy nyugalommal, 

s visszaült a helyére. -  Annyi biztos, valami rossz mehet itt 
végbe.

A zsivajgó tömeg hirtelen elcsendesedett, majd megmoz
dult. Az emberek utat engedtek: némán sorfalat álltak. A 
csendben egy éles női hang csapott fel:

-  Józsi, te maradj a holminál, még majd elviszik!
A sorfal közt egy zilált külsejű nő sietett el, hat-hét év körüli 

kisfiát vezette kézen fogva. Szinte szaladva lépdelt a gye
rekkel, az alig tudott lépést tartani vele. Oly gyorsan ment az 
asszony, hogy nem is volt időm az arcát szemügyre venni; 
a közeli utcasaroknál végleg eltűnt a tekintetem elől.

A tömeg már ismét nyüzsgött, s lármás megjegyzések váltak 
ki a zűrzavarból.

-  Valami jófajta nő lehet! -  szólt a kocsis hátrafordulva, és 
nevetett.

A tömegben végre észrevettem Ambrus közeledő alakját. 
Csak küszködve tudott magának utat törni. A kocsis kiálto
zására most már indulhattunk.

-  Mi bajod, egészen fehér az arcod! -  kérdeztem Amb
rustól. -  Mi történt?

-  Láttad az asszonyt?
-  A gyerekkel?
-  Igen. A másik gyerek ott maradt, hogy a holmit őrizze. 

A férje kidobta.
-  Miért?



-  A házmester mesélte, aki mindent tud róluk: a férj már 
egy hete leselkedett a feleségére. A férfi katona volt, egy hete 
érkezett haza a fogságból. Elbújt, hogy a felesége ne tudja 
meg, hogy itthon van. Kileste az asszony szeretőjét. Akkor 
ment be a lakásába, mikor az asszony szeretője épp elment. 
A felesége maga nyitott neki ajtót. Ez ma történt. Az asszony 
most látta viszont először négy év után, át akarta ölelni. A fér
fi szó nélkül ellökte magától. Aztán kidobálta az utcára az asz- 
szony minden holmiját. A házbeliek és az utcán az emberek, 
akik odacsődültek, azt hitték, őrülttel állnak szemben. Mikor 
le akarták fogni, a férfi maga mondta el nekik, mit tett az asz- 
szony. Erre mindenki elhallgatott. Senki se vetett ellene egy 
szót sem. A férfi pedig némán tovább hajigálta a bútort, 
ruhát, fehérneműt. Előbb az udvarra, majd onnan ki az ut
cára. Én akkor érkeztem oda, mikor az asszony az utcán a 
gyermekeire hivatkozva kérlelte a férjét. Borzasztó volt! A 
férfi katonaruhában; erős, munkáskülsejű ember. Az asszony 
kérlelésére fenyegetően, s egyúttal könyörögve kiáltott rá:
-  Menj, menjetek, mert szörnyűt teszek! -  A nő erre rémül
ten elhallgatott, és engedelmeskedett. A többit te is láttad.

A kocsis lassan hajtott, mert ő is Ambrus elbeszélésére fi
gyelt. Amint Ambrus befejezte, a lovak közé csapott, és félol
dalt fordulva hátraszólt:

-  Semmi ez. Mostanában napjában tucatszámra adódik 
ilyesmi. Ismerek egyet, kollégám volt. Rokkantan jött haza, s 
mikor az asszonyt ott találta a másik ölében, még ő kérlelte, 
hogy ott maradhasson és megosztozhasson rajta! ;•

A kocsis jóízűen mulatott a történeten. Nekem nagyon kel
lemetlen volt ez az egész incidens, s Ambrus még tetézte is az
zal, hogy beszédbe elegyedett a kocsissal.

-  Hát ha úgy szerette az asszonyt -  figyelmeztette nagy ko
molyan a kocsist - ,  mit tehetett volna szegény? Az ilyenen 
nem lehet nevetni.

-  Az ilyen nem érdemli meg, hogy szeressék! -  ellenkezett 
az a bakról.

Ambrus azonban nem hagyta ennyiben.
-  Sose lehet tudni, mi lakik egy emberben -  kezdte bizony



gatni, s mindenáron meg akarta győzni emberét. A kocsisnak 
azonban a beszélgetés e része már nem volt érdekes: feleletre 
se méltatta. Beszéd közben Ambrus az izgalomtól magához 
tért, majdnem felvidult. A kocsis elhallgatását annak tulajdo
níthatta, hogy érvei gondolkodóba ejtették. S ennek látható
an örült. Nem akartam kedvét szegni, s ezért bólintottam, 
amikor ő az előttünk ülő kocsisra mutatva, mosolygó arccal és 
tréfás önelégültséggel nézett össze velem.

Hangját lehalkítva, nehogy a kocsis meghallja, a fülemhez 
hajolt.

-  Valaki rosszat tesz, és ezen az egész embert megítélik. 
Nekik minden ilyen egyszerű.

-  Egészséges ösztön van emögött -  vetettem közbe.
-  Egy ember élete -  tiltakozott ő -  olyan megfoghatatlan. 

Mindig melléje nyúl az, aki kívülről akar belehatolni.
-  Mégis az ember az, aki cselekszik...
Nem engedte folytatni a gondolatomat.
-  Ahogy az ember az, aki öltözködik. De minden látható 

dolog csupán jelírás, aminek a kulcsa belül van.
-  Anikó is írt valami ilyesfélét -  szóltam hangos nevetéssel.

-  Nem emlékszem pontosan, de valami olyasmit, hogy a világ 
nincs is, bennünk van minden, és a szeretet nem ismer lehetet
lent.

Ambrus, mintha felelős volna Anikó szavaiért, zavarba jött.
-  Anikó egy kicsit túloz -  mondta. -  Az biztos, hogy vannak 

dolgok, amelyek csak addig rosszak, míg az ember nem sze
ret. Ha mindenki testvérem, akkor könnyű a rosszat eltűrnöm 
és magamat odaadnom.

-  H a .. .  -  jegyeztem meg. -  De éppen ez a ha az, amin min
den megfordul. Vagy van ez a szeretet, vagy pedig nincs. Sen
ki elé sem állítható követelményként. Mit csináljon, akiben 
nincs meg, és akinek -  tegyük fel -  ezért nehéz minden?

-  Én közelről láttam, hogy mindenkiben benne van, csak 
utat kell törni neki -  bizonygatta hevesen Ambrus.

Kérdően néztem rá.
-  Lestyánra gondolok -  magyarázta.
-  Miért? Mit csinált? -  kérdeztem kétkedőn.
-  A leghevesebb indulatait is leküzdötte!



-  Például -  fordultam szembe Ambrussal mosolyogva -  
most már nem mondja minden második szava után, hogy „asz- 
szonyom”?

Ambrus nem tudott ellenállni, s velem nevetett.
-  Mit tudhatja az ember, hogy is vannak ezek a dolgok! -  

kiáltott fel ekkor. -  Nekem minden olyan könnyű.
A kocsi megállt, hazaértünk. A mama meghallotta a kocsi

zörgést, és lejött elénk a lépcsőn. Ambrusnak a kocsissal még 
egy kis vitája kerekedett, mert az a várakozásért nagyon ma
gas árat követelt.

-  Nekem egy hétig kell dolgoznom, amíg ennyit keresek -  
alkudozott tréfásan Ambrus.

-  Az ilyen ember akkor ne járjon kocsin -  válaszolta maga
biztosan a tulajdonos. -  Nem muszáj mindenkinek kocsin 
járnia.

-  És mit csináljon szegény ember, ha poggyásza van? -  in
cselkedett vele Ambrus.

-  Az az ő dolga. De nekem sietnem kell, tessék fizetni.
Ambrus végül is engedett a kocsis követelésének.
-  Lám, ez is világnézet -  szólt hozzám nevetve.
A szobába érve a mama még egyszer átölelt, és megcsókolt. 

Úgy tűnt, mintha megöregedett volna. Az arca még komo
lyabb és gondterhelt is volt.

-  Meleg mosdóvíz vár a szobádban, menj, mosdjál meg -  
szólt barátságosan a mama, alighogy felértünk.

Itthon voltam. Amint az ismerős szobában, az ismerős hol
mik közt körülnéztem, minden elmúlt ügyem kínzón elevene
dett meg. Minden bútordarab, minden limlom is elmondatlan 
panaszoknak, nehéz óráimnak terhes emlékét ontotta rám. Si
etve kellett mosakodnom, mert Lestyán és Anikó hamarosan 
megérkezhetnek. S nem lehet elbújnom előlük, jönni fognak, 
nincs menekvés. A kis asztal az ablaknál, ahol a csacsi lány el
kezdett naplót írni, változatlanul ott állt a helyén. Meddig lesz 
még az a sarok egyetlen, menedéktelen menedékem? Mióta 
elmentem, rengeteg minden történt itthon, annyi bizonyos. 
Én nem haragudtam Anikóékra, igazán nem. Csak féltem, 
mert éreztem, hogy Ambrus között és köztük még szorosabb 
lett a kapcsolat, amelyen én kívül rekedtem. S mennyire fon



tos Ambrusnak, hogy mi jóban legyünk! Szokatlan volt a hatá
rozottság, amellyel ezt elvárta tőlem. A pályaudvartól hazáig, 
a kocsin tulajdonképpen mindig e körül mozgott a beszéde. S 
Anikó meg Lestyán, mint valami családtagok, Ambrussal 
együtt vártak a vonatnál! Tegeződnek is . .. Igyekeztem meg
újítani az elhatározásomat, amellyel haza indultam. Az én 
életemnek mások a szükségletei, mint az övékének. Az ő éle
tüket én nem bírom magamévá tenni, harcolnom kell a ma
gáméért. Ambrus most köztük van, és engem is vele együtt 
bele akarnak vonni a kapcsolatukba. Csakhogy én tudtam, ha 
Ambrus nincs is mellettem, de közöttük sincs egészen, mert 
ha én Ambrussal egyedül maradok, mint most volt a kocsin, 
Ambrus akkor tud velem nevetni.

A mosdással még el sem készültem, máris hallottam, hogy 
Lestyán és Anikó megjöttek. A szomszéd szobában a mamá
val és Ambrussal beszélgettek. Társalgásuk eleinte meglehe
tősen vontatott volt. Ambrus a kocsissal való egyezkedését be
szélte el. Hallottam, hogy Lestyán erre megjegyzi:

-  Tulajdonképpen csak két világnézet van. Az egyik a ko
csisé, aki azt mondta, hogy „az az ő dolga, de nekem sietnem 
kell”. Minden magatartásnak, amely nem elszántan a másik, 
szükségképpen ez a végső konzekvenciája.

Szándékosan soká készültem el. Rosszkedvű voltam. Alig
hogy megérkeztem -  gondoltam - ,  máris itt vannak, benyo
mulnak az életembe. A társalgás odaát később megelevene
dett, többnyire Lestyán hangját hallottam. Ambrussal vitatko
zott, aki elmondta az utcai jelenetet is.

-  Nagyon jól megértem azt az embert -  hallatszott a Les
tyán heves hangja. -  Nyilvánvalóan nem haragudott az asz- 
szonyra. Ha haragszik rá, akkor kiabál vele, átkozódik, vagy 
megöli. Nem haragudott. Csak végrehajtotta, amit kikerülhe- 
tetlennek, szükségesnek érzett. Mert más választása nem volt: 
megölni vagy útjára bocsátani az asszonyt, éspedig úgy, hogy 
nyoma se maradjon. Az ilyen gyilkosság nem a kétségbeesés 
végső határán történik. Bizonyos, hogy megölnie könnyebb 
lett volna. Ellenben gyermekeinek anyját, gyermekeit elkül
deni, saját magát élettársa és otthona elvesztésére ítélni, 
és mindezt nem bosszúból, hanem a helyzettel való kímé



letlen, végsőkig menő leszámolásból: ez már impozáns erköl
csi erő!

Ambrus és a mama egyszerre szóltak közbe, de hogy mit 
mondtak, azt nem tudtam tisztán kivenni. A társalgás mintha 
megint elakadt volna, s Anikó hangját hiába vártam, nem 
csendült fel.

Végignéztem magamon a tükörben: elégedett voltam ma
gammal. Tudtam, hogy hosszadalmas öltözködésem, az, hogy 
ennyi időt töltök a magam rendbe hozásával: ez mind elüt az 
ő világuktól. De én nem akartam másként, nekem így volt jó. 
S nem akartam hazudni. Akartam, ők is lássák, hogy nem az 
én látogatóimnak, hanem Ambrus barátainak tartom őket.

-  Készen vagyok -  szóltam be hozzájuk, s megálltam az aj
tóban.

Úgy határoztak, hogy átjönnek a mi szobánkba. Ott mele
gebb volt, mert a mama számomra befűtött; a másik szobában 
télikabátban kellett ülniük. Este volt már, a mama fáradtsá
gára hivatkozva azt mondta, lefekszik. Lestyán egy meghaj
lással, Anikó pedig kézcsókkal köszönt el tőle.

A mama, mint máskor is, két keze közé fogta Anikó fejét, 
pillanatig gyengéden nézte, aztán megcsókolta, és miután 
Ambrusnak és nekem mosolyogva intett, a szobájába ment.

-  Kérem, ne az ágyra, itt a fogas -  figyelmeztettem Les- 
tyánt, aki levetette téíikabátját és az ágyra dobta.

Ambrus nevetve intett Lestyánnak.
-  Látod, rendnek kell lenni!
-  De miért nem tehetem az ágyra? -  kérdezte ártatlanul 

Lestyán.
Komoly maradtam.
-  Azért van a fogas, hogy oda akasszák a kabátot. Szere

tem, ha az ágyam tiszta.
A társaság elhelyezkedett. Ambrus, Anikó és Lestyán a 

kályha köré ültek, s nekem is hoztak egy széket. Jól éreztem, 
hogy szóváltásunk a télikabátról, ha önmagában jelentéktelen 
volt is, elválasztó határainkat idézte fel. Míg odavoltam -  gon
doltam - , biztosan mindig az ágyra tették kabátjaikat, s ez 
most nekik is eszükbe jutott. Ambrus erőszakoltan tréfálkozó 
megjegyzése épp ezt az érzést akarta elsimítani. Leültem az



odakészített székre. A társalgásban, mely még mindig a mi ut
cai incidensünk körül forgott, nem vettem részt. Szándék se 
volt bennem, hogy tartózkodásomat legyőzzem, ráadásul ide
gennek és kiszolgáltatottnak éreztem magam -  s ez a kellemet
len érzésem percről percre nőtt. Védekezésem az volt, hogy 
úgy tettem, mintha beszélgetésük közömbösen hagyna. Holott 
volt benne valami leplezett jelképesség.

-  Kegyetlen dolog egy asszonyt csak úgy elkergetni -  szólt 
Ambrus. Ki tudja, az az asszony miért tette, amit tett. Hátha 
csakugyan nagyon szerette a másikat is? Az is lehet, hogy 
gyenge, és nem tudott ellenállni. Vagy azért tette, mert a gyer
mekei éhesek voltak. A férjét mégis szerethette, és talán a tör
téntek után is jók lehettek volna egymáshoz.

-  Én most nem az asszonyról beszélek, az más kérdés -  el
lenkezett Lestyán. -  Az adott férfiról beszélek, az adott hely
zetben. Nem értem, mit értesz te azon, hogy mindazok után 
is, ami megtörtént talán jók lehettek volna egymáshoz? Ne
kem több az, ha ilyesvalaki, mint ez az ember, ilyen helyzet
ben azt cselekszi, amit csakugyan cselekedett. Amit te mon
dasz, az a kiegyezést jelenti a teljesség rovására. Az ilyen le
mondás megalkuvás, és az ilyen igénytelenség nem az egyé
niség legmélyéről jön. Ez egy tisztátalan viszony elfogadása 
volna, az volna, amit az emberek általában tesznek! Az igazi, 
a jó az, amikor valaki az egészet akarja, és ha az nincs, akkor 
nem éri be a felével, hanem a teljes törést idézi fel.

Mit akarnak ennyit azzal az esettel? -  kérdeztem magam
ban, de továbbra is közönyös érdektelenséget színlelve hall
gattam őket. Én otthont akartam, ők meg az utcát, a világot, 
és a világnak csak a kuszaságait, csak a gyötrelmeit hozzák be 
magukkal, és megbolygatják vele az életemet.

-  De hiszen az asszony belehalhat! -  szólt Ambrus a fejét 
csóválva, s én úgy láttam, mintha ingadozna, mintha ő is épp
oly rosszul érezné magát e bezúdított külvilági problémák 
miatt, mint én.

-  Azt nem tudom -  makacskodott Lestyán. -  Ne hozakodjál 
elő ezzel! És ha belehal? Az ember élete és halála felett nem 
egy másik ember rendelkezik! Mindent meg kell tenni a má
sik ember életéért, de az nem segítség, ha hazudok. Az ember



legfőbb dolgai közül való, hogy a feltétlen igazság jegyében 
álljon és tiszta legyen minden viszonya. Hamarjában nem is 
tudok nagyobb rosszat elképzelni, mint ha valaki valamely vi
szony alapjává a hazugságot teszi!

Lestyán hangjában valami személyes vádat éreztem Ambrus 
ellen.

-  De ha nem magáért, hanem a másik emberért teszi? -  vé
dekezett Ambrus.

Lestyán felém fordult.
-  Magamat a másik ember élete fölé emelem, ha a magam 

belátása szerint eltitkolom előle az igazságot. Ha egy viszony
nak, mint amilyen a házasság is, a kölcsönösség a lényege, ha 
ebben a viszonyban hazudok, akkor a legnagyobb bűnt köve
tem el. S a legtöbb bűnnek az a tulajdonsága, hogy magasabb 
szempontokkal igazolhatónak látszik. De a lelkiismeret mást 
mond! A hazugság a másik embernek a megvetése, a másik 
ember méltóságának és felelősségének a semmibe vevése. Ké
rem, mondja meg, maga nem így gondolja?

Ez olyan volt, mint egy támadás. Ambrus is így érezhette, 
mert ingerülten szólt rá Lestyánra:

-  Hogy tartozik ez a kérdés a katonához, aki brutálisan ki
dobta a feleségét!

-  Úgy tartozik oda -  felelt Lestyán helyett Anikó, aki most 
szólalt meg először - ,  hogy nem a brutalitásról, hanem a szakí
tásról beszéltünk. Te mindig abból indulsz ki, hogy nem 
szabad fájdalmas dolgokat tenni. Pedig az ember számára, 
épp azért, mert bűnös, a fájdalom elkerülhetetlen. Te a fájda
lomtól félted az embert, mert gyengének tartod. Pedig inkább 
fájdalmat, mint hazugságot!

Ambrus közbevágott:
-  Nem arról beszéltek, amiről szó van!
Lestyán azonban nem tágított, és merőn rám szegezve a te

kintetét feleletet várt tőlem.
Kelletlenül és hűvösen szóltam:
-  Lehetnek helyzetek, amikor elkerülhetetlen a hazugság.
-  Én nem arról beszélek, hogy lehetnek ilyen esetek -  kiál

tott indulatosan Lestyán - , én azt mondom, hogy minden ilyen 
helyzetben az efféle kíméletesség a másik ember megtagadá



sa! Valaki elől elrejteni az akár az én, akár az ő bűnéből szár
mazó valóságot, ez annyi, mint az ő sorsává megtenni maga
mat! Ez felfuvalkodottság, mely a másik embert a feladatától 
fosztja meg. Az ember életében a nehéz helyzetek és kompli
kációk olyan feladatok, melyekkel a bensőségnek meg kell 
küzdenie. Persze hogy vigyázni kell, hogy ne teremtsünk ilyen 
helyzeteket; de ha már megvannak, nem szabad a megküzdé
sükre hivatott bensőség elől elfednem őket. E küzdelemben 
segítenem kell, ha van rá lehetőség; de e személyes harc kö
vetelményeit, eshetőségeit lemérnem: ez jogtalan beavatko
zás a másik ember dolgába.

-  Ez fanatizmus! -  pattant fel Ambrus, mintha elevenébe 
vágott volna Lestyán látszólag személytelen bölcselkedése. -  
Kereken kimondom: az ember nem vállalhatja, hogy egy szó 
az ő szájáról, ha az a szó az igazság is, egy másik embert meg
gyilkoljon!

Lestyán sem tudta magát türtőztetni.
-  Mindig ezzel a gyilkossággal jössz! Érdemes volna meg

vizsgálni, nem önmagát félti-e, aki egyre arról beszél, hogy 
hátha megöli az igazsággal a másikat.. .

-  De minek ilyen indulatosan beszélni? -  kereste a kitérőt 
Ambrus.

-  Nem magam miatt vagyok indulatos, sőt egyáltalán nem is 
vagyok indulatos! -  mondta Lestyán türelmetlenül, s ahogy 
mondta, az teljes cáfolata volt a védekezésének. -  Azonban az 
igazságot mindenkinek meg kell tudnia. A másik ember leg
igazibb énjét gyilkolom, ha önhatalmúan megfosztom attól, 
hogy lássa helyzetét és helyzetében saját magát. A hazugság
ban úgysem lehet boldog; elképzelhető, hogy az igazságba va
laki belepusztul, de ez már nem az ember hatalmában van. 
Akkor a gyermeket járni se szabad megtanítani, mert hátha 
elesik és betöri a fe jé t... Sötétbe kell zárni, hogy ott veszély
telenül csücsüljön!

-  Csendesebben, a mama a szomszéd szobában alszik -  csi- 
títgatta Ambrus az ismét hangoskodó Lestyánt.

-  Késő van már -  szólaltam meg én is, és összébb húztam 
magamon a kendőt. Kínzott ez a burkolt, célozgató, hamisan 
személytelen, magas röptű eszmefuttatás.



Egy pillanatig csend lett. Anikó azonban gyorsan megtörte.
-  Ha Ambrus azt akarja mondani, hogy az a katona nem a 

lehető legjobbat tette, ebben, persze, igaza van. Ha meg tu
dott volna bocsátani annak az asszonynak, és úgy megbocsá
tani, hogy a viszonyuk tisztán újjászületik, ez több lett volna. 
De ha erre nem képes, akkor igenis csak egyet tehet: kettétör
ni kívülről is, ami belül külön van.

-  Igen -  szólt fellélegezve Ambrus - , igen, hiszen épp ezt 
mondom én is. Meg kell bocsátani, és akkor jó minden.

Ambrus szemmel láthatóan csakugyan elhitte, hogy ő ugyan
azt gondolta és ugyanazt mondta, mint Anikó, és ezért hálásan 
nézett rá.

-  Jó -  mondta hangját lehalkítva Lestyán - , persze, hogy ez 
a legtöbb. De most épp arról volt szó, hogy amennyiben valaki 
ezt nem képes megtenni.. .

-  Én meg tudnám tenni -  szakította félbe Ambrus, és za
varában rám nevetett.

-  Csak az a kérdés, hogy miért tudnád megtenni? Mert 
megbocsátani és „megbocsátani” az kettő. Úgy is meg lehet 
bocsátani, hogy az elkövetett bűnt nem látom a teljes jelen
tőségében, és elmegyek mellette. Ez azonban nem megbocsá
tás! -  jegyezte meg Lestyán, már ismét hevesen.

-  Ez igaz -  hagyta helyben Ambrus értetlenül vállat vonva 
- ,  de én nem is állítom az ellenkezőjét.

Lestyán izgatottan kelt fel székéről, és nehéz léptekkel 
sétálni kezdett fel-alá. Egyszerre megállt Anikó előtt, aki szo
morúan és mozdulatlanul ült a székén.

-  Én csak annyit tudok -  szólt szenvedélyes kitöréssel Le
styán - , hogy amennyiben választanom kellene aközött, hogy 
egy hazugság árán utolsó percemig boldognak érezzem 
magamat, vagy hogy ebben a pillanatban egy eddig eltitkolt 
valóságot tudjak meg, amelynek megtudása végleg megfoszt 
mindentől, én nem tudnék mást, csak az utóbbit választani.

Ambrus magába mélyedve hallgatott, majd hirtelen felkap
ta a fejét, és a tekintetemet kereste. Úgy mosolygott rám, 
mint aki jelezni akarja, hogy mi megértjük egymást. De én 
Anikóra figyeltem, aki csendesen szólt.

-  Péternek igaza van. Én is inkább az utóbbit választanám.



Amíg a beszélgetés folyt, talán észre se vették a hallgatá
som, de most, hogy elhallgattak és csend lett, ez egyszerre ki
ütközött, magára vonta a figyelmet. A nagy némaság ráfeküdt 
a társaságra. Énrám is. Miért bölcselkednek ezek ilyen szen
vedélyes alattomossággal? Hisz most már végképp nem arról a 
szerencsétlen katonáról, hanem önmagukról van szó! S talán 
énrólam is?

Ambrus megélhetési ügyekről kezdett beszélni, de mind
nyájan éreztük, hogy ez csupán kényszeredett kísérlet, mely a 
nyomasztó helyzetet akarja enyhíteni. Lestyán igyekezett 
segítségére lenni Ambrusnak ebben a törekvésében, de én 
nem reagáltam, s Anikó is némán meredt a kályha parazsára.

-  Hazamegyek. Pihend ki magad -  fordult hozzám hirtelen 
elhatározással, és felkelt.

-  Nem csekélység ám egy ilyen utazás -  kapott a szón Amb
rus, és megsimogatta az arcomat. -  Ugye, nagyon kime
rült vagy?

-  Igen, mi tagadás, fáradt vagyok -  válaszoltam tompán. -  
Az utazás kellemetlen volt, a vonatok zsúfoltak.

Anikó még mindig ott állt mozdulatlanul Lestyán mellett, 
aki tanácstalanul nézett körül. Arca egyszerre nagyon szomo
rú kifejezést öltött. Anikót nézte.

-  Nem kísérlek el benneteket. Én is fáradt vagyok -  törte 
meg a csendet Ambrus.

Anikó belebújt a kabátjába, Lestyán hozta oda neki nagy 
szomorúan.

-  És mikor jöttök el megint? -  kérdezte Ambrus tétován.
-  Mondd meg, mikor jöjjünk -  fordult meg Anikó, nyílt te

kintetét Ambrusra függesztve.
-  Nem is tudom ...  -  tanakodott magával Ambrus, mintha 

ez meggondolni való lett volna.
Én közben egy darab fát tettem a tűzre. A fellobbanó láng 

hangja megtörte a kínos csendet. Ó, ezek a csendek!
-  Van valami dolgod holnap délelőtt? -  szólalt meg végre 

Lestyán.
-  Nem, nincs semmi -  erősítgette Ambrus. -  Minek is 

kérdezni, hogy mikor jöjjetek. Holnap délelőtt, úgy tíz felé. 
Addigra készen leszel, ugye? -  fordult hozzám kedvesen.



-  Igen -  feleltem ridegen.
-  Hát akkor induljunk -  intett Lestyán Anikónak. Kezet 

fogtak velem, majd Ambrussal is, ő meleg, de némiképpen za
vart mosollyal az ajtóig kísérte őket.

Egyedül maradtunk. Hosszú hónapok után most először 
megint együtt. Ambrus motozni kezdett a szobában. Székeket 
tett a helyükre, könyveket rakosgatott egyik helyről a másik
ra. Csak hogy a hallgatás terhe ne legyen annyira érezhető.

-  Fáradt lehetsz nagyon -  szólalt meg végre.
És ezzel kezdte az ágybontást. Én csak ültem némán. Amb

rus tétován állt meg az ágynál, aztán széket húzott magának, 
és leült velem szemben. Kezébe fogta a kezemet, és a másik 
kezével simogatta. Különös simogatás az övé. Nem a kéz el
mélázó érzése, nem a nyugalmas megszűnés a simogatásban -  
inkább olyan, mintha saját kezét tördelné a simogatott keze
men. Széles, erős tenyere gyorsan halad, de nem siklik, ha
nem mintha minduntalan megbotlana. Ráemeltem a tekinte
temet, és megint ott volt rajtam a szeme. Talán csak állat 
szemében, a tagló alatt, abban lehet ilyen irtózó, reménytelen 
és semmit nem értő kétségbeesés. Mintha üregük szorítanák 
őket, mintha helyükről menekülni akarnának, sötéten úgy ug
rált a két szeme. De én nem tudtam segíteni, csak szenved
tem. Most azért szomorú, mert én elhúzódtam tőle, mert el
különülök tőle, mert elhúzódom Anikótól és Lestyántól. Nem 
ért engem. De mindennek a gyökere mégis ő maga, aki saját 
magát sem érti, aki saját magával van megterhelve. És ez nem 
olyan teher, amit le lehetne vetni. Ezt csak levenni lehet, csak 
más veheti le róla -  gondoltam. Miket követhetett el e két
ségbeesett magányosságában, milyen képtelen utakon keres
hette a szabadulást, hogy találkozhasson önmagával? Csak az 
esti bölcselkedésükre kellett gondolnom. Közte és Anikóék 
között ő bizonyára valamiféle közösséget keres, amelyben el
érheti önmagát. De ez a közösség nem volt meg, mert ő mégis 
külön maradt tőlük, és amikor helyeselt nekik, ez is más volt, 
mint az ő helyeslésük. Se Anikóval, se Lestyánnal nem tudta 
magát azonosítani. Van köztük valami, ami lehetetlen és kín
zó! De mi lehet ez? Megborzongtam. Ambrus a szemével pil
lanatra se szakadt el arcomtól. Mint az eb, amely szüntelen



szűköl a zárt ajtó előtt, mégsem engedik be. Tehetetlenségem 
érzése a földre nyomott, a földet éreztem alattam inogni, mintha 
minden pillanatban kicsúszhatna alólam. És nincsen semmim, 
semmi erősségem -  gondoltam kétségbeesetten.

-  Min gondolkodsz? -  kérdezte halkan Ambrus.
Hallgattam.
-  Miért nem szólsz? Legalább egy szót!
-  Szomorú vagyok.
-  Ne légy szomorú -  mondta élénken én mindent meg 

akarok tenni, hogy neked jó legyen. Mi bánt? Megbántotta
lak? Olyan nagyon vártam, hogy visszagyere és együtt le
gyünk!

Ugyanebben a szobában én egyszer csomagolni kezdtem, 
hogy elmenjek tőle. Akkor is azt mondta, hogy mindenkinél 
jobban szeret. . .  Szemét még mindig rajtam tartotta, majd le
ült a földre, lehúzta a cipőmet. Egyszerre felugrott, átölelt, és 
csókolni kezdte az arcomat.

-  Jó lesz minden, meglátod -  suttogta szenvedélyesen - ,  
gyermeked lesz, gyermeked! Akkor minden könnyebb lesz 
neked!

Forró öröm csapott fel bennem. Az előbb még minden ren
gett körülöttem, alattam, elmerüléssel fenyegetett -  de nem, 
én mégsem fogok elmerülni! Feltámadó erővel éreztem, én 
élni akarok, anya lenni, boldog lenni! A fülem megütötte 
ugyan, hogy ő a szenvedély elragadtatásában is arról beszélt, 
hogy a gyermek nekem lesz jó, de én nem akartam kutatni 
ennek a jelentőségét. Határozatlan, mardosó gyanúimat el
hagytam, nekem már nem volt fontos semmi más, és semmi se 
volt félelmes. Gyermekem lesz! Szelíden toltam el magamtól 
Ambrust, és mosolyogva vetkőztünk.

-  Ezt a dátumot ne felejtsd el beírni a naplódba -  nevetett 
Ambrus, mikor a villanyt eloltotta.

Pontosan éreztem, hogy ölelésére új élet fogant bennem, 
egészen biztosan éreztem -  és nem csalódtam.

Reggel frissen, vidáman ébredtem. Ambrus láthatóan örült 
a jókedvemnek. Későn ébredtünk, és sietni kellett az öltözkö
déssel, mert Anikóék minden pillanatban betoppanhattak. 
Éppen hogy csak elkészültünk, máris kopogtatott -  a mama.



Mintha még az ő arca is mosolygósabb lett volna. De lehetsé
ges, hogy ez csak az én örömem visszfénye volt. Fehér terítős 
tálcán hozta be a reggelit, és egy kicsit le is ült közénk. Azt 
mondta, hogy jól nézek ki, nagyon jót tett a szanatórium.

-  És mit szól hozzá, mama, hogy Anikó férjhez ment? -  
kérdeztem. Aznap reggel nem féltem semmitől, és élveztem 
is e magabiztosságomat.

A mama csendes szóval, komolyan felelt.
-  Adja isten, hogy boldog legyen. De mostanában igazán 

nem látszik annak. Javában vitatkozik, úgy, a maga módján, 
lelkesen -  és hirtelen látom, hogy kibuggyan a könnye a szigo
rú kis arcára.

-  A börtön megviselte az idegeit -  jegyezte meg Ambrus.
-  Isten a tudója, hogy is van azokkal az idegekkel. Ha vala

ki boldog, lehetnek annak mégoly rosszak is az idegei, még
sem néz olyan nehéz szemmel a világba.

-  Boldog? Ezen a világon nem lehet senki se boldog -  szólt 
Ambrus, és hirtelen rám nézett. Nyilvánvaló volt: mindketten 
arra a kínos jelenetre gondolunk, amikor ezt először mondta 
nekem. -  Lestyán különben úgy véli -  folytatta önáltató köny- 
nyedséggel hogy igenis lehet boldognak lenni: ha az ember 
jó, akkor boldog.

-  Ő boldog? -  hitetlenkedtem mosolyogva, hogy a nyo
masztó emléken túlsegítsem Ambrust.

-  Nagyon szereti Anikót -  válaszolta. -  Azt meg nem lehet 
tudni, hogy másvalaki boldog-e. Legfeljebb az tudhatja, aki 
az.

Nem akartam, hogy megint felhő ússzon fölénk. Incselke
dő, túláradó kedvvel kiáltottam fel:

-  Én az vagyok!
Amint kimondtam, egyszerre idegennek éreztem a hango

mat; Ambrusra néztem, szavam hallatára szinte visszahőkölt. 
A mama mintha megijedt volna, félénk mosollyal mélyen 
a szemembe nézett, és azt mondta:

-  Bár így is maradna. Igazán szívből kívánom.
Aztán féloldalt hajtva fejét, elgondolkodva nézett rám. 

Nyugtalanított az Ambrus megváltozott arca. Kintről azonban 
csengetés hallatszott. Mikor Anikó és Lestyán előttem álltak



és kezüket nyújtották, megint a régi bénító nyugtalanság ön
tött el. Továbbra is Ambrust figyeltem. Az arcára volt írva, 
hogy az én gondtalan jókedvem elvette a nyugalmát, rossz ér
zéseket ébresztett benne. S ahogy Anikóék megjöttek, lapuló, 
félénk tekintettel kereste szemünk találkozását, mint akinek 
rossz a lelkiismerete és fél. S én azon gondolkodtam, hogy az 
ő szeretete talán azt igényli, hogy akihez fordul, az szerencsét
len legyen, mert ő mindig azt szereti jobban, szívében mindig 
annak ad igazat, aki sír. S eszembe jutott az a jelenet, amikor 
kétségbeesett sírásomat látva durva lett a mamához.

-  Reggeliztetek már? -  kérdezte a mama Anikót.
-  Persze, hogy reggeliztünk -  felelte ő csodálkozva.
A mamának csak az általános elfogódottságban csúszott ki 

a száján ez a kérdés. Most feszengve mosolygott, és sietve 
mondta:

-  Akkor megyek, készítem az ebédet. De arra ti is itt ma
radtok.

S ezzel ki is ment.
A társalgás pedig nehezen indult. Lestyán a könyvespolc

hoz ment és a könyvek közt keresgélt, Anikó meg régi, rossz 
szokása szerint az asztalterítő rojtjaival babrált.

-  A mi szobánk még nincs kitakarítva, de azért jó itt is -  
kezdte volna Ambrus a társalgást. Azonban ipar kodása kárba 
veszett. Könyvet vettem a kezembe, s félrehúzódtam egy sa
rokba. Ambrus és Anikó így egyedül maradtak az asztalnál.

-  Jól aludtatok? -  próbálkozott újra Ambrus.
-  Meglehetősen -  felelte Anikó, de lélekben ő is mozdítha

tatlan maradt. Ambrus kísérletei így balul végződtek, s ez 
csak fokozta a szobát megülő idegenséget. Ambrus pedig egy
re jobban belezavarodott s összevissza beszélt.

-  Ennek nincs értelme -  szólalt meg Anikó. -  Ha valami 
rossz van, akkor legyen; és ne kerülgessük. Ha nem tudunk 
arról beszélni, ami a nyelvünkön van, akkor inkább hallgas
sunk.

Ambrus elbámult.
-  Nem értelek, Anikó! -  kiáltott fel hevesen.
-  Annál rosszabb! -  felelte keserűen Anikó.
Lestyán letette kezéből a könyvet, és Ambrushoz fordult.



-  Anikó azt gondolja, hogy semmi se történik. Bizonyos 
dolgok a levegőben lógnak, és mindenki csak kerülgeti őket, 
mert fél, hogy megégeti a kezét.

-  Erről szó sincs! -  méltatlankodott Ambrus.
-  Ha rajtad állna -  csattant fel Anikó akkor még eszten

dőkig ülnénk itt ölbe tett kézzel, és nem történne semmi!
-  Miért vagy ilyen heves és türelmetlen? -  kérdezte Ambrus.
-  Mert világosságot akarok! -  kiáltott reszketve Anikó. -  

Inkább be se teszem ide többé a lábam, de a tegnapihoz 
hasonló összejövetelekből nem kérek!

-  De mi történt tegnap? -  álmélkodott Ambrus.
Anikó nem válaszolt neki, hanem egyenesen hozzám for

dult.
-  Miért nem ülsz ide közénk? -  kérdezte fojtott hangon.
-  Olvasok -  feleltem kurtán, és tovább lapozgattam a 

könyvben.
-  Kérlek, ülj ide, vagy dobj ki minket, de tedd egyiket a 

kettő közül! -  kiáltotta szinte parancsolón.
Nem válaszoltam neki, fel se néztem. Szótlanul, összeszorí

tott ajakkal ültem tovább. Mintha minden tagom jéggé der
medt volna. Úgy éreztem, ha megmozdulok, kettétörök.

A csendet Ambrus panaszos, félénk könyörgése törte meg:
-  Ülj ide, no, ülj ide közénk!
Ambrus hol a némán szemlélődő Lestyánra, hol rám, hol 

Anikóra pillantott. Éreztem, fél tőlük, ők viszont elvakultan 
kérlelhetetlenek. Egy pillanatra ez az érzésem ellenséges in
dulatra gerjesztett ellenük, de ezt mindjárt oly megszégyení
tőnek, olyan lealázónak éreztem, hogy sírva fakadtam. Sze
rettem volna a földre vetni magamat és karomat széttárva es- 
dekelni, hogy hagyjanak, ne törjenek rám, ne kínozzanak. Ne 
bántsák Ambrust, ne bántsanak engem, ne akarjanak tőlem 
semmit, menjenek isten hírével, és hagyják az életünket béké
ben elmúlni. De nem tettem. Felkeltem, és odavonszoltam 
magam az egyik székhez, leültem, s könnyes szememet Ani
kóra emelve csak ennyit mondtam:

-  Rossz vagy hozzám, Anikó!
Ambrus az izgalomtól meredten ült a székén.



-  Bárcsak előbb, bárcsak korábban lettem volna ilyen rossz 
hozzád! Nyugodtabb volna a lelkiismeretem!

-  Mit akarsz tőlem? -  kérdeztem csendes szóval, lehunyt 
szemmel.

-  Akarom, hogy beszélj velem! Teérted is akarom, mind
nyájunkért! Akarom, hogy meghallgass!

Ambrus felpattant, és fenyegetően kiáltott Anikóra:
-  így nem lehet rátámadni egy emberre!
Anikó arca színt váltott, a feje lecsüggedt.
-  így pedig -  mondta halkan -  nem lehet egy embert sem

mitől se megvédeni.
Mindenki hallgatott, Anikó csendben folytatta:
-  Magamra hagysz, mintha semmi közöd se volna ahhoz, 

amit akarok. Sőt ellenem fordulsz. így semmit se tudok tenni.
-  Nem bírom tovább ezt a levegőt! -  kiáltottam fel ekkor, 

és sírva indultam a mi szobánk felé. -  Egyedül akarok marad
ni -  szóltam vissza, anélkül hogy hátrafordultam volna - ,  le
fekszem kicsit a díványra, aztán majd visszajövök.

Ambrus sietve lépett hozzám, s megrettenve kapott a kezem 
után.

-  N e .. .  ne menj ki -  könyörgött - ,  vagy én is bemegyek 
hozzád.. .  no, engedj.. .

-  Nem -  mondtam ernyedten, és karommal visszatoltam - ,  
maradj, kedvesem, maradj itt Anikóékkal. Jobb nekem most 
egyedül. Ha jobban leszek, úgyis visszajövök.

Ambrus gyámoltalanul állt a küszöbön. Kapaszkodó, szo
morú tekintettel nézett rám, én azonban betettem az ajtót, és 
gépiesen fordítottam egyet a kulcson.

Amint egyedül maradtam, megdöbbenten vettem észre, 
hogy valójában nem is vagyok kétségbeesett. Éreztem, hogy 
Ambrus nemcsak azért nem akart az előbb elengedni, mert 
engem féltett, hanem mert ő is félt Anikóékkal egyedül ma
radni. A felém lopott pillantásai tanúskodtak róla, hogy me
nekvést keres Anikóék elől. S ebben sok megnyugvást találtam.

Hirtelen átvillant bennem: mi lenne, ha hallgatóznék? Bent- 
ről hang se hallatszott, úgy látszik, hallgatnak. Elindultam az 
ajtó felé. Arcomat elöntötte a melegség. Ide jutottam? Én és 
a hallgatózás! Ambrus azonban tehetetlen, minden elhatáro



zásra képtelen, az én dolgom, hogy cselekedjem. Habozáso
mat könnyen leküzdöttem, s már ott is voltam, fülemet az aj
tóhoz szorítottam. A térdem remegett, de világos fejjel tet
tem, elszánt voltam. Ó, hogy megvetnének most a gőgös kö
vetelményeikkel Anikó és Lestyán! Nem bánom -  mondtam 
magamnak, és összeszorítottam az ajkamat. De miért teszem 
ezt? Miért nem állok oda Anikó és Lestyán elé: tudni akarok 
mindent, beszéljetek! Bújtam az igazság elől, nem volt bátor
ságom szembenézni vele, csak leselkedtem utána.

-  Te most azt gondolod, hogy én kemény és rossz vagyok -  
hallatszott Anikó hangja.

-  Igenis rosszul tetted. így nem lehet elkezdeni.
-  Az lehet, hogy nem azt tettem, ami a legjobb. De 

kétségbeestem, mert magamra hagytál. És én nem tudom 
bánni, hogy megtettem. Talán történik végre valami.

-  Halkabban -  figyelmeztetett Lestyán - ,  behallatszik.
Ezután egy ideig csak összefüggéstelen, suttogó szavak

szüremlettek be. De később maga Lestyán feledkezett meg a 
figyelmeztetéséről, és halkan bár, de oly hevesen beszélt, 
hogy minden szavát tisztán hallottam.

-  Én teljesen megértem őt. Nem merném állítani, hogy az 
ő helyében én másként tudnék viselkedni. Különösen, ha igaz 
a gyanúm, hogy sejt egyet-mást.

Égy pillanatra meginogtam. Nem volna-e mégis jobb elmen
ni az ajtótól és befogni a fülem, hogy elzárkózzam a szavaiktól?

-  Igen -  hallatszott ekkor Anikó hangja de én ezt őmiatta 
nem bírom tovább. Nem bírom, és nem akarom. Nem tudok 
tovább hazudni, bujkálni. . .  Vagy -  vagy.. .

Most Ambrus vette át a szót:
-  így vállaltad, és most fellázadsz? Emberek életéről van 

szó. Mit csinálok, ha belepusztul? Ha végez magával?
-  Nem azok közül az emberek közül való! -  hallottam Les

tyán felcsattanó hangját. -  Egyszer már elhitted nekem, hogy 
nem mirólunk, nem terólad van szó, őmiatta nem mehet így 
tovább! Most megint kételkedsz?

Elakadt lélegzettel figyeltem. Valaki heves lépésekkel járt 
fel-alá a szobában. Ambrus nem így jár, ez Lestyán lesz -  gon
doltam.



-  Én is meg akarok mindent mondani -  hallottam Ambrust.
-  De előbb meg kell magatokat szerettetnetek vele. Különben 
nem bírja ki.

-  Megszerettetni? Közben meg csalni, bújni előle? -  vettem 
ki Anikó kérdését. -  Még mindig nem látod, hogy miről van itt 
szó? Addig lélegezned sem lehet, se neked, se nekem, míg ő 
meg nem tud mindent. Jól tudom, most szenvedsz, borzasztó
an szenvedsz. Az az érzésed, hogy elhagyunk. Holott te vagy 
az, aki elhagysz, nem én!

-  É n . .. elhagylak... -  ellenkezett tétován Ambrus.
Lestyán szavát hallottam ekkor:
-  Egész rendszeredet elfogadtam, magamévá tettem, Amb

rus. Tudod, milyen harcomba került ez. Nekem is volt olyan 
nehéz, mint neki lesz ... És én sem úgy jutottam hozzá, hogy 
titkolták előlem az igazságot! Anikó tudta, ha kést szúrna 
belém, az se fájna jobban, és mégis, amikor ott volt a karom 
közt, és rólad kezdtem beszélni, mert gyűlöltelek, ő azt mond
ta nekem -  ugye, Anikó? -: „Neked tudnod kell, hogy Ambrus 
a mindenem. Ő nekem az út, az igazság és az élet.” Megmond
ta, az igazság kedvéért! És nem pusztultam bele, csak kínlód
tam, mintha tüzes parázsra vetették volna az ágyam...  És jó 
volt, mégis jó volt, hogy megmondta. Mert ő így érezte, mert 
ő ez volt; mert én őt szerettem, és tartozott azzal, hogy nekem 
megmondja, mert ez volt az igazság.

Ambrus csendesebb beszédre intette őket, és percekig me
gint semmit se lehetett hallani.

-  N a.. .  Anikó.. .  ne s írj. . .  -  hallatszott egyszerre Lestyán 
hangja.

-  Egészen más vagy, mint azelőtt -  hallottam hosszú csend 
után Anikót. -  Minden alkalommal megtagadsz minket, nem 
mered megmutatni, hogy közöd van hozzánk...

-  Erre nem tudok mit felelni -  válaszolta Ambrus remegő 
hangon. -  Ha így érzed, én nem tudom mentegetni magam.

Aztán végleg csend lett.
Ó, mily kiirthatatlan elevenséggel maradt meg bennem min

den hallott szó! Minden hang örök időkre belém fészkelte 
magát. Mintha csak benn lettem volna velük a szobában, min
den mozdulatukat, a tekintetüket, míg beszéltek, s akkor is,



amikor hallgatták, világosan látni véltem. Éreztem, hogy for
dulóponton vagyok; az ajtóhoz szorított füllel vártam az 
utolsó bizonyosságot, a megsemmisítő valóságot. A szemem 
tágra nyílt, és már a térdem sem remegett. De odaát csend 
volt, és én a hallottak ellenére sem tudtam magamtól megfej
teni a pontos valóságot, a megtörtént lehetetlenséget. Hiszen 
Anikó Lestyán felesége volt! Akkora gyengeség fogott el, 
hogy az már felért a nyugalommal. Hisz a félelemhez is bizo
nyos erő kell... Nem mérlegeltem, nem kutattam, mi lehet 
az, ami körül e haláltánc bonyolódik. Szándék és türelmetlen
ség nélkül csak álltam, és vártam, hogy feltárul majd előttem. 
De egy szó, még csak egy nesz se hallatszott többé. Ó, szinte 
láttam, tapintottam ezt a csendet! Ambrus bizonyosan ül és 
maga elé néz, Anikó talán most is az asztalterítő rojtjaival 
babrál és az ajkát harapdálja, Lestyán pedig a busa fejével 
szorongva tartja szemmel Anikót valamelyik sarokból.

A díványhoz vánszorogtam, végigdőltem rajta, és gondolat 
nélkül bámultam a levegőbe. Nem tudom, meddig fekhettem 
így. Később bentről, a szomszéd szobából ismét hangok hal
latszottak, de én már nem mozdultam. Nem mentem az ajtó
hoz hallgatózni, csak feküdtem; a hangok monoton, elfolyó 
zaja még jobban elkábított. Időnként egy-egy hangot, egy-egy 
szót meg tudtam különböztetni, de értelmüket fel nem foghat
tam. A kábulat e különös állapotában még csak rosszul sem 
éreztem magam. Már-már azt szerettem volna, ha soha többé 
nem múlna el ez az állapotom. S ahogy egyszerre a Lestyán 
hangját véltem hallani, melegséget éreztem a szívem körül. 
Mintha valahol messze volnék, és csak valamely túlsó partról, 
halványan emlékeznék, felrémlettek Ambrushoz intézett sza
vai: „Én teljesen megértem ő t . . . ” S aztán mintha még mesz- 
szebbről hallanám: „Tudod, hogy mennyit kínlódtam .. . ” Ar
ra ébredtem, hogy a szomszéd szobából a gyermekem sírását 
hallom, és aztán Ambrus hangját, amint kedves nevetésével 
felém kiált:

-  Megszólalt! Azt mondta: „Anyám”!
Fel akartam kelni, hogy besiessek hozzá -  és ekkor valóban 

felébredtem. Az ajtón Ambrus kopogtatott.
-  Nyisd ki, kedves, az asztalon az ebéd!



Az asztalnál a hangulat természetesen nyomott volt, és min
den arc komor. S nekem is különös volt: amikor beléptem és 
helyet foglaltam az asztalnál, úgy éreztem, mintha én volnék 
valamennyiük közt a legderűsebb. Mintha az is, ami közvetle
nül Anikóék érkezése után történt, s mindaz, amit azt követő
en hallottam, csak álom lett volna, rossz álom amelyből most 
megenyhült szívvel ébredtem fel. Az álmom oly meleg eleven
séggel élt bennem, mintha valóság lett volna. Láttam, hogy 
ők, akik látták, hogyan mentem be a szobámba, most csodál
kozva néznek megváltozott arcomra. De én már a jelenben él
tem, és a jelenben ott éreztem eljövendő gyermekemet is, 
gyermekem mellett pedig Ambrust -  és bizalom költözött 
belém. Ami itt történik körülöttem, ami körül itt sötét arccal 
ülnek, akármi is az -  gondoltam - , az halott, az csak a múlt. 
A jelen pedig itt van bennem, a szívem alatt: a gyermekem és 
Ambrus, aki délelőtt félt a halottal maradni és utánam esen- 
gett a szemével, mikor betettem az ajtót előtte. A békés, ked
ves otthon biztonságából egy este majd visszatekintek, és el 
fogom mesélni Ambrusnak az álmot, amely csodamódra visz- 
szaadott önmagamnak; s még azt is bevallom majd, hogy hall
gatóztam, hiszen ő jó, ő mindent meg tud érteni, ő nem fog 
emiatt megvetni. . .  De most sietni kell, el kell földelni a halot
tat, a múltat.

-  Mi baj, Anikó? -  kérdezte ebéd közben a mama. -  Nem 
illik egy fiatal teremtéshez, hogy ilyen böjti arccal járjon a 
világban.

Lestyán nagyot sóhajtott, mintha a többiek jelen se vol
nának.

Ambrus, akire -  úgy látszott -  az én megváltozott hangula
tom felvillanyozó hatással volt, nevetve szólt a mamához.

-  Ugyan, mama, az embernek, akár fiatal, akár öreg, min
dig elég oka van arra, hogy ebben a világban szomorú legyen!

-  Mindig a világról beszélsz -  méltatlankodott a mama, bi
zonyosan a reggeli beszélgetésre is gondolva. -  Nem a világtól 
ilyen szomorú az ember. Ha mi rendben vagyunk, akkor nem 
szokásunk a világ miatt így szomorkodni. Ilyen szomorú csak 
saját maga miatt lehet az ember.



-  A néninek igaza van -  helyeselt lelkesedéssel Lestyán, de 
torkán akadt a szó, mert Anikó arcán egyszerre egy nagy könny
csepp gördült végig, egészen le, le, a tányérjába.

-  Zsupsz! -  nevetett fel Ambrus, és Anikó mellett termett. 
Megrázta a fejét, és tréfásan azt kérdezte: -  Tán nem volt elég 
sós az étel?

Anikó elnevette magát, s még a mama is velük mosolygott. 
Lestyán arca azonban egy pillanatra kínosan megrándult, és 
egész testében összerezzent, mikor Ambrus hozzáért Anikó 
fejéhez. S míg a többiek derültek az eseten, ő idegenül és ijed
ten kerülte a tekintetüket. Én is együtt nevettem a nevetők
kel, de ezt azért észrevettem Lestyánon, s közel éreztem ma
gamat hozzá. Mintha közös titkom lett volna vele, amelyről 
kettőnkön kívül más nem tud.

-  A mamának még sincs igaza -  szólaltam meg én is, Le- 
styánra tekintve. -  Akkor is szomorú az ember, ha meghal va
lakije, ha bántják, vagy például, ha éhes... Nemcsak saját 
maga az oka a szomorúságának.

-  Vagy a háború miatt azért szomorú az ember, mert az az 
ő hibája? -  kérdezte Ambrus.

-  A néninek van igaza -  felelt Lestyán helyett, még-nedves 
szemekkel, Anikó. -  Ha az ember éhes, akkor nem szomorú, 
hanem egyszerűen hiányzik neki az ennivaló, és enni kíván. 
Ha nem kap enni, akkor kínlódik. Nem erről a rossz érzésről 
beszélt a néni. A háború miatt igenis azért szomorú az ember, 
mert érzi, hogy hibás benne. Azért szomorú, mert nem győzi 
le a tehetetlenségét, mert tökéletlen, mert gyáva, mert nem 
tesz meg mindent, amit a háború ellen meg kellene tennie.

-  És ha meg is tesz mindent -  tette hozzá Lestyán - , akkor 
is szenvedhet, fájni fog neki, hogy háború van; de ez a szen
vedés más, ez nem az a szomorúság, amelyről most be
széltünk, és amely a lélek sötétsége.

A mama bólintott.
-  Bizony, úgy van ez, magamról tudom -  mondta. -  A szo

morúság a mi vétkünkből, az igazi öröm pedig a mi jó cseleke
detünkből ered. Az emberek fájdalmat okozhatnak, az embe
rek meg is örvendeztethetnek, de szomorúságot vagy igazi 
örömöt csak a lelkűnktől kapunk.



Mindenki hallgatott.
-  Egyszerűen arról van szó -  jegyezte meg egyszerre Amb

rus hogy ti a szomorúságot másképp értitek, mint én.
-  A háború alatt történt velem -  szólalt meg ismét Anikó. -  

Egy este későn mentem haza. Egy kocsma előtt vitt el az 
utam. Az ajtaja nyitva volt. Bent katonák mulattak, s az utcát 
csak a kocsmából kiszüremlő lámpafény világította meg. 
Eléggé barátságtalan volt a sötétség.

-  Mikor történt ez? -  szakította félbe Anikót kíváncsian 
Lestyán.

-  A háború első évében -  felelt Anikó elmosolyodva.
-  De miért olyan fontos az időpont? -  kérdeztem Lestyánt 

nevetve.
Lestyán zavarba jött, elpirult, majd némi habozás után nyu

godtan felelt:
-  Nekem fontos, hogy Anikó minden korábbi lépéséről tud

jak. Kérem, gondolja el, én mindössze két éve ismerem ő t . . .
Ambrus közbeszólt.
-  Talán bizony még az utcákra is féltékeny vagy, amelyeken 

nélküled járt?
A mama felkelt, hogy behozza a tésztát, de előbb Anikóhoz 

fordult.
-  Ez engem is érdekel, ne meséld tovább, várj, mindjárt jö

vök . . .
Fel akartam kelni, hogy én menjek ki, de a mama intett, 

hogy maradjak, mert maga akar szedni.
-  Rétest csináltam a vendégek tiszteletére -  magyarázta de

rűsen.
Lestyán adós maradt Ambrusnak a felelettel, zavara viszont 

tovább tartott. Most határozottan kedvesnek éreztem, és ezt 
egy mosolyommal jeleztem is neki. Megértette, s viszonozta 
mosolyomat: örült és hálás volt, hogy ilyennek látott engem.

-  Értem Lestyánt -  jegyeztem meg ha nekem nincsenek 
is ilyen szükségleteim. Mert én tudok a jelen pillanatban élni 
és nem nézni hátra.

-  Én pedig -  fordult hozzám élénken Lestyán -  nem tudok 
múltat és jelent látni. Nekem minden elmúlt pillanat úgyszól
ván állandóan és változatlanul jelen van. Egy szó, amely egy



év előtt fájdalmat okozott, az ma -  ha azóta minden megvál
tozott is - ,  még ma is, ha eszembe jut, nyomorékká tud tenni.

Ambrus vitába szállt vele.
-  Ez azt jelenti -  mondta - ,  hogy az ember nem a lényegben 

él, hanem beleveszik a jelenségekbe...
-  Csak azt mondtam el, hogy én hogyan vagyok ezzel -  

szakította félbe Lestyán. -  Hogy ez mit jelent, arról is lehetne 
beszélni.

-  Számomra -  folytatta Ambrus -  a dolgoknak, cselekede
teknek, szavaknak nincsen semmi fontosságuk, az embert 
érzem mögöttük, és csak ez az érzés a fontos.

-  Azt hiszem -  szólt nyomatékosan Anikó - , aki elsiklik a 
részek, a megnyilvánulások fölött, az soha nem tudja megra
gadni azt, ami mögöttük van. Igenis minden fontos.

Ambrus ellenvetést akart tenni, de a mama visszajött, a 
rétessel.

-  No, most mesélj, Anikó -  szólt. -  Én addig kiosztok. Ké
rem a tányérokat!

-  Szóval, a háború első évében történt -  kezdte Anikó egy 
kedves pillantást vetve Ambrusra. -  Az utca néptelen volt, és 
én láttam, amint a kocsmából részeg katonák jönnek ki. Arra 
gondoltam, ha most az egyik megtámadna, le akarna teperni, 
hogy erőszakot kövessen el rajtam ...  Első mozdulatom az 
volt, hogy görcsösen megszorítottam a kezemben tartott nagy 
kapukulcsot, de a következő pillanatban az villant eszembe: 
van-e nekem, az úri kisasszonynak, aki a háborúról csak újsá
gokból tud, van-e jogom a magam testét óvni, és akár egy 
részeg katonát a kapukulccsal fejbe vágni, akár jaj kiáltással 
segítséget kérni? Arra a megállapításra jutottam, hogy nincs 
jogom. Úgy gondoltam, ha most valamelyik rám rontana, 
szótlanul leereszteném a kezem, és hagynám, csináljon velem, 
amit akar.

-  így festett Anikó pozitivista korában! -  nevetett fel Amb
rus.

-  Egyáltalán hogy lehetnek az embernek ilyen gondolatai?
-  kérdeztem, önkéntelenül is megborzadva.

-  És aztán mi történt? -  csapott le Lestyán ijedten.
Anikó nevetett.



-  Senki nem bántott, minden baj nélkül hazaértem.
A mama nagyon komoly arccal nézte Anikót.
-  Milyen gondolatokkal járkáltál te a világban. . . !  -  szólt, 

és szeméből szinte áradt a szeretet. -  Maga a jó isten vigyázott 
rád, hogy ne legyél a magad prédája.

Anikó előrehajolt; mintha az arca is elsápadt volna.
-  Úgy látszik, felizgatott téged a felidézése. Ne beszéljünk 

róla többet -  mondta a mama.
-  Csak azért beszéltem el az egészet -  folytatta mégis Anikó 

- ,  hogy bizonyítsam a néni igazát. Ha akkor az egyik katona 
csakugyan rám ront, és erőszakot tesz rajtam -  a szenvedés 
mellett éreztem volna, hogy abban a helyzetben én nem csele
kedhettem másként, s ha az az ember, aki megtette velem, fáj
dalmat okozott is ezzel, maga az, hogy eltűrtem, talán egyút
tal békével ajándékozott volna meg.

-  Közben a rétes kihűl -  figyelmeztetett Ambrus. -  A 
mamát pedig, akármit beszélsz is, Anikó, elszomorítja, hogy 
senki se eszik.

Ebéd után bementünk a mi szobánkba, a mama pedig lefe
küdt. Előbb még megkérdezte Anikót:

-  Látlak még délután?
-  Nem, dolgunk van. Elmegyünk.
Amint magunkra maradtunk, egyszerre megint nehéz lett a 

levegő. A mama jelenlétében volt valami sajátságos erő, ami 
egyesített bennünket, csendesítette az embert, nyugtatóan ha
tott. Ez most hiányzott.

-  Bocsáss meg, hogy olyan heves voltam délelőtt -  szólt 
Anikó, és az ajka reszketett.

-  Nem haragszom rád -  feleltem őszintén.
-  Nincs jogom veled szemben heveskedni. Nem azt bánom, 

hogy hívtalak, hogy közénk akartalak ültetni; a hevessége
met bánom.

-  Nem haragszom -  ismételtem.
Aztán csend lett, mindenki hallgatott. Miért nem kérem tő

lük számon a történetüket? -  merült fel bennem megint. Látni 
kell a halottat, hogy temetni lehessen. Itt a lehetetlen is meg
történhetett. Anikó végletessége, Ambrus öntudatlansága -  
de Lestyán? Ő még a legjózanabb.



Senki se ült, mindenki tanácstalanul álldogált a szobában. 
A csendben, mintegy válaszul töprengéseimre, felém fordult 
Lestyán.

-  Megenged egy kérdést?
Meglepetten intettem.
-  Egyik levelében azt írta Anikónak -  kezdte körülménye

sen - , hogy legjobb erényének az őszinteséget ismeri. Szabad 
nekem erre hivatkozva megkérdeznem: volna-e kedve velem 
egy sétát tenni?

-  Nemigen van kedvem sétára -  feleltem bizonytalanul. -  
Egyébként azonban nincs kifogásom ellene, ha beszélni valója 
van velem. De mi köze ehhez az én levelemből vett idézetnek?

-  Annyi a köze, hogy én annak az őszinteségnek a jegyében 
szeretnék magával beszélni. . .  Tulajdonképpen folytatni egy 
rossz pillanatban egyszer már megkezdett beszélgetést. . .

Kérdőn néztem Ambrusra; kerülte a tekintetemet. Tudtam, 
miről van szó, és mégse tudtam.

-  Ehhez igazán nem kell séta -  szóltam Lestyánhoz. -  Hol
nap délelőtt Ambrus tanítani megy, és akkor szívesen látom.

Lestyán öltözködni kezdett, és Anikóra is felsegítette a 
kabátját. Kezet fogtam velük.

-  Viszontlátásra -  szólt Lestyán.
Míg ők cihelődtek, Ambrus hallgatott, de végül elszánta 

magát.
-  Feküdj le te is! -  szólt. -  Elkísérem őket.
Az ajtóból visszafordult, s mintha valamit jóvá akarna ten

ni, rám mosolygott.
Egyedül maradtam. Holnap délelőtt eljön Lestyán. De Amb

rus még ma itt lesz, nemsokára. Ne forduljak egyenesen 
őhozzá? A szobában csend volt, és éreztem, mint dobog a 
szívem. Mit beszélnek most ők hármasban? Ambrust várat
lanul és kellemetlenül érte Lestyán kérdése. A gyermekemre 
gondoltam, akinek érkezését most már biztosra vettem. Ő 
máris több jót tett velem, mint amennyit én életem végéig ad
hatok majd neki. Leültem az asztalomhoz, és írtam e jóságos 
kis könyvembe. Annyi írni valóm volt! És talán egy
szer majd elolvassa ő, a gyermekem! Egész bensőmmel feléje 
fordultam, neki vallottam, neki írtam, és minden részletre



gondosan ügyeltem... mindent lásson, mindent, így akarom! 
Úgy éreztem, nem vagyok egyedül, ő máris itt van, velem van. 
Holnap délelőttig várni? Közben lapozgatni kezdtem kis 
könyvemben. Ez a sok gyötrelem, ezek a tűnő remények és 
növekvő fájdalmak, ez az egész küzdelem, melynek nyomai e 
magányosságomban rótt betűk; minden, holnap minden eldől. 
De én már megmaradok, mert a szívem alatt itt az én erős
ségem: a gyermek!

Ó, nem hittem volna én akkor, hogy abból a könyvből -  én 
gyermekem! -  a mostani érzéssel, a mostani reménytelenség
gel fogom neked az anyád életét összeszedni!

Ambrus sokára jött haza. Kedves és jó volt, mint mindig, 
amikor Anikótól jön, de rendkívül nagy gyengédségével sem 
tudta a nyugtalanságát elpalástolni. Ránéztem, és világosan 
láttam, hogy vele nem beszélhetek, várnom kell holnapig, 
várnom kell Lestyánra. Miért kérdezzek tőle ezt vagy azt? 
Miért mondanék el neki bármit is? Ö még kevesebbet tud 
magáról, mint én, és az első szónál úgysem tudna tovább jutni, 
ha érezné, hogy azzal nekem fájdalmat okoz.

A vacsora már várt bennünket. A mama feltűnően levert 
volt.

-  Mi a bűne a mamának, hogy olyan szomorú? -  próbált 
tréfálkozni Ambrus.

A mama is elmosolyodott, de aztán halkan felsóhajtott. 
Csendben ültünk, és fogyasztottuk a vacsorát.

-  Olvastátok az esti újságot? -  kérdezte váratlanul a mama.
-  Még nem jutottam hozzá. Miért? Van benne valami érde

kes? -  érdeklődött Ambrus.
-  Egy fogságból hazatért katona öngyilkosságáról van ben

ne részletes tudósítás. Úgy látszik, az illető az az ember, akit 
akkor véletlenül ti is láttatok a kocsiról, és akiről annyit vitat
koztatok Lestyánnal meg Anikóval.

-  Hol az az újság?
Ambrus sietve kapott utána, és mohón lapozta fel.
-  És mit írnak róla? -  kérdeztem közben a mamát.
-  Miután a feleségét és a gyermekeit elűzte -  válaszolta 

a mama - ,  elment az asszony szeretőjéhez, akit aznap az asz- 
szonytól elmentében lesett meg. Nem azért, hogy felelősségre



vonja, így mondta róla az asszony szeretője, hanem csak 
azért, mert mindent meg akart tudni.

-  Nem olvasnád hangosan? -  kértem Ambrust, de ő annyira 
belemerült az olvasásba, hogy rám se figyelt. A mama foly
tatta:

-  Az asszony szeretője, akit tanúként kihallgattak, azt val
lotta, hogy a férj megkérdezte tőle, szereti-e az asszonyt, s az 
őszintén megmondta, hogy igen. De hogy tehette ezt egy 
háromgyermekes apával, míg az a háborúban sínylődött? Mi 
lesz most az asszonnyal, kérdezte tőle a férj. Az asszony sze
retője szerint a katona oly nyugodtnak látszott, hogy ő nem 
tartott semmi rossztól, őszintén tudtára adta a férjnek, hogy 
ők most meg fognak házasodni, mert ez egyébként is régi 
vágyuk. Erre a férj felkelt, és boldog házasságot kívánt. Az 
asszony szeretője a megcsalt férj viselkedését oly embersé
gesnek találta, hogy kötelességének érezte megmondani: vi
szonya az asszonnyal már két évVel a háború előtt kezdő
dött. Azzal a szándékkal tette a férj előtt ezt a vallomást, hogy 
az a veszteségét kisebbnek érezze, és ezért még azt is meg
mondta, hogy az asszony legkisebbik gyermekének ő az apja. 
Ezt hallva a férj elsápadt, és csak annyit felelt, hogy kéri, 
legyen az ő két gyermekének is jó apja, és azzal elrohant. Az 
asszonyt is kihallgatták, s ő azzal erősítette meg a szeretője 
vallomását, hogy az e beszélgetés után rosszat sejtve hozzá 
sietett, s elmondta a beszélgetésüket. Elhatározták, hogy el
mennek a férjhez, és együtt még egyszer elmondanak neki 
mindent. Az asszony sírva beszélte el a kihallgatáson, hogy 
bocsánatot akartak tőle kérni és megmondani neki, hogy kö
szönik a nagylelkűségét. De mire odaértek a lakására, átlőtt 
fejjel feküdt a padlón.

Ambrus már pár perc előtt letette az újságot, és élénken fi
gyelt a mama elbeszélésére.

-  Most ezek valóban össze fognak házasodni? -  vetettem fel 
a kérdést.

-  Isten legyen nekik irgalmas! -  sóhajtott a mama. -  Ha az 
elején tudták volna, hogy mit tesznek, biztosan nem tették 
volna.. .

Ambrus erre hevesen jegyezte meg:



-  Annak az embernek ilyet nem lett volna szabad tennie. A 
két ember közé fekszik most a hullája. . .  Egyébként -  mondta

ha már valaki öngyilkos lesz, akkor már nem kérdezheti 
élő: szabad-e vagy sem ... De mégis!

-  És ha ez a szegény ember nem lesz öngyilkos, akkor a 
házasságtörő asszonynak boldog lett volna a házassága a sze
retőjével? -  kérdezte a mama.

-  Ha életben marad is -  töprengtem - ,  a kettő között ott lett 
volna a harmadik boldogtalansága.

-  Az ő bűnük állt volna közébük -  tette hozzá a mama. -  De 
mi mást tehetett volna az a szerencsétlen, amikor tudomást 
szerzett a felesége jóval korábbi csalásáról is?

-  Ha szerette volna a feleségét -  kiáltott fel Ambrus - ,  így 
is ott maradhatott volna mellette!

-  Hogyan? -  kérdezte elsötétült arccal a mama.
-  Ő is .. .  a másik is .. .  meg az asszony -  szólt Ambrus bátor

talanul.
-  Ezt nem tudja ember megtenni, épp akkor nem, ha szereti 

a feleségét! -  tiltakoztam.
-  Én meg tudnám tenni -  mondta ki Ambrus valami furcsa 

kinyilatkoztatásként, aztán hirtelen a zsebéhez kapott, és az 
órájára pillantott.

-  Most mennem kell. Megbeszélést tartunk. Oroszország
ból megérkeztek a küldöttek, most megkezdődik az igazi 
munka.

Szót se szóltam. Tudtam, hogy Ambrus megint belevetette 
magát a társadalmi mozgalmakba. Féltettem, de jól emlékez
tem rá, hogy ebben a dologban az én szavam úgyse ér semmit. 
E pillanatban azonban nem is bántam, hogy elmegy. Magamra 
akartam maradni.

Megsimogatott, megcsókolt, és miután a mamától is elkö
szönt, távozott. Benn maradtam még egy kicsit, segítettem a 
mamának leszedni az asztalt, s közben gondolkodtam. Én meg 
tudnám tenni -  mondta Ambrus. Vajon ebben a pillanatban 
tudtam-e már minden lényegeset? Kihallgattam, amit a szom
széd szobában beszéltek, hallottam Ambrusnak ezt a kinyi
latkoztatását, hallottam meggyőző hangját, láttam az arcát is 
eközben -  lehetséges-e hát, hogy ne tudtam volna mindent?



Nem tudtam, hogy tudom. A valóság oly messze volt az én 
legirreálisabb életlehetőségeimtől is, hogy nem lehetett erőm 
a magam akaratából szembenézni vele és felismerni. Akkor 
arra gondoltam, hogy másnap eljön Lestyán, tulajdonképpen 
folytatni egy abbamaradt beszélgetést, folytatni „az őszinteség 
jegyében”. Eszembe jutott, milyen nyugtalanítóan hatott rám 
akkor, először.. .  S most ugyanígy nyugtalanított az a másik 
furcsa incidens is, az utcai. Jövünk a vonatról, és épp a mi ko
csisunknak kell egy családi tragédia miatt megállnia! S milyen 
sápadtan jött vissza a kocsihoz Ambrus! Miért történt ez 
éppen akkor? S hogyan van az, hogy az utcán idegen embe
rekkel megesik valami, és ez nyomban az én életembe szól 
bele? Éreztem, hogy ennek az öngyilkossá lett katonának az 
esete akaratlanul is belenyomul a mi életünkbe. A mama is 
érzi, hiszen másképp miért szólt volna az újságról? Nemcsak 
a szenzáció miatt tette! Hiszen annyi más szenzáció történik 
naponta. Az összefüggések leírhatatlan szövevénye brutálisan 
összebogozódott az életemmel, s én megint szűnni éreztem 
erőmet.

Az asztalt már leszedtük, s én beleveszve kusza gondola
taimba csak álltam. A mama hangja riasztott fel.

-  Feküdj le te is -  szólt - ,  késő van már!
Kezet csókoltam, és bementem a mi szobánkba. Már elmúlt 

tizenegy. Leültem a kis asztalomhoz, megpróbáltam írni a 
könyvembe. A gyermekem könyvébe. De alig írtam pár szót, 
és feltámadt bennem a hitetlenség fájdalma. Im i a papirosra, 
összeszedni a gondolatokat, megfigyeléseket, keresni a sza
vakat, holott nem papirosra, gondolatokra, szavakra van szük
ségem; irgalmatlan vergődésemre kellene egy jelenvaló ölelés, 
amely csak engem ölel; és ne tudjon összefüggésekről, köte
lességekről, követelményekről, csak szeressen és elfogadjon 
engem olyannak, amilyen vagyok! Félretoltam a könyvet, és 
vetkőzni kezdtem. De amint a cipőmet levetettem, olyan nagy 
fáradtságot éreztem, hogy abba kellett hagynom a vetkőzést. 
Ruhástul dőltem le az ágyra.

Éjfél is elmúlt már, mikor felébredtem. Ambrus még nem 
volt itthon. Fáztam. Felkeltem, s magamra vettem a kabáto
mat. Mi van Ambrussal? Hol maradt? Azt mondta, meg



beszélést tartanak, kezdődik az igazi munka. Küzdenek, foly
tatnak, bevégeznek ezer mindenfélét, én pedig testemben-lel- 
kemben didergek. Mind e messzi törekvések, e nagy mérkőzé
sek közepette az, hogy én szenvedek, egy ember szenved -  egy
szerűen nem fontos, nincs? Ó, ha már itt volna mellettem a gyer
mekem! Mennyit kell addig még így dideregnem? Ó, ha most 
itt volna, odalopóznék hozzá, megállnék ágyacskája mellett, 
talán fel is kelteném, hogy meleg karocskáját a nyakam köré 
fonja. Egyszerre leküzdhetetlen vágyat éreztem valami embe
ri hang, emberi érintés, emberi közelség után. Lábujjhegyen 
kisurrantam, óvatosan kinyitottam a mama szobájának aj
taját, és odamentem az ágyához. Kint az égen fagyosan sütött 
a hold, és a hó bevilágított a szobába. A mama nyugodtan, 
egyenletesen lélegzett. Az én tagjaim viszont reszkettek. 
Olyan vágyat éreztem ráborulni, kezét megfogni, és csókolni, 
és sírni: mamám, mamám! Mintha lázálomból eszmélnék ma
gamra, egyszerre csodálkozva néztem körül: hogy kerültem 
ide? S megijedtem a gondolatra: ha felébred, és rám néz, mit 
mondok, miért jöttem át hozzá? De ő mélyen aludt. Csak 
lélegzetvételének egyhangú váltakozását és a szívem do
bogását hallottam. O, istenem, ha megálmodhatná, hogy mi
lyen nehéz nekem, hogy mennyire kellene valakinek a szere- 
tete, hozzám boruló, kérdés nélküli, feltétlen ölelése! De kint 
a hold, itt a szoba, a bútorok, és énrólam senki, semmi se tud. 
Fojtott sóhajjal, s nehogy felébredjen, lábujjhegyen surran
tam ki, és lassan betettem magam mögött az ajtót.

Most ott álltam a másik szobában. Ott is ugyanez a ma
gányosság: a dolgok életéből közönnyel kivetve, száműzve a 
magam sajgó életébe. Továbbmentem, a mi szobánkba. Azt 
hittem, hosszú-hosszú idő telt el azóta, hogy felébredtem. S 
még csak háromnegyed egy se volt. Egész testemben metsző 
hideget éreztem. Hát ez az én életem? Éjjel, mint valami 
holdkóros, járni egyik szobából a másikba, és sehol se találni 
fészket? Hiszen ha valami nagy és végtelen után vágyódnék, 
otthontalanságomnak igazolását lelhetném a puszta vágyban. 
De az én életem nem határtalanságok felé törekszik, én kevés
sel akarom és kevéssel tudnám beérni, éppúgy, mint a többi 
millió és millió halandó. Mért kell hát akkor árvának, kive



tettnek lennem? Én nem vagyok lázadó természet, nem is 
értem, honnan bennem a nyughatatlanság. Nekem csak a nyu
galom a jó. Se Nóra-szerű nő nem vagyok, sem Anikó-féle. Ó, 
Anikó -  éreztem - , ha most nyílna az ajtó, és belépnél, sem
mit se szólnék hozzád, csak rád emelném a tekintetem, és ne
ked mindent látnod kellene. Látnád: más a törvény és más az 
ember. Elém nem szabad semmi nehéz feladatot törvényül 
szabni, nekem nincsenek elveim, csak életem; nincsenek 
szándékaim önmagamon túl -  énhozzám csak jónak szabad 
lenni, de nem a te módodra. Nem hazugságokról és igazságokról 
beszélni, hanem lehajolni hozzám, szót se szólni, csak átölelni 
engem, ideadni a te erős, lángoló szereteted. Mert látod, ha 
én, ha én láttam volna azokat a részeg katonákat, és eszembe 
jutott volna, hogy talán bántanának, akkor szaladni kezdtem 
volna, és a másik utcán megyek haza...

Anikó most talán valami idegen könyv mellett gubbaszt, 
vagy Lestyánnal beszélget a holnapi látogatásáról. Lám -  vet
tem észre - ,  már nem is holnap lesz az a látogatás. Ma fog el
jönni, el fog jönni „az őszinteség jegyében”. Borzalmas! Min
dig követelnek, mindig valaminek a jegyében jönnek el!

Kimentem az előszobába. Oda nem sütött be a hold, sötét 
volt. Valamiben megbotlottam, és az csörömpölve hullt a föld
re. Lehajoltam, hogy kezemmel kitapintsam, mi esett le. A sep
rű dőlt fel, és a szemétlapát a fal mellől a földre csúszott. 
Lélegzetfojtva egyenesedtem fel, és figyeltem, nem ébredt-e 
fel a lármára a mama. De csend volt. Ajtajához szaladtam és 
odaszorítottam a fülemet; nyugodtan, egyenletesen lélegzett. 
Nagyon fáztam. Most vettem csak észre, hogy mezítláb va
gyok, holott az előszobában kőpadló van. Megrémültem a 
gondolattól, hogy netán felfáztam, és megbetegszem. Nem 
szabad megbetegednem, vigyáznom kell magamra, hiszen 
gyermekem lesz! Szobámba siettem, felhúztam a cipőmet. 
Éjfél után két óra volt már. Nem érdemes lefeküdnöm -  gon
doltam - , úgysem tudok elaludni. De mihez kezdjek addig? 
Nyolc hosszú óra van még hátra Lestyán érkezéséig. Kö
rülnéztem. Meglepett, hogy a szoba milyen rendetlen. Épp 
Lestyán volt az, aki délelőtt nem törölte meg jól a cipőjét, s 
egészen összesározta a padlót. Ambrus azonban még nem volt



itthon, az ágy is szanaszéjjel, itt nem lehet takarítani -  gon
doltam. De a másik szobában igen. S mintha valaki sürgetett 
volna, sietve mentem az előszobába s kaptam kézbe a söprűt 
és a lapátot. Lehetőleg zajtalanul nyitogattam ki az ablakokat, 
a villanyt is meggyújtottam, és elkezdtem takarítani. Minden 
kis porréteg vagy folt, amit a bútordarabokon találtam, külön 
lekötötte a figyelmemet, s nem nyugodtam, míg el nem tüntet
tem őket. Hogy fog a mama örülni, ha kitakarítva találja reg
gel a szobát! Ráeszméltem azonban, hogy elfelejtettem beköt
ni a hajam, s most poros lesz. Gyorsan bementem a szobába, 
s a tükör előtt körülményes gondossággal tettem a fejemre ki
csiny, rózsaszínű főkötőmet. Aztán zajtalanul tovább taka
rítottam. Többször is visszafordultam egy-egy szögletbe meg
győződni arról, hogy alapos munkát végeztem-e. Mindez oly 
gyorsasággal történt, hogy amikor már szemernyi port se tud
tam találni, aminek eltakarításával tovább húzhatnám az időt, 
s megnéztem az órát: még három óra sem volt! Képtelen vol
tam levetkőzni és ágyba feküdni. Eloltottam a villanyt, s leül
tem a szobámban egy székre az ablak elé. Kezemet ölembe ej
tettem, s tétován szemléltem a házak magas, hólepte tetőit. 
Egy-egy autó lármája is felszüremlett, de minden zaj csakha
mar mozdulatlan csendbe veszett.

A fáradtságtól olyan kábult voltam, hogy észre se vettem, 
amikor Ambrus belépett a szobába. Arra eszméltem fel, hogy 
hangos sóhajtást hallat. Ő sem vette észre, hogy az ablaknál 
ülök, bizonyára azt hitte, rég ágyban vagyok már és alszom. 
Ebben a hiszemben nem is gyújtott villanyt, nehogy felzavar
jon. Lábujjhegyen mozgott, lassan vetkőzött. Egyszerre 
belém botlott, s ijedtében felkiáltott.

-  Én vagyok, ne ijedj meg -  szóltam csendesen.
Sietve villanyt gyújtott.
-  Miért nem feküdtél le?
-  Nem voltam álmos.
-  Nem jöhettem előbb, nem hagyhattam ott őket.
Az értekezletükről kezdett beszélni. A leszerelt katonák elé

gedetlenek, a munkanélküliek száma folyton nő, a kormány
nyal szemben teljesíthetetlen követelésekkel fognak előállni, 
jön az újabb forradalom. Hirtelen hangot váltott.



-  De miért ültél itt a sötétben?
-  Nem vettelek észre.
-  Haragszol valamiért?
-  Sose fogok rád haragudni.
-  Szomorú vagy?
-  Nem, csak nem vagyok vidám.
-  Az az újságcikk izgatott fel?
-  Ne kérdezz csacsiságokat! -  intettem le türelmetlenül.
Vajon csakugyan semmit se vett észre abból, ami bennem

zajlott? Az Anikóék tegnapi látogatása alatt történt változá
som megnyugtathatta, az értekezlet elvonhatta a figyelmét, de 
azt nem felejthette el, hogy pár óra múlva itt lesz Lestyán! S 
mégis oly ártatlan, szinte gondtalan tekintettel nézett rám, 
mintha semmi se történt volna és semmi rosszról, ami útban 
van felénk, nem tudna. S arról se beszélt többet, hogy engem 
e késői órában, a sötét szoba szögletében, az ablaknál ülve 
talált. Míg vetkőztünk, Anikóékról kezdett beszélni.

-  Anikó meg Lestyán egészen kivonják magukat a mozga
lomból. Haboznak, aggályoskodnak, erkölcsi problémáik van
nak. Ez abszolúte erkölcstelen. Miért nem döntenek?

Kábult voltam ahhoz, hogy ezekre a dolgokra figyeljek. De 
amikor Anikó és Lestyán nevét említette, felütöttem a fejem, 
azt hittem, a mi ügyünkről lesz szó. Nem is tudtam elképzelni, 
hogy most más összefüggésben említse meg őket. De ő csak az 
álláspontjukról beszélt, és bírálgatta passzivitásukat a mozga
lommal szemben. Fáradt mosollyal helyeseltem neki, holott 
alig hallottam, mit mond. Annyira távoli és annyira időszerűt
len volt az én számomra mindez!

Mikor ágyba kerültünk, átölelt, és azt kérdezte: ugye örülök 
a gyermeknek. Aztán megint az újságcikkről kezdett beszélni.

-  Ugye, velünk nem történhetnének ilyen vad dolgok? Mi 
már szeretünk és hiszünk egymásnak -  hallottam egyszerre 
a határozott hangját, immár félálomban.

Amint félig alva, félig ébren Ambrus karjában feküdtem, 
bennem is elcsitult az előbbi zaklatottság. Még bennem volt, 
de mintha már régen történt volna, s már csak az emléke fájna. 
Túlfeszített idegeim tehették oly bolonddá e nehezen elmúlt 
éjjeli órákat. Ambrus egy nagy gyerek, aki bármit is csinált



vagy fog csinálni, mindig megüti magát, és mindig hozzám fog 
jönni. Enhozzám, hogy megsimogassam ott, ahol fáj -  hullám
zott át bennem a kellemes ellágyultság ködös állapotában. 
Gyermekkel fogom megajándékozni, s ha ő soha nem is fogja 
tudni, mi rejlik bennem, én megkönnyítem majd az életét, 
mert jó leszek hozzá. Még csak ezen a reggelen, a Lestyánnal 
való találkozáson essünk túl szerencsésen! -  A gondolataim 
mindinkább foszladoztak, de abban a pillanatban, mikor érez
tem, hogy most el fogok aludni, még mindig hallottam Amb
rus hangját.

Reggel már öltözőfélben voltam, mikor a mama kopogtatott 
az ajtón.

-  Hallod-e? -  kérdezte. -  Talán tündérek jártak itt az éjjel 
és takarították ki a szobát?

A mama nevetésére nevetéssel feleltem.
-  Én takarítottam ki, miután a mama lefeküdt. Elég dolga 

van így is.
Később bementem reggelizni. Ambrus már megitta a kávé

ját; a mama megvárt engem a reggelijével.
-  Sápadt vagy -  szólt hozzám. -  Sokáig takarítottál.
-  Amikor hazajöttem -  panaszkodott Ambrus - ,  ülve aludt 

az ablaknál. Pedig már hajnalra járt.
-  Akkor legalább ne keltél volna fel most, hogy kialudj ad 

magad -  elégedetlenkedett a mama.
-  Nem lehet, Lestyán ma tíz órára jelentette be magát -  fe

lelt helyettem Ambrus.
-  Anikó is jön?
-  Nem -  mondtam én - ,  csak Lestyán.
-  Titkos dolgaik vannak -  igyekezett tréfálkozni Ambrus. -  

De máris mennem kell.
-  Egész nap rohangálsz, alig vagy itthon -  jegyezte meg a 

mama.
-  De hát a mama is tudja, hogy sose tudtam csendben itthon 

ülni. Nekem mindenki fontos. Különben ma délelőtt csak ta
nítok. Délre már itthon leszek, délután pedig el se kell men
nem.

A mama semmit se felelt, de a hallgatása nyugtalanítóan 
szomorú volt.



Ambrus határozatlanul tekintett hol a mamára, hol énrám.
-  Ne menjek el? -  kérdezte. -  Ha akarja a mama, máris 

itthon maradtam.
A mama elmosolyodott.
-  Nem, csak menj, fiam -  mondta. -  Jó gyermek vagy te .. .
Ambrus kezet csókolt a mamának, aztán hozzám lépett, de

előttem határozatlanul állt meg.
-  Mindjárt itt lesz Lestyán -  szólt tűnődve. Szomorúan és 

gyámoltalanul nézett rám. Kezemet nyújtottam, és talán némi 
türelmetlenséggel mondtam: -  Szervusz! -  Ő lassú mozdulat
tal, egyenként fogta meg az ujjaimat, s kezében tartotta a ke
zemet. Hosszasan, kitartóan nézett rám, mintha tudná, hogy 
rajta a szem a legjobb bizonyság. Mintha itt akarta volna hagyni 
a két parázsló szemét, mint valami talizmánt, melyről soha 
meg nem szabad feledkeznem, mert ő különben elvész.

A mama nem engedte meg, hogy a mi szobánkat én takarít
sam ki, sőt azt sem, hogy segítsek neki.

-  Fáradt vagy, és egyébként is egyedül gyorsabban elkészü
lök vele -  mondta.

Egyedül maradtam a középső szobában. Már háromnegyed 
tíz is elmúlt. A mama, valahányszor kiment valamiért az elő
szobába, vagy kivitt valamit, egy-egy aggodalmas pillantást ve
tett felém. Egyébként valóban gyorsan végzett a szobánkkal.

-  Kész is vagyok -  szólt elégedetten - ,  menj be és pihenj le 
a díványra.

Egyik kezében a szemétlapátot, a másikban a seprűt tartot
ta. Szerettem volna megcsókolni a kezét és valami hálásat 
mondani neki. De, különös: az ember jól tudja, hogy az ilyen 
vágyak a legjobbak közül valók és könnyen teljesíthetők, s 
minden gátlást el tudnak mosni, mégse teljesíti őket. Büsz
keség ez? Nem, csak a félelem és a hitetlenség következmé
nye. így hát csak felkeltem, és merev arccal mentem el a ma
ma mellett. De ő miért nem vette észre az én elfojtott szán
dékomat, vagy ha észrevette, miért nem tette meg helyettem? 
Egy simogatást, egy nyílt, meleg tekintetet!

Bementem a szobámba. A mama be is fűtött, de a fa nedves 
volt, és a tűz gyengén égett. Fájt a szívem.

Ó, gyermekem, aki ezt a közönséges, ezt a három banális



szót olvasod, ne fusson át felettük a szemed! Egész életemnek 
ez a három szó a foglalata. Az én életembe nincsenek nemes 
és erős küzdelmek, példák, csak hányattatások, és ez a három 
szó az egyetlen folytonosság, a valóság és a végső summa is. 
Fájt a szívem. A dívánnyal szemben megpillantottam maga
mat a fali tükörben. Valóban sápadt voltam. Nem szabad 
megtörténnie, hogy Lestyán úgy menjen el a beszélgetés után, 
mint ahogy most a mama elment mellettem. Mindent meg 
akarok neki mondani -  gondoltam - , és látnia kell majd, hogy 
bármi is történt, ettől a pillanattól kezdve az ő dolga csak az, 
hogy Anikóval együtt elvonuljanak, akár kötelességből, akár 
szánalomból, de engem hagyjanak... Egyszerűen meg fogom 
neki mondani -  terveztem - ,  hogy fáj a szívem, igenis fáj a 
szívem, és akkor nem bánthatnak.

Azonban az is felvillant bennem: hátha ez rossz módszer? 
Hátha valami más fortélyt kellene választani, amelyet tudato
san kiszámítva alkalmaznék?

Lestyán pontos volt. Kellemesen meglepett, hogy a fellé
pése egyszerű és higgadt. Az a zilált modorosság, amely az 
első találkozásunkkor ösztönszerűen is taszított, valóban eltűnt 
belőle.

-  Hideg van itt -  mondta, amint belépett. Nyomban a 
kályhához ment, hogy megrakja.

-  De hiszen az a baj, hogy nedves a fa! -  állapította meg. 
Levetette a kabátját, és a díványra dobta. De mindjárt vissza
fordult, rám mosolygott, sietősen felemelte a díványról s 
akasztotta a fogasra. Aztán a kályha elé térdelt, és mintha ott
hon volna, teli tüdővel fújta, élesztette a tüzet. Erre az csak
ugyan fellobbant, ő meg felkelt, és leült velem szemben.

-  Mindennek eljön az ideje -  kezdte. -  Amikor először 
találkoztam magával, akkor még nem volt szabad beszélnem. 
Pedig majdnem megtettem.. .Talán észre is vette, nagyon kel
lett küzdenem ellene. De m ost... most szabad. Akkor csak 
magamért tettem volna, aljas önzéssel. De m ost... most sza
bad, sőt k e ll... Mindnyájunkért teszem.

-  És ki az a mindnyájunk?
-  Anikó, Ambrus, én és elsősorban, legelsősorban maga -  

felelte pillanatnyi habozás után. -  De nem tudom, honnan is



kezdjem. Mióta hazajött, bizonyára észrevette, maga körül 
állandóan egyetlenegy dologról beszélünk, egyetlen problé
máról . . .

Bólintottam.
-  Emlékszik? -  folytatta. -  Egyszer felvetődött a kérdés, le

het-e hazugsággal valakit boldoggá tenni, vagy pedig minden 
körülmények között meg kell mondani az igazat. Emlékszik, 
én az utóbbi mellett foglaltam állást. . .  Ehhez az utolsó érvet 
épp az a véletlen adta meg nekem, ami magukkal történt, mi
kor a vonatról haza hajto ttak ... Pontosan ott és akkor kellett 
elmenniük, mikor az a családi jelenet történt! Én, ahogy ezt 
meghallottam, így gondolkodtam: lám, a valóság minden 
oldalról döngeti a hazugság falait! A tények máskor is itt 
vannak, de csak akkor nyúlnak bele kívülálló ember életébe, 
mikor az a szakadék szélére jut és döntés előtt áll. Máskor is 
itt vannak, de nem érezzük őket.

Mozdulatlanul hallgattam, s amint szünetet tartott, hallható 
lett a csend. De ő gyorsan újrakezdte.

-  Mondja, lehetségesnek tartja, hogy mi bizalmas, jó bará
tok leszünk?

-  Kérdése nem lep meg -  válaszoltam higgadtan. -  Erre 
való törekvésüket Anikó leveleiből és a hazaérkezésem óta 
történtekből nem volt nehéz felismernem. De meg kell mon
danom, ez a törekvésük a számomra nehéz helyzetet teremt.

-  Amennyiben?
-  Összetört ember vagyok. Ha évekkel ezelőtt látott volna, 

és azután most először: nem ismerne rám. Áradó, életerős 
ember voltam, akit sok'ember vett körül szeretettel, a társa
ságomban hangadó, uralkodó, pozícióm volt. Most üres és ki
fosztott az életem, legalábbis én így érzem.

-  Tudom.
-  Akkor pedig, ha ezt tudja, azt is tudnia kell, hogy ameny- 

nyiben segíteni akarnak, rajtam csak egy módon segíthetnek: 
hagyjanak engem!

-  Vagyis maradjon minden így? Lehet ez a maga kívánsá
ga? Én ismerem a maga életét, azt is állítani merem, hogy is
merem magát. S ha nem tudja meg a valóságot, az élete soha 
nem lesz élet.



Elszorult a torkom.
-  És ha megtudom a valóságot?
-  Maga e rő s ... De magamon kell kezdenem.
Elnézett felettem, szeme a távolba révedt, s lassan, minden 

szót megfontolva mondta fel a nyilván már százszor átgondolt 
történetét.

-  Amikor Anikó ágynak esett, én vállaltam az ápolását. 
Amolyan mozgalmi társként, legfeljebb barátként. Negyven 
fokos lázban feküdt, és én nem tudtam, mi történik, csak érez
tem, hogy egy új, addig ismeretlen érzés éled bennem. A per
ceim remegésben múltak. Ha meghalna -  gondoltam, és érez
tem is egész lényemmel - ,  akkor mindennek vége, akkor még 
az elmúláshoz sem lenne erőm. Maga is tudja, hogy Anikó 
tiszta ember. Tiszta azzal a tisztasággal, amely nem érez sem
mit se tisztátalannak, s amelyet semmivel nem lehet beszeny- 
nyezni. Míg ő lázban feküdt, sokat beszélgettünk. A legna
gyobb láz idején is összefüggően fejtegette igazságait. Tudja, 
hogy akkoriban a tagadásban kereste az igazságot. Milyen 
szenvedéllyel tette! Majd megtudja maga is, ő testét-lelkét 
rátette erre a tagadásra. De én a tényeket akarom elmondani.

Réveteg tekintetét Lestyán most rám vetette, s mintha vala
mi önkínzó eltökéltség villant volna szemeiben.

-  Egyszer, mikor már jobban volt -  folytatta élénken - , Ani
kóra megint keresztkötést kellett adnom. S én átöleltem őt, 
és csókolni kezdtem. Erre ő higgadtan megszólalt: „Én mást 
szeretek.” Felkiáltottam: „Engem szeress, engem!” Elvesztet
tem a fejemet. Anikó mozdulatlansága, a némaság azonban 
amivel tűrt, fejbe vágott, kijózanított. Lankadtan eresztettem 
el, lecsúsztam az ágya mellé, és nem mertem ránézni. Nem 
értettem, mi történik. Vártam, hogy kidobjon, hogy valami 
érdeset, büntetőt vágjon arcomba, de ő az ágy sarkába 
húzódott és hallgatott. Félve néztem rá. A neheztelésnek vagy 
rémületnek nyoma se volt az arcán. Csak megdöbbenés és 
végtelen részvét sugárzott rám. Erre nem voltam elkészülve. 
Sírás tört fel belőlem, és úgy éreztem, ha csak hozzáérnék, ha 
csak egy ujjal is, akkor megnyílna alattam a föld. -  Még kérni 
se merem, hogy megbocsásson -  mondtam az ágy sarkában



kuporgó Anikónak. -  Nem tehetek róla -  válaszolta, és a 
szeme nedvesen csillogott. -  Én igazán nem tehetek róla. Nem 
vettem észre, hogy tetszem magának. Azt hittem, baráti köte
lességből ápol engem...

Lestyán most ismét a távolba révedt, mintha tekintetével 
szökne a tekintetem elől, s úgy folytatta:

-  Tovább sírtam, mint egy szánalmas tacskó. Oly romlott és 
aljas voltam, mikor Pestre kerültem ... Onnan, a vidékről, 
ahol lányokról csak egyféleképpen volt szó. Soha nem gondol
tam, soha el se hittem volna, hogy ez a tisztaság, hogy ez a 
tiszta bensőség is létezik. A bánatnak, a megalázó megis
merésnek, a bűneimnek könnyeit sírtam hát el Anikó ágyánál. 
De a rossznak nincs határa. Most még nagyobb hévvel szeret
tem volna szeretni őt. A kétségbeesésnek, a vágynak egész 
féktelenségével szeretni! És csak arra gondoltam, hogy bírnom 
kell őt, kell, hogy az enyém legyen, mert nélküle most már 
nem létezhetek. Mint a mélységek titkának feltáruló útja, úgy 
bukkant fel ő az én számomra; az egyetlen útként, melyen 
megtisztulhatok, amely elvezet engem az aljasság és rom
lottság nyomorából a tisztasághoz, a jósághoz, az igazsághoz. 
Az élet zabolátlan őserejével akartam magaménak tudni őt. 
Nem tudtam elérhetetlen távolból szeretni, kellett, hogy ő sze
ressen engem, hogy szerelmére méltasson. És gyűlöltem azt, 
akit ő szeret, és harcolni akartam az ellen, őérte.

-  Szeretem magát, Anikó -  szólaltam meg megint - ,  úgy 
érzem, ahogyan eddig szerettem, az rossz, az magához méltat
lan, az aljas volt. Csak most, most szeretem úgy -  mondtam 
neki - ,  ahogyan magát szeretni kell! Mi lesz velem? -  kiáltot
tam fel.

-  Én mást szeretek -  szólt Anikó csendesen.
-  Nagyon szereti?
-  Nagyon, egészen.
Kezet csókoltam, s megmondtam neki, hogy mégis ő adta 

nekem eddig a legtöbbet, hogy senki még azt nem adta ne
kem, amit ő.

Lestyán elhallgatott. Míg beszélt, alig nézett rám. Arca ki
pirult.



-  Most megvet engem, ugye? -  kérdezte kis szünet után. 
Szomorú szemét egyenesen rám szegezte.

-  Nem ...  nem -  válaszoltam.
-  Akkor hadd folytassam -  mondta - ,  csak így juthatok el 

magához. Azt tudja, ugye, hogy Anikónak ott két szobája 
volt. Betegsége alatt éjszakára ott maradtam a másik szobában, 
hogy szükség esetén segíthessek neki. Volt ezen kívül valami 
öntudatlan, rejtett szándékom is? Nem tudom. Az minden
esetre biztos, hogy nekem akkor az emberek többsége közöm
bös vagy ellenszenves volt, még nem akadt az utamba ember, 
akit ennyire fontosnak éreztem volna. Anikó pedig nem is 
gondolkodott azon, hogy miért gondozom őt oly buzgalom
mal, hisz ő minden esetben bárkinek megtette volna ugyanezt, 
s nem csak a mozgalmi társnak.

Akkor este, ahogy lehiggadtam, sokáig ültem az ágy szélén, 
és beszélgettünk. Hetek óta akkor volt először harminc
nyolc alatt a láza. Láttam, már nagyon kimerült, de nem tud
tam rászánni magam, hogy megváljak tőle, hogy felkeljek az 
ágyáról. El akartam mondani neki mindazt, amit terhes tudat
tal tudtam magamról. Oly szelíd volt a tekintete! Ami most 
történt vele, ilyet ő addig elképzelni se tudott volna. Mondta 
is, hogy nem érti, miért szeretem őt. Ő nem szép, mondta, 
és nincs rajta semmi, ami különösen vonzó lenne. Természe
tesen csakugyan így gondolta, és számára az én vad erőszakos
ságom, mellyel a beteljesülést akartam -  teljesen érthetet
len volt! ö  egész életén át az ellenkezőjét te tte ... Látja -  
mondta - ,  én nem is vagyok már lány, asszony vagyok, vala
kinek a szeretője... És emlékeztetett engem egyik kijelenté
semre, hogy elképzelhetetlennek érzem, hogy valakit, akit 
már öleltek, az én ölelésemmel tartósan öleljek, valakit más 
után tartósan szeressek... Megint sírtam. Sírtam, és elvisel
hetetlen volt a gondolat, hogy őt ölelték és ölelni fogják! De 
ez nem az a fájdalom volt, amely sírásba tud szabadulni. 
Sírtam, mert a bensőség valóságát láttam, amely csodatévő, 
amely mindig tiszta tud maradni, amely minden szennyen 
győzni tud. A nagy óra, mely az elhunyt édesanyja holmijai 
közül maradt Anikóra, hajnali hármat ütött. Felkeltem, kezet



csókoltam, és a felindulástól egész testemben remegve átmen
tem a szomszédos szobába.

Lestyán hangja monotonná vált, mégis valami lappangó for
róság hevítette át a szavait. Oly lassúsággal beszélt erről a je
lenetről, mintha saját maga előtt is végső pontossággal akarná 
felidézni minden részletét.

-  Nekem igazán megvolt minden adottságom -  mondta - , 
hogy mindent alacsony színvonalon lássak, hogy a magam al
jasságát mások tettébe helyezzem át. Ugye maga is tapasztal
ta, mindig megvan a lehetősége annak, hogy minden közönsé
gesnek és aprónak látsszon! De eddig még én sem süllyedhet
tem Anikóval szemben. Mert nem lehetett Anikó arcát ott hagy
ni a szomszéd szobában. Most is, hogy felidézzem magá
nak e sorsdöntő éjszakámat, beleremegek, mert ami azután 
történt, az az emberinek abba a magasabb szférájába tartozik, 
ahol a test és a lélek egy.. .  Mikor átmentem a szobámba, 
mindjárt ágyba bújtam, de nem tudtam elaludni, csak hányko
lódtam. Az ajtó azonban kinyílt, és a sötétben, világló inggel, 
Anikó állt előttem. Hívás nélkül indult az ágyam felé. Első 
érzésem az ujjongó öröm volt, de a következő pillanatban 
a rémület szorította össze mellkasomat.

-  Az isten szerelmére, mit csinál? -  kérdeztem riadtan.
-  Eljöttem magához. Engedjen ide -  felelte ő valami cso

dálatosan egyszerű természetességgel.
-  De hiszen azt mondta az előbb, hogy Anikó már szeretett 

valakit, valakinek a szeretője volt! -  szakítottam félbe Les
tyánt. -  Akkor miért jött mégis oda magához?

-É p p  ez az. ő  sem tudta, miért. Vágy nélkül, de ugyan
akkor minden belső ellenkezés nélkül kelt fel ágyából és jött 
át hozzám. Egyszerűen, mint amilyen egyszerűen kenyér a ke
nyér. A szíve teljességéből tette. Nekem nincs semmim -  
mondta akkor éjszaka Anikó. S azt is mondta, úgy szeret en
gem, mintha gyermeke volnék, és jó akar lenni hozzám...  Ne 
szóljon közbe! Igen, Anikó tévedett, így, ilyen egyenlőtlen 
viszonyban valóban csak még boldogtalanabb lehet az ember. 
Szenvedtünk e tévedésért. Aztán sok minden tö rtén t... So
kat, nagyon sokat szenvedett Anikó is, én is. De m ost. . .  most 
boldogok vagyunk.



Lestyán elhallgatott. Aztán felkelt, és megkotorta a tüzet. 
Sokáig bajlódott vele, mintha halogatni akarná a folytatást. 
Annak a történetnek a folytatását, melyről jóelőre megvallot
ta, hogy általa akar eljutni hozzám. Hozzám!

-  Hagyja már azt a tüzet! -  szóltam rá türelmetlenül. -  Jöjjön 
ide, és üljön le. Mondja, Lestyán; csakugyan boldogok? Iga
zán?

-  Igen -  felelte bizonytalanul.
-  Nem látszik meg magukon.. .  Nézze -  siettettem volna 

a folytatást - ,  igazán hálás vagyok a bizalmáért. De nehezem
re esik mindezt hasonló bizalommal viszonozni. Ha mindezt 
azért mondta el, mert azt kívánja, hogy én is épp ilyen nyílt
szívűén beszéljek, akkor megmondom: én nem tudom telje
síteni az elvárását. De úgy látom magán, még sok mindent 
mondani akar.

-  Mindenekelőtt azt -  szólt Lestyán eltökélten - , hogy 
mégsem vagyunk boldogok. De nem magunk miatt: maga 
miatt!

-  Nem értem -  feleltem szándékolt nyugalommal, de érez
tem, hogy arcom a színét váltja.

-  Sokáig én sem értettem. Mindenesetre harcolni kezdtem 
Anikóért, hogy az enyém legyen, csak az enyém. Nem tudom, 
ismeri-e azt a kétségbeesést, mellyel az ember olykor a le
hetetlent is képes megostromolni? Hónapokon keresztül 
állandóan nyomon követtem Anikót, tébolyult féltékenység
gel figyeltem minden lépését, de nem beszéltünk arról az em
berről, arról az átkozottan szerencsés emberről, akinek a 
nevét sem ismertem, de tudtam, hogy van, létezik. És akinek 
A nikó ... a szeretője! Anikó ugyan néha megkísérelte, hogy 
apró közléseket, vagy legalább célzásokat tegyen kilétére, de 
én ilyenkor valamilyen ürüggyel gyorsan egérutat kerestem, és 
elrohantam -  inni. Mert akkoriban sokat ittam. Tulajdonkép
pen állandóan részeg voltam, de én akartam így. Futottam 
a józanság, a józan igazság elől, mint beteg a haláltól. Anikó 
pedig látta ezt, és többé nem tette szóvá azt az átkozott, 
szerencsés embert, még célzásszerűen sem. Csendesen tűrt, 
és csak néha lett könnyes a szeme. Ilyenkor gyorsan magam
hoz vontam, és sietősen csókoltam le a könnyeit. Hogy szen



vedhetett! Én nemkülönben... Hányszor éreztem, miközben 
magam emésztőn öleltem: teste merev, a keze pedig mint 
a jég .. .  Sokszor megtörtént, hogy ilyenkor felugrottam mel
lőle, felöltöztem, és elrohantam. Inni, természetesen. Hányszor 
mondtam neki, hogy többé nem is jövök vissza! Ő némán 
nézte, mit teszek. Kétségbeesett dühvei, sértő, aljas szavak
kal is rágalmaztam olykor. Ő egyetlen szóval se vágott vissza. 
Én meg elrohantam. Az utcán megálltam: most hova? Nem 
volt hova mennem, csak hozzá. A legközelebbi kocsmába 
tértem be, a legrosszabb pálinkával részegítettem le ma
gam ... aztán pedig magamat utáló, kínzó szégyenérzéssel 
visszatámolyogtam hozzá. Ez sokszor, sokszor megismétlő
dött, mindig így s mindig kínosabban. Kerestem az arcán az 
undor jelét, de Anikó egyformán csendesen és egyforma meg
adással viselt el mindent. Mindig úgy történt, hogy néhány 
óra múlva visszamentem a lakására, kopogtam az ajtón, 
ő pedig szelíden azt mondta: -  Gyere be. -  Előre tudta, hogy 
én kopogok. Ágyat vetett, lehúzta a cipőmet, a ruhámat, és 
lefektetett. Aztán leült a könyvei mellé, és tanult reggelig. 
Kémiát.

-  Nem kopogtak? -  szakította meg elbeszélését Lestyán.
Csakugyan kopogtatás hallatszott, heves és türelmetlen.
-  Tessék! -  kiáltottam csodálkozva, s csodálatom még telje

sebb lett, mikor Ambrus toppant be az ajtón. Nem képzeltem, 
hogy ilyen türelmetlenül is tud kopogtatni.

-  Te már itthon.. .  ?
-  Igen, haza akartam jönni! -  válaszolt nem is leplezett zak

latottsággal.
-  A legrosszabbkor -  szóltam ingerülten. -  Nekünk még 

beszélni valónk van Lestyánnal.
-  Igen -  szólalt meg Lestyán félszegen - , én mindent el aka

rok mondani, Ambrus. Már ráálltam volna, hogy halasszuk el, 
de miután tegnap délután elváltunk tőled, Anikó mégis úgy 
gondolta, jobb lesz halogatás nélkül elmondani mindent, s én 
is elszántam rá magam.

Ambrusnak arcába szökött a vér.
-  Én pedig -  szóltam, mielőtt még Ambrus szóhoz jutott



volna én végre mindent meg akarok tudni, s ezért ragasz
kodom hozzá, hogy Lestyán folytassa!

-  Mindent, amit tudni akarsz, tőlem is megtudhatod. Ah
hoz nem kell Lestyán -  mondta Ambrus mogorván, s barát
ságtalanul pillantott Péterre.

Lestyán felkelt, s lehorgasztott fejjel, tanácstalanul állt.
-  Elmenjek? -  fordult Ambrushoz kisvártatva.
-  Igen -  felelt Ambrus kurtán.
-  Ne menjen, maradjon! -  kiáltottam.
-  Mondom, hogy én éppúgy tudok mindent, mint ő! -  for

dult felém Ambrus tőle szokatlan modortalansággal.
-  Akkor jöjjön vissza estére, de biztosan! Ugye visszajön? -  

kérleltem Lestyánt, és megszorítottam a kezét. Olyan volt az 
arca, hogy sajnálni kellett őt. Ambrus kikísérte, de egy pilla
nat múlva már sietve jött vissza, és leült velem szembe.

-  Mit beszélt Lestyán? -  kérdezte még mindig zaklatottan.
Nehezteltem rá. Hát nem ő szokta mondani, hogy „így nem

lehet egy emberrel beszélni”? S épp most!
-  Pont akkor jöttél, mikor végre rólam kezdett volna be

szélni! -  válaszoltam szemrehányón, de hirtelen átvillant ben
nem: így nem megyek semmire, így tőle sem tudom meg 
a végső igazságot. Modort változtattam.

-  Ambrus, hallgass ide! Régóta érzem, hogy köztünk ha
zugság van. Lestyán odáig jutott, hogy mi történt közte és 
Anikó között. Gyere közelebb! így. Végre mindent tudni aka
rok. Szívem alatt a gyermekeddel jogom van tudni.

Megfogtam a kezét. Erősnek éreztem magam.
-  Tudod -  kezdte sóhajtva hogy te voltál az első nő, aki 

előtt feltárulkoztam... Jó volt hozzád járnom, és mindig úgy 
gondoltam, te leszel majd az élettársam. De mire a házasság
kötésünkre sor került. . .

Nehezen tudott erőt gyűjteni a folytatáshoz.
-  Könnyelműnek tartasz? -  kérdezte váratlanul.
-  Nem -  feleltem - ,  de beszélj, beszélj, ne kínozz túlságo

san!
-  Mire a házasságunkra került a sor, nekem már szeretőm 

volt. Anikó. Igen, Anikó.



Némán meredtem rá. Ahelyett hogy én az övét, ő szorította 
meg az én kezemet -  annyira, hogy felsikoltottam.

-  Láttam -  lazított a szorításán - ,  hogy Anikó szerelmes. 
Nem sokkal azután, hogy bemutattál neki, észrevettem. Úgy 
szerettem őt, mint a testvéremet. Mindig vele voltam, simo
gattam, babusgattam, de nem gondoltam másra. Anikó szót se 
szólt az érzelmeiről, de egyszer hetekig nem nézett felénk, 
emlékszel? Bujkált előlem, előlünk. Egyszer aztán nálad ki
buggyant az árulkodó könnye. . .  Emlékszel?

-  Igen.
-  Nem sokkal ezután történt, hogy megállapodtam vele: 

együtt fogunk élni. Te ekkor már a menyasszonyom voltál. . .
-  És Anikó?
-  Nem mondtam meg neki, ő meg nem kérdezte. Mikor mi 

ketten elhatároztuk, hogy összeházasodunk, akkor közöltem 
Anikóval is. Azt mondta, szeret engem, és élete végéig is vállal.

-  De ha őt szeretted, mért vettél el engem?
-  A hozzá való viszonyom inkább intellektuális volt -  felelt 

Ambrus, s én sírással küszködve is láttam, hogy neki sem mind
egy. -  Anikó azt mondta, beleegyezik: csak vegyelek el téged 
feleségül. Ha sohasem lehet tőlem gyermeke, akkor se bánja. 
Tegyek, amit akarok, mondta, ő  mindenen keresztül követni 
fog engem.

-  És miért nem szóltál nekem, miért nem voltál hozzám is 
őszinte? -  kérdeztem visszafojtott kétségbeeséssel.

-  Nem mertem. Féltem, hogy nem bírod elviselni. . .  És azt 
hittem, ha Anikó vállal engem így, akkor soha nem fogsz meg
tudni semmit, és boldog leszel velem ... És Anikó is boldog 
lesz, mert szeret.

-  Nem kellesz te senkinek, Ambrus! -  kiáltottam görcsös 
sírással.

Rémülten átkarolt, de eltoltam magamtól.
-  Beszélj! -  szóltam rá szipogva.
-  Azt hittem, mindkettőtöknek jó lesz így, és akkor nekem 

is jó lesz. Aztán megjelent Lestyán. Csak hónapok múltán 
tudtam meg Anikótól, hogy mi van köztük. Péter akkor el
ment Anikótól, nem tudta elfogadni, hogy könyörületből sze
ressék. Engemet pedig gyűlölt.



-  És te így akartál élni életed végéig? Merted volna Anikót 
így megtartani?! -  kiáltottam elborzadva.

-  A hazugság néha kínzott. Emlékszel, egyszer azt mond
tam, váljunk e l . . .  De nem lett volna erőm hozzá, kellesz 
nekem. Csak hát az igazat sem mertem megmondani. Miat
tad.

-  Látod, hogy el tudom viselni.
Ambrus elhallgatott. Könnyezve csókolta a kezem.
Igen, igen, te sokkal jobb vagy, mint én, gondoltam kese

rűen, de nem szóltam semmit.
Egyszer csak felcsillanó szemmel nézett fel rám.
-  Ugye jó lesz minden? Péter is szenvedett, de úrrá lett fö

lötte, és most neki is jó.
-  Soha, soha, Ambrus! -  kiáltottam irtózva.
-  Kezdetben Lestyán is így gondolta -  próbálta folytatni a 

meggyőzésemet - ,  de egyszer aztán, míg Anikó börtönben 
volt, felkerestem. Talán akkor már nem gyűlölt annyira; nem 
tudom. Azt mondta, neki Anikó boldogsága a fontos, és ezért 
arra kér, váljak el tőled, és éljek Anikóval. Azt feleltem, 
nem akarom őt megfosztani Anikótól, mire ő panaszosan 
megvallotta, hogy nem is foszthatom meg tőle, mert Anikó 
engem szeret, Anikó sose volt igazán és maradéktalanul az 
övé. . .  Kijelentette, most már élni tud nélküle, feltéve, ha 
Anikó így is boldog lesz.

-  És te szereted Anikót? -  kérdeztem szigorúan.
-  Igen -  felelte bizonytalanul de azért téged is, téged na

gyon szeretlek. . .
-  De akkor minek kellett Anikó? -  kérdeztem még szigo

rúbban.
-  Nem tudom, hogy történt. Bennem minden összefolyik, 

ő t  is szeretem, téged is szeretlek...
-  Ez pedig nem lehet!
-  Régebben Lestyán is ezt mondta. De ma ő is tud úgy élni, 

hogy Anikó nemcsak egyedül az övé. Ez nem osztozkodás. 
Anikó szereti Lestyánt is. Mióta Anikó a börtönből kiszaba
dult, így é lünk ...



-  Én pedig azt kérdezem tőled -  követeltem emelt hangon
hogy melyik kell a kettő közül? Vagy én, vagy Anikó! Az

nem lehet, hogy mind a ketten. Abba belepusztulsz te is, ő is, 
én is!

-  Hát nem tudsz megérteni? -  könyörgött Ambrus. -  Nem 
tudom, más hogyan van ezekkel a dolgokkal. Én csak azt érez
tem, hogy jó vagyok neked is és neki is. Vállaltam ezt. Meg
látod, te is vállalni tudod. Lestyán is boldog, élni fogunk... 
Látod, én azelőtt azt mondtam, senki nem lehet boldog. De 
most már nem mondom ilyen kizárólagosan. Ki kell tárul
nunk, hogy mindenkit ölelhessen az ember. Együtt fogunk 
élni, szeretni fogjátok egymást... Anikó már megint szeret 
téged, épp úgy, mint régen.. .

-  Soha! Soha! -  tiltakoztam az alku ellen.
-  De érts meg! Nem lehet másként! Te is szeretsz, Anikó is 

szeret engem...  Mit tegyek? Lestyán is belátta, neked is be 
kell látnod. Csak egyszer kell az embernek áttörni a maga 
korlátain, és akkor mindent meg tud tenni.

-  Szegény, szegény Anikó! Ez hát a magyarázat a leveleire!
-  kiáltottam fel. -  És már évek óta! S most még ezt i s . .. A te 
példádra most ő is kettővel: Lestyánnal és veled ...

A legnagyobb felindulásban sem veszítettem el maradék 
ítélőképességemet. Magam sem tudom, miért nem. Talán 
mert belül már minden rosszra el voltam készülve?

-  Nos, ha így állunk is, Ambrus -  szóltam megfontoltan - , 
én mégsem végzek magammal. Nem tudod, mit tettél, de én 
szeretlek téged. Nem is haragszom rád. Ezt azonban egy pilla
natig se szabad tovább csinálnod. Nemcsak énmiattam, értsd 
meg: magad miatt, Anikó és Lestyán miatt sem.

Erre hosszan hallgatott, majd könnyes szemmel nézett rám:
-  Nélküled nem tudok élni.
Nem feleltem. Gondolataimba merülve néztem el fölötte.
-  Miért nem mondasz valamit? -  szólt panaszosan. -  Én 

vagyok a legszerencsétlenebb ember. Lestyán most is azt 
mondja, ő sohase tudna másképp szeretni, csak egyet... De 
Anikó is kettőt szeret... Én úgy voltam, hogy örültem, ha 
Anikó örült, és örültem, ha te is örültél velem.



-  És te? -  kérdeztem higgadtan. -  Csak a másik öröme volt 
a te örömöd? De minek kell akkor kettő?

-  Nem tudom -  szólt Ambrus, és ismét sírásba fullt a hang
ja. Ölembe hajtotta a fejét. -  Nem tudok semmit -  nyögte. -  
Mondd meg te. Nagyon szeretlek...

„Mondd meg t e . . .  ” Mert Ambrus csakugyan nem tudta, 
talán máig sem tudja! De én ma már tudom: ő egyedül volt 
Anikónál, egyedül volt nálam, talán egyedül lesz egész éle
tében. S lehetett volna egy harmadik, egy negyedik is, mindig 
egyedül maradt volna. Megsimogattam a tarkóját. Az űzött 
vad pillantásával emelte fel ölemből a fejét.

-  Én nem vagyok kéjenc, ne gondold! Te legalább tudod, 
hogy soha nő után meg nem fordulok. És régebben se, soha, 
mint más fiúk, én nem jártam mulatóhelyekre. Anikó azt 
mondta, neki boldogság a szenvedés énértem. Elfogadtam...

Mennyit szenvedhetett szegény kis Anikó! Igazat mondok: 
most pillanatra se támadt ellene egyetlen rossz érzésem. Csak 
szomorúság és részvét volt bennem iránta. Mindent, ami neki 
jó volt, el akart dobni, tönkre akart tiporni minden szépet, a 
művészettörténetet is otthagyta, s közben odadobta magát 
Ambrusnak, és most ez a szörnyű betetőzése mindennek: a 
mostani élete Lestyánnal és Ambrussal együtt!

-  Lestyán semmiképp se akart önző lenni -  zavart meg 
gondolataimban Ambrus. -  Mikor Anikó kiszabadult a bör
tönből, azt mondtam, félreállok, legyen egyedül az övé Ani
kó. Én kibírom, mondtam, nekem minden könnyebb. Semmi 
áron se akarta ezt se. Azt mondta, ő nem fog Anikó boldog
talanságának az okozója lenni. Anikó pedig úgy nyilatkozott: 
döntsön Péter, ő azt teszi, amit Péter akar. De Péternek tud
nia kell, mondta, hogy nélkülem ő, Anikó nem lehet boldog. 
Ha azonban Lestyán mégse állhatja ki másképp, Anikó és én 
szakítunk, és csak vele marad. Lestyán kitartott amellett, 
hogy ő ilyet nem te h e t... Még ma is azt mondja, hogy nem 
érti Anikót, hogyan képes egyszerre kettőt szeretni.. .

-  Hiszen ha az egyik itt van, akkor vágyódnia kell a másik 
u tá n ... -  szólaltam meg Lestyánt védve, s közben úgy érez
tem, mintha kifürkészhetetlen örvénybe tekintenék.



Ambrus meg továbbra is épp Lestyán példájával akart meg
győzni engem.

-  Tudod, mit mondott végül Péter? -  Hogy ő inkább szakít 
Anikóval, de a másik lehetőséget nem tudja elfogadni. Sze
retni fogja továbbra is, mondta, és élni fog, akár úgy is, hogy 
soha többé viszonyt nem kezd asszonnyal. Az ő gyötrődése 
Anikót is, engem is kínozott -  de nem tehettünk mást. Péter 
kijelentette, csak egy az, amit nem tudna kiállni: ha mi őmiat
ta nem volnánk együtt boldogok. Nem tagadta, hogy nem sze
ret engem: csak Anikót szerette. De aztán meg akart engem is 
kedvelni, mert jó akart lenni, és bántotta, hogy gyűlöl engem. 
Irtózatosan féltékeny volt. . .  Ha Anikó kezét csak meg
érintettem, már abba is belesápadt. S aztán ... úrrá lett 
magán. Jó ember lett. Érted?

Nem válaszoltam. Ambrus felkelt, és fel-alá járt a szobá
ban. Lestyánra gondoltam. Ezek az alázatosságra törekvő em
berek mind gőgösek. Tökéletesek akarnak lenni, és ezért mind
azt, ami ők maguk, eltagadják, kiirtják! S ha ez a vak taga
dásuk sikerül, akkor azt képzelik, hogy győztek, hogy meg
javultak!

-  Nem, Ambrus, Lestyán nem lett jobb, mint volt -  mond
tam ki véleményemet. -  Legalábbis ezáltal nem. A jóságot 
nem lehet önmagunkkal szemben kiverekedni.

Ambrust mintha nem érdekelte volna már a saját kérdé
sére adott válaszom. Gondolataiba merülve folytatta sétáját, 
de amint megszólalt, nyomban világos lett előttem, hogy to
vábbra is agitál.

-  Nekem voltaképpen könnyű volt az -  mondta - ,  amibe 
Péter majdnem belepusztult. Örültem, hogy neki jó Anikó
val, és örültem a gondolatnak, hogy ők örülnek. Nem is gon
doltam magamra. Hiszen nem vette el ő Anikót éntőlem, ha 
Anikó vele volt is . . .  Az ember nem osztható, és én min
dig magammal éreztelek téged is, Anikót is . . .

-  És egyik se volt veled, mert te egyikkel se voltál egészen
-  vetettem közbe. -  És én Lestyánt nagyon is megértem...

-  Én meg szeretem is. Különösen azóta, hogy egyszer eljött 
Anikóhoz: akkor azt mondta nekem, most már erős, most már 
akarja is, hogy éljünk mind a ketten Anikóval. Szeretni fog



engem, magával egynek fog érezni, testvérek leszünk... Sír
tam az örömtől.

-  És Anikó?
-  Hallgatott. Ő nálunknál jobban tudta, hogy ez még nem 

végleges, mert Péternek ezután még valóban sokat kellett 
harcolnia önmagával. . .  De most már szeretjük egymást, mint 
az édes testvérek. Lestyán fogadkozik, hogy ő is, Anikó is se
gíteni fog neked, meggyőznek téged is, hogy lehetséges így él
ni, így kell é ln i... Ha már úgy adódott, hogy ketten szeret
tek engem!

-  Soha! Soha! -  tiltakoztam megint iszonyodva.
Ambrus hozzám lépett, átfogta a két vállam. A keze reszke

tett.
-  Te úgy szeretted A nikó t... Péter azt mondja, ő sok ro

konságot érez veled ... és ha te szeretni fogod Anikót, akkor 
neki is jó lesz.

-  Nem, Ambrus, hiába is agitálsz -  mondtam csüggedten - , 
rettenetesnek tartom, amit műveltek.

Ezzel véget vetettem a kínos alkudozásnak. Elhallgattunk. 
Ambrus ölembe hajtotta a fejét, és némán csókolgatta a keze
met. Már ránk alkonyodott, s a tűz is kialudt a szobában. Fá
zósan összébb húzódtunk, egész közel egymáshoz. De a csend 
közöttünk már a hajótöröttek némasága volt. Én azért úgy 
éreztem, van erőm az élethez, és ha nem is a boldogság, de 
a nyugalom reménye ott pislákolt bennem. Gyermekem lesz, 
Ambrus lesz a gyermekem apja; holott Ambrus maga is egy 
nagy, komplikált gyerek! Lám, a fáradtságtól milyen gyer
mekdeden szunnyad az ölemben! Sokáig elnéztem dúlt és 
sápadt arcát a homályban. Hiszen nem lehet őt nem szeretni. 
Igen, Anikó továbbra is szeretni fogja fájdalmas megadással, 
mint ahogy az ember a tovatűnt gyermekkorát szereti nosztal
gikusan. .. de ez a jövő, és nekem most, a jelenben kell cse
lekedni. Egyik gyermek a szívem alatt, a másik az ölemben. 
Én anya, feleség akarok lenni; legalábbis élni, élni akarok!

Az ajtón kopogtattak. Ambrus ijedten rezzent fel álmából, 
és a kezem után kapott. -  Péter -  súgta. Gyorsan végigsimítot
tam a fején, szinte sugalltam neki: ne félj. Felegyenesedett,



felcsavarta a villanyt, és hangosan kiszólt: -  Szabad! -  Les
tyán belépett. Megilletődötten nyújtottam feléje a kezemet.

-  Köszönöm, hogy eljött.
Kezet csókolt.
-  Oly jó voltál hozzám délelőtt -  mondtam neki első ízben 

tegeződve. -  Ambrus közben mindent elmondott, most min
dent tudok -  tettem hozzá felszabadultan, valami számomra 
is meglepő könnyedséggel.

Ambrus lehajtott fejjel, tétován állt a szoba közepén, de már 
korántsem olyan feldúltan, mint alig egy órával ezelőtt. Túl 
volt valamin, ami évek óta terhelte, és lám, nem történt sem
mi baj. A rám emelt tekintetéből jól láttam, most bennem ke
resi a további erőt, hogy Péterrel szemben is meg tudjon áll
ni. Talán ő maga még nem is volt tudatában, de én éreztem, 
hogy ő meg én most már megint csak együtt vagyunk. Ő most 
Anikóval és Péterrel szemben nálam keres menedéket.

-  Nem tudtam, hogy ő is tud ilyen jó lenni hozzám -  mond
ta Ambrus rám mutatva és érezhető megindultsággal Péter
nek. -  Mindent tud, és mindent megbocsát.. .

-  Mondtam én neked, hogy így lesz -  szólt bizakodón Les
tyán.

Ezek között most az én szemem lát legtisztábban -  gondol
tam, míg elnéztem ezt a két, meghatódottságában elnémult 
embert. És ez a tudat megnyugtató volt a számomra. Hármuk 
között én vagyok az egyetlen, aki cselekedni akar önmagáért, 
a maga szerencséjéért. S az én győzelmem biztos. Éreztem: 
Ambrus, Anikó, Lestyán, ez a három komplikált lény, akik 
körülfogták az életemet, valami vad vágyakozással a benső 
teljesség után, voltaképpen a maguk vesztét keresik, vakon, 
s elveszítik önnön életüket... Én velük sem teszek rosszat, 
ha útjukat elállóm. S hittem, hogy el fogom érni, amit akarok: 
a nyugodt életet.

Abban igazam lett, hogy elálltam önemésztő útjukat. Csak 
a jövendő nyugalmamat vettem túlságosan biatosra! Életünk
ben először történt, hogy Ambrus az életét megnyitotta előt
tem. .. és máris titok volt köztünk. Ezúttal az én titkom. De 
csupán futólag gondoltam rá: talán meg kellett volna monda
nom neki, hogy akkor hallgatóztam -  de aztán elvetettem e



gondolatot. Nehéz a nyíltság, ha egy házasság úgy kezdődik, 
mint a miénk. Amikor úgy lépnek be az együttlétbe az embe
rek, hogy egymástól függetlenül fogják önmagukat építeni. 
Csacsi gyerekek tapasztalatlan elképzelése volt, de épp ez 
az . . .  A csacsiságok tévedések, s a tévedésekből bűnök és tra
gédiák csíráznak. Egyszerűen élni akartam, és ezért tudtam 
józan, óvatos, előrelátó lenni, ezért akartam magamat meg
óvni magamnak, ha a bensőm vágyódott is a teljes kitárulko
zásra Ambrus előtt. Talán csakugyan az történt, hogy akik a 
maguk élete ellen törtek, nagy bűnök után megtalálták az éle
tüket, és é n . .. De érdemiek én büntetést azért, mert keres
tem, akartam az életemet? Újra és újra kérdem, és nincs rá 
feleletem. Nem tudok abban igazságot feltételezni, nem tu
dom megérteni: miért kellett elvesztenem az életemet? Talán 
te majd megtudod, te, kicsi magzatom, akinek látása világo
sabb és jobb lesz, mint az enyém, s talán nemsokára, túl ezen 
az életen, én is megtudom. Ó, csak hinnék, csak hinni tudnék!

Péter, gyere, ülj ide mellém! -  törtem meg a csendet. -  Add 
a kezed! Te nem hazudsz, te igazat fogsz nekem mondani. 
Mondd, boldog vagy? Csakugyan tudsz így boldog lenni?

Péter hangosan, szinte kiáltva felelte: -  Igen!
-  Egészen, egészen boldog vagy? Mindig?
-  Ha még nem egészen, akkor ez azért van, mert rossz 

vagyok. De egészen boldog leszek. Mindnyájan boldogok le
szünk. Ha azt el tudtam érni, hogy megszerettem Ambrust 
. . .  Ebben ne kételkedj. Teljes testvéri szívvel szeretem. S 
így minden könnyebb lesz.. .

-  Te, Péter, szenvedsz, csak letagadod. Saját magad előtt is 
letagadod.

-  Nem! Régebben szenvedtem... Mindent elmesélt Amb
rus? Igaz, néha még most is.. .  szenvedek kicsit, ha eszembe jut
nak dolgok, elmúlt dolgok. Mikor például egy este egyedül ültem 
a lázbeteg Anikó egyik szobájában, s kint dermesztő hideg 
volt. . .  és én végtelenül árvának éreztem magam, mert a csukott 
ajtó mögött is láttam, behunyt szemmel is láttam, hogy most 
Ambrus és Anikó együtt vannak a szomszéd szobában...  Anikó 
nem is gondol rám, csak Ambrust érzi, aki jobb, szebb, szelí- 
debb, mint é n . . .  Sebesre haraptam a szájam szélét.



-  És most, Péter, most nem, most már sohasem? -  kérdez
tem megindultan, és megsimogattam a kezét.

-  Őszinte leszek... néha vannak még kínzó, rossz gondo
lataim . . .

Pillanatra elhallgatott. Ambrus nem mozdult, csak állt le- 
csüggesztett fejjel.

Sohase tudnám megtenni -  szóltam. -  Ez betegség, ez őrület.
-  Igen, én is ezt mondtam -  vágott szavamba Péter. -  Amb

rus is jól tudja: ha valaki számára lehetetlennek látszott 
ilyesmi, az én voltam. Soha elképzelni se tudtam volna, rá
gondolni sem, hogy lehetséges: én szeressek egy asszonyt, 
aki mást is szeret, akinek más is jelenthet annyit, mint én. 
Egész lényemmel az egyetlent akartam, s magam is az egyet
len akartam lenni. És akkor... akkor átmentem abba a szo
bába, ahol Ambrus ővele volt az ágyban... Csak azért mentem 
át, mert tudtam és látni akartam, a két szememmel látni!

Erre megborzongtam, és önkéntelen mozdulattal húzódtam 
el Lestyántól.

-  Én is megborzongtam! -  kiáltott fel Péter, aki észrevette 
mozdulatomat. -  De kényszerítettem magam. Ha valaki egy 
évvel ezelőtt elmondja ezt nekem, azt felelem neki, ez per
verzitás, betegség, ez -  igen, amint te is mondtad - , ez őrü
let. Mert én egy év előtt még azt akartam, hogy akit szeretek, 
annak minden lélegzetvétele az enyém, csak az enyém le
gyen... Most azonban már tudom, hogy semmit se szabad 
saját magunknak akarnunk. Nem értem, amit Ambrus csinál, 
Anikó életébe se tudom magam beleképzelni. . .  és ez fáj is, ez 
is fáj -  néha. De ma már meg tudom tenni: nem kérdezek 
semmit, nem gondolkodom ezen, minden simogatást hálával, 
boldog köszönettel fogadok.

-  Nem volnál boldogabb, ha Anikó csak téged szeretne?
-  Ha Anikó csak engem szeretne? -  ismételte meg kérdé

semet reszkető hangon. -  Ezt így fel sem vetettem. Szeretem 
Anikót, s Anikóra tartozik, hogy ő Ambrust is szereti...

-  De Anikó se boldog, ő se lehet így sohase boldog, ezt sen
ki se mondja nekem!

Lestyán elengedte a kezemet, és fejét a tenyerébe temette.
-  Mi úgy hisszük -  szólalt meg aztán - ,  úgy hisszük, hogy te



is velünk leszel. A mi boldogságunk is ettől függ. Mert ha csak 
az egyik is elveti, akkor minden összeomlik. Ha te nem bírod 
elviselni ezt a helyzetet, akkor Ambrus is szerencsétlen lesz, 
akkor vége Anikó örömének, és az én életem is rommá lesz. 
Nincs más megoldás, különben mindnyájunknak vége. Én tu
dom -  folytatta kitörő hevességgel - ,  én mondtam Anikónak 
is, Ambrus bűnét és az övét nem enyhíti az, hogy ők vállalták. 
Egy embert megcsalni bűn. Megcsaltak téged, és a bűn bűn 
marad, ha vállalásnak vagy akárminek is nevezik. Az a lesze
relt katona, akit ti láttatok, annak az esete végleg világosságot 
terem tett... Akkor belátta Anikó, hogy már nem lehet to
vább halogatni, mindent meg kell tudnod. Ambrus fé lt... Itt 
vannak tehát az emberek, akiknek élete, boldogsága e pilla
natban tőled függ! A mi életünk összebogozódott, úgy egymás
ba épült, hogy ha négyünk közül csak egy is kitépi magát, min
den összeomlik. . .

Lestyán elhallgatott. Mintha csak most venné észre Ambrus 
hallgatását, megdöbbenve nézett fel rá; Ambrus némán me
redt a földre.

-  Péter -  szóltam én - ,  te nem hiszel a szereteted erejében. 
Ha hinnél benne, akkor hinnél abban is, hogy Anikó számára 
kárpótolni tudod Ambrus elvesztését.

-  Igenis hiszek a szeretetemben -  ellenkezett Lestyán, még 
mindig Ambrusra meredve. -  De azt is tudom, hogy egy em
bert, aki úgy beletartozik a másik ember életébe, mint Amb
rus az Anikóéba, azt nem lehet csak úgy egyszerűen eltün
tetni. Ambrus, te miért nem szólsz? -  kérdezte kétségbeesett 
ámulattal.

-  Nem is arra gondolok, hogy eltüntetni -  vágtam Ambrus 
elé határozottan. -  Ambrus és Anikó ezután nem fognak 
együtt élni, s majd később talán, egy idő múltán, megnyugod
va, megint találkoznak, barátok lesznek. Én hiszek a szerete
tem erejében.

Lestyán elfehéredett, és félj aj dúlt.
-  Ambrus, hallod te ezt!
Ambrus megmozdult, szemét némán Péterre emelte, és las

sú, bizonytalan léptekkel a legközelebbi székhez csoszogott. 
Nem tudtam, leült-e, vagy leroskadt.



-  Te hinni tudod, hogy Anikó nélkül boldog tudsz lenni? -  
kérdezte ekkor Lestyán. -  Mondd, Ambrus, lehetségesnek 
tartod ezt?

-  Nem tudom .. .  nem tudom ...  -  felelt szaggatottan - ,  én 
nem hiszem... nem hiszem, hogy már valaha is boldog le
szek. .. Eddig nem tudtam, amit ma m egtudtam... Nem tu
dok -  emelte meg a hangját, és fájdalmas, elgyötört szemmel 
nézett rám - , én nélküle sem tudok élni. Ő pedig, hallod, nem 
bírja elviselni azt, ahogyan mi hármasban eddig éltünk.

Lestyán most velem fordult szembe.
-  Nem tudod, mit teszel -  szólt félig vádló, félig könyörgő 

hangon. -  Hallod, mit mond Ambrus? Miattad, mert te így 
akarod, mert te másképpen nem vagy hajlandó, ezért akar 
bennünket elhagyni! Mert nemcsak Anikót hagyja el, elhagy 
engem is. Én hittem neki, mindent feltettem arra a hitre, hogy 
úgy van jól, ahogy Ambrus és vele együtt Anikó akarja. S 
most megtagadja a hitet, amit ő adott, és amely vele vész e l . . .  
Ez nem lehet, ezt nem akarhatod, nem engedheted meg!

-  Péter -  feleltem valami mély, súlyos nyugalommal - , ezt 
csak most látod így. Az élet, amit ti éltetek, úgyis lehetetlen. 
Fizikailag se bírta volna Ambrus. Ez egyszerűen a természet 
törvénye. Persze, ez számodra rosszul hangzik, még a füledet 
is sérti. De az igazság mindig ilyen földönjáró, mindig ilyen 
közönséges.

-  Igen, van benne valami. . .  -  mormogta maga elé Ambrus.
Lestyán felszökött.
-  Te mondod ezt, Ambrus? Ezt, te? Hát nem te voltál az, 

aki azt hirdetted nekem, hogy nincs természet, csak lélek van? 
Hogy a szeretettel minden, ami lehetetlen volt, lehetségessé, 
egyszerűvé válik? Hát a test volna a lélek törvénye, a test 
szabja meg a lehetőségeket?

-  Én most is azt mondom, amit azelőtt -  védekezett Amb
rus. -  De csak úgy lehetett volna megtartani, ha az asszonyok 
szeretik egymást, ha ők meg tudják tenni.. .

-  Szóval rajtad múlik minden -  fordult hozzám könyörgő 
hangon Péter.

-  Vállalom, amit teszek -  feleltem.
-  Te pedig így döntöttél? -  kérdezte Lestyán Ambrustól.



-  Í£y kellett döntenem -  válaszolta.
-  Es ezt mondjam meg Anikónak is?
-  Igen. . .  -  felelte Ambrus. -  Hiszek benne, ő  erős és jó .. .  

Megért engem, és kibírja.
-  Azt is mondd meg Anikónak -  szóltam Péterhez - ,  én 

nem haragszom rá. Gyertek el holnap reggel. . .  Anikó is.
Péter kezet csókolt.
-  Isten veled -  mondtam neki búcsúzóul - ,  még egyszer kö

szönöm, amit értem tettél.
Úgy éreztem, talán most fogjuk így egymás kezét utoljára. 

Közel tudtam magamhoz, de azt is éreztem, hogy kettőnk kö
zelsége már csak egy letűnt pillanat visszarezgő emléke. Most, 
a jelenben, már megint távol volt tőlem. Pedig csakugyan ba
rátom volt egy pillanatra. Talán most is értett engem, de már 
nem lehetett barátom. Az egyetlen barátom is a m últé ... 
Ambrussal is kezet fogott, de nem nézett a szemébe. Kiment, 
s Ambrus mozdulatlanul nézett a csukódó ajtó felé.

Megtörtént. Most egyedül voltunk. Most ő is olyan egyedül 
lesz, mint én voltam. Vajon -  kérdeztem magamtól -  jobban 
az enyém lesz most, hogy már csak az enyém lehet? Nyilván
valóan ő hagyta el őket, hozzám szegődött, mi ketten vagyunk 
most együtt. De azért nehéz szívvél tudtam örülni. Mintha 
mind a ketten valami rosszat tettünk volna, mintha cinkosok 
lennénk. Hiába mondtam magamnak, hogy kevesen tudnák 
megtenni azt, amit én tettem, hiszen évek óta csaltak, emberi 
és női méltóságomban gyaláztak meg. S mégis, minden benső 
ellenkezés nélkül meg tudtam bocsátani. S hiába igyekeztem, 
azzal se tudtam magam megnyugtatni, hogy most összetört az 
átok, melynek jármában az életem puszta gyötrelem volt. Hiába 
gondoltam el, hogy most megvalósulhat majd a vágyam: enyém 
lesz, csak az enyém lesz Ambrus, és most egy új, tiszta élet indul, 
amelyben mindent elölről lehet majd kezdeni. Aztán eszembe 
jutott, hogy Ambrus tulajdonképp már napokkal előbb kivált 
hármójuk közösségéből, mert Anikóéknak nem mondta meg, 
hogy gyermekünk lesz; ezt már a mi kettőnk dolgává különítette. 
Lám, megint csak hozzád, az eljövendő gyermekhez jutottam, 
aki jönni fogsz, és frissen, makulátlanul hozod majd az életet, 
amelyet szülőid sorsa annyi töréssel tört meg!



Odahívtam magam mellé Ambrust, és a gyermekünkről 
kezdtem beszélni.

-  Ő majd elhozza a békét, mindennek a kiegyenlítését...
Ambrus csak némán ült. Nem hiszem, hogy hallotta volna,

mit beszélek. De szükségem volt arra, hogy beszéljek. Most a 
szívem nehéz volt és elhagyatottabb, mint valaha. Az elmúlt 
élet szakadéka volt közöttünk, s felette a kezünk összeért 
ugyan, de a bensőm didergett.

-  Anikó miatt ne félj. Amit ő Péterrel tett, azt asszony nem 
tudja megtenni, csak akkor, ha szeret -  vigasztaltam Ambrust.
-  Ő futott az elől a szerelem elől, mert te itt voltál. De most 
majd megnyugszik benne, boldog lesz. Nekik is gyermekük 
lesz.. .

Ambrus arca kissé felderült.
-  Nekem ez igazán elég volna -  mondta csendesen - , csak 

biztosan tudnám.. .  Különben ez se biztos, talán ez sem volna 
elég nekem.

Semmivel sincs tisztában -  sóhajtottam magamban. Nekem 
kell mindent tisztáznom, nekem kell mindent megtennem.

-  A mamát reggel óta nem is láttam -  szólt egyszerre Amb
rus.

Valóban, a mama nem hívott bennünket étkezésre, nem is 
mutatkozott. Csak a vacsorát adta be tálcán, s az ott állt az 
asztalon, érintetlenül.

-  Már nagyon késő van -  feleltem - , ilyenkor ő már alszik.
-  Talán sejt valamit? -  kérdezte Ambrus.
-  Nem tudom, m eglehet...
-  Semmi esetre se szabad semmit se megtudnia. . .  ő  nem 

tudná megérteni -  szólt izgatottan Ambrus.
-  Nem is fogja megtudni -  nyugtattam meg.
Leült az asztalhoz, és evett. -  Megéheztem -  mondta. -  Ne

ked is jó volna pár falat.
-  Nem, nagyon kimerült vagyok -  feleltem, s végigdőltem a 

díványon. Elaludtam, s arra ébredtem, hogy Ambrus vet- 
kőztet. Mikor az ágyba kerültünk, kint már világosodott. 
Szokatlanul éberen aludtam, s reggel csendben öltöztem fel, 
nehogy Ambrust idő előtt felébresszem. De nyolc után kénytelen 
voltam felkelteni, mert minden percben jöhettek Anikóék.



-  Jaj, már reggel van -  sóhajtott mélyen, még félálmában, 
és kitárt karjával magához akart vonni, hogy megcsókoljon.

-  Sietni kell -  figyelmeztettem - , Anikóék mindjárt itt lesz
nek.

A középső szoba már ki volt takarítva, s reggelihez megterí
tett asztal fogadott bennünket. De a mama szokása ellenére 
már előbb megreggelizett. Ambrus kiment megkeresni.

-  Hol bujkált a mama? -  kérdezte tőle befelé jövet tréfás 
feddéssel.

-  S iettem ... ma sok a dolgom -  válaszolta kitérőn.
-  De hol volt tegnap?
-T e g n a p ... gondoltam, fontos beszélgetni valóitok van

nak. .. zavartam volna.
Percnyi hallgatás után egyszerre Ambrushoz fordult.
-  És ma eljönnek?
-  Kik?
-  Anikóék.. .
-  Hát hogyne jönnének el -  válaszolt Ambrus. -  Mindjárt 

itt lesznek. Miért kérdi a mama?
-  Csak úgy.. .  eszembe jutott.
Ambrus és én összenéztünk. S a kétségbeesésig belém hasí

tott: miért nézünk megint olyan félve egymásra, mintha 
bűntársak volnánk? A mama azonban kiment, s mi szótlanul 
fogyasztottuk el reggelinket. Közben mindketten lopva ne
szeltünk ugyanarra: nem csengetnek?

-  Sápadt vagy -  szólalt meg Ambrus, és letette üres csészéjét.
-  Fáradt vagyok.
-  Bizony, rád férne a nyugalom.
-  Te sem vagy jobb bőrben.
Ambrus sóhajtott. Nem tudtunk egymással mit kezdeni. 

Mindketten csak vártunk.
-  Többet kell majd a mamával lenni. Nagyon szomorú -  

kezdte újra Ambrus.
-  Előbb nekünk kell lábra állnunk, addig őrajta sem segít

hetünk -  mondtam én.
-  Rémületesen össze van törve -  szólt Ambrus, majd szóra

kozottan megjegyezte: -  Csak most vettem észre. De az em
ber annyifelé szakad. . .



Mindketten egyszerre pillantottunk az ajtóra. Csengetés 
hallatszott, s aztán a mama gyors léptei, ő  ment ajtót nyitni. 
Mi határozatlanul néztünk egymásra, s ülve maradtunk. Egy
szerre kaptuk el az ajtóról a szemünket.

Az ajtó pedig nyílott: Lestyán és Anikó belépni készült, de 
a mama, kezével a kilincsen, még visszafogta őket.

-  Egyszer már hozzám is eljöhetnél látogatóba -  mondta 
tréfás feddéssel Anikónak. -  Azelőtt egész délutánokon át itt 
sürögtél körülöttem, segítettél takarítani, főzni... Most a 
segítségről szívesen lemondanék, beérném egy órával is, amit 
velem töltené!. . .

-  Egyszer, majd egyszer, néni -  felelte Anikó zavartan. Les
tyán pedig csak állt Anikó mellett, kezében a kalapjával, és 
a földet nézte.

-  Kihűl a szoba... menjetek csak be -  szólt a mama, s 
miután beléptek, betette mögöttük az ajtót, s ő maga künn 
maradt.

-  Le azokkal a héjakkal! -  próbált Ambrus kedélyeskedni, 
erőltetett nevetéssel a kabátokra mutatva. De a nevetése 
olyan volt, mint a gyermeké, aki annak a határán van, hogy 
elsírja magát.

Anikó megállt Péter mellett, és nem mozdult a fal mellől. 
Ambrus felkelt, odament, lesegítette a kabátját, közben Les
tyán is levetette a magáét, és Ambrusnak nyújtotta, hogy az 
Anikóéval együtt eltegye. Anikó merev állásba helyezkedett, 
és az ajka is reszketett. Jól ismertem ezt a tartását.

Nem is tudom, velem hogy történhetett, ami ekkor történt. 
Talán a felgyülemlett szenvedés, vagy annak az új, Ambrussal 
közös magánynak az érzése, amely még gyötrelmesebb teher
ként foglalta el a régi magányosságom helyét. . .  Mindenesetre 
az történt velem, ami se azelőtt, se azóta az életemben soha 
elő nem fordult. Nem fontolgattam, nem haboztam, egyszerű
en csak megtörtént, hogy ott találtam magam sírva az Anikó 
lábánál, és két karommal a remegő térdét öleltem. Anikó pe
dig nem mozdult, sőt a térdének a remegése is megszűnt, és 
még sápadtabban, s mint a kő, mereven állt és nézett rám tág
ra nyílt szemével.

-  Anikó. . .  Anikó. . .  -  suttogtam.



Lehajolt hozzám, és karom alá nyúlt, felemelt. Megindult 
velem a dívány felé, és leült mellém. De kínlódva éreztem, 
hogy nem érez velem, hogy az én kitörésem nem ragadta ma
gával. Hidegnek éreztem.

-  Nem kérek tőled bocsánatot, ez túlságosan könnyű volna
-  szólalt meg lassan. -  Saját magamnak úgysem fogok megbo
csátani. Nem azért vádolom legjobban magamat, mert meg
csaltalak téged. Ambrus azt mondta, hogy szeret engem, és te 
akkor még nem voltál a felesége.

-  És én elhallgattam, hogy nekem már menyasszonyom van. 
Gondoltam, te úgyis tudod -  szólt közbe Ambrus - ,  és nem 
akartam neked megnehezíteni.. .

Lestyán erre felszisszent. De jól látható erőfeszítéssel ural
kodott magán, és leült. Ambrus melléje telepedett.

-  Ezért vádolom magam -  kiáltott fel Anikó - ,  ezért, ezért! 
Én hittem; én behunytam a szemem, én azt mondtam magam
nak: szeretem Ambrust, nem akarok semmit kérdezni, sem
mit saját magamért követelni tő le . . .  Vállaltam a ti házasságo
tokat, vállaltam, hogy örök életemre bűnös legyek, szerető; és 
minden szenvedésnek örültem, mert a szerelmem ára volt. . .  
Bűn volt, hogy csak magamra, az én szerelmemre gondoltam, 
Ambrusra és terád pedig nem -  fordult hozzám ekkor. -  Ez is 
bűn volt, ezért is érzem a felelősséget...

-  Én tisztán látlak, Anikó -  szóltam megindultan - ,  cseleke
deteid mögött is jól látlak. Megbocsátottam neked.

-  De én azt mondom -  felelt szenvedélyesen - ,  én sohase 
fogok megbocsátani magamnak. Mert nem a cselekedetem 
bűne nyom engem legjobban. Mégiscsak mindent oda akar
tam adni, ami egy leánynak szent, mindent, ami életet és nyu
galmat jelent.. .  Az én bűnöm, ami legjobban terhel, az az, 
hogy Ambrust nem láttam tisztán, vak voltam.

-  Mit akarsz ezzel mondani? -  vágott a szavába Ambrus.
Meglepetve néztem fel: Ambrus hangja bosszús volt.
-  Azt akarom mondani -  folytatta Anikó - ,  hogy nekem 

igenis tisztán kellett volna látnom téged, nem lett volna sza
bad, hogy felőled meglepetés érjen. Nekem akkor nem volt 
istenem, az én számomra akkor Jézus csak legenda volt, s 
nagy kétségbeesésemben te voltál nekem a szentírásbeli tö



kéletesség. Minden szavadban hittem, minden szavad magát 
az igazságot jelentette nekem. És m ost... m ost...

Anikó megállt, hogy lélegzetet vegyen. Sápadt arca merev, 
a hangja kemény maradt, de izzó szeméből könnyek gördül
tek alá.

-  Most vége... most elárultál! -  tört fel belőle a szó.
Erőtlenül hanyatlott vissza. Fejét lecsüggesztette, és keze

már megint a terítő rojtjait kuszálta.
-  Most pedig haragszol rám -  szólt szemrehányóan Amb

rus. -  Nem önmagadnak, nekem nem tudsz megbocsátani.
Anikó felemelte fejét, és elkínzott mosollyal nézett Ambrus 

szemébe.
-  Nem haragszom rád -  szólt egyszerűen.
-  Anikó, hallgass rám -  szóltam. -  Látod, én igazán isme

rem Ambrust, és nekem nem volt meglepetés...
-  Akkor megint hazudtál! -  kiáltott Anikó kétségbeesetten 

Ambrusra.
Ambrus hallgatott.
-  Megint gyenge voltál, megint kímélni akartál! -  folytatta 

felegyenesedve Anikó. -  Hallod, Ambrus, én most már nem 
bánom, mit fogsz határozni. De aki előtt évekig hazudtunk, 
az, akarom, tudjon meg végre mindent. Csakugyan mindent 
elmondtál tegnap?

-  Igen, el -  felelt némi tétovázás után Ambrus. -  De, Ani
kó, beszélj higgadtabban. Mindnyájunk életéről van szó. Iste
nem, mért vagy ilyen heves?

-  Ambrus azt mondta tegnap Péternek -  fordult ekkor hoz
zám Anikó csakis a te döntésed miatt kell úgy határoznia, 
hogy elszakad tőlünk. Ismerned kell a tényeket, körülménye
ket melyek között a döntésed meghoztad.

Anikó most látszólag nyugodtan beszélt.
-  Neked tegnap azt mondta Ambrus -  folytatta - ,  hogy nél

küled nem tud élni. . .
-  Igen -  szólt közbe Ambrus erre tegnap rájöttem ...  teg

nap tudtam meg.
-  Én pedig most akarom hallani, most végre hallani akarom 

az igazságot -  szólt Anikó elszántan.



-  Istenem -  kiáltottam fel mit akarsz, Anikó, az igazság
gal? Nézz rá A m brusra... nem látod, mennyire szenved?

-  Én az igazságot akarom hallani! -  dobbantott Anikó. -  
Tegnap hazudott-e, amikor úgy nyilatkozott neked, vagy pe
dig akkor, amikor kérdezetlenül annyiszor bizonygatta ne
kem, hogy engem mindennél jobban szeret, hogy velem 
együtt a világ végén, ha senki más sem volna kívülem ama 
szigeten, ő soha semmit nem kívánna...  Elrémülök a gondo
latra, hogy a hazugságnak ebből a hínárjából soha ki nem ke
rülünk! Ambrus szájából akarom megtudni: amikor azt mond
ta nekem, azért is vele kell maradnom, mert az ő házassága 
üres, és nélkülem nem volna ereje a kötelességei terhét visel
ni, hazugság volt-e az is? Az igazságot akarom hallani, ha 
vesszőfutásom lesz is.

-  Mindent, amit mondtam, akkor úgy is éreztem és hittem -  
felelte Ambrus csendesen.

Ez azonban már nekem is sok volt. Mintha láttam volna, 
mintha abban a pillanatban a két szemem előtt történne, hogy 
idegenek előtt lemeztelenítenek, a hálószobámba törnek, meg
gyaláznak . . .  S ez történt évek óta?

-  Ambrus! -  kiáltottam. -  Én is hallani akarom, mi az igaz
ság! Nekem azt mondtad tegnap, hogy az Anikóhoz való vi
szonyod inkább csak intellektuális volt...

-  Ez az! Ettől féltem! Megint hazugság! Ambrus, ez hazug
ság! Én nem magamért harcolok, de mi lesz veletek, ha me
gint hazugságra építetek? Menj, menjetek el, de ne áltasd 
magad, és ne hazudj, Ambrus! -  kiáltott Anikó.

Minek kellett ez? Pillanatnyi, kétségbeesett keserűségem
ben szóltam csupán az előbb, de most már bántam. Hisz Amb
rus úgy festett, hogy szánalom volt csak ránézni is.

-  Hát nem azt mondtad nekem, hogy én vagyok neked a tel
jesség? -  követelte a választ továbbra is Anikó.

-  Nem tudok sem m it... Idő kell ahhoz, hogy megvizsgál
jam magamat -  szólalt meg végre Ambrus.

-  Másképp soha egy percig se maradtam volna veled, ha 
belehaltam volna is! -  ugrott fel Anikó. -  Percig se marad
tam volna, ha te nem mondod, hogy én vagyok számodra az 
élet! Feleletet akarok, azonnal, azonnal!



Ambrus némán és irgalomért esedező szemekkel keresett 
engem. Mintha sikoltana a szeme: segíts! És én már megint 
úrrá lettem magamon.

-  Anikó, nézd -  szóltam ne kívánj tőle lehetetlent. Én 
most már tudom: neked se mondott igazat, nekem se. Min
dig azt mondta, amit a másik az adott pillanatban elvárt tőle.

-  Azt hittem, hogy csak te vagy igazán jó hozzám -  fordult 
ekkor Ambrus szemlesütve Anikóhoz. -  De most már tu
dom .. .

Rám pillantott, így fejezte be gondolatát.
Lestyán felkelt, és az ablakhoz ment. Háttal állt felénk, fe

jét a válla közé húzta, s olykor egy-egy szóra ösztönösen meg
rándult a felsőteste.

-  Én most is állom, amit akartam -  szólalt meg Ambrus. -  
Nekem mindketten jók vagytok...

Nem tudom, hogy történt. Ambrusnak az a beszédes pil
lantása adta-e hozzá az erőt? Vagy ösztönös próbatétel szán
déka villant fel bennem? Mindenesetre határozottan jelentet
tem ki:

-  Hát legyen! Megpróbálom.
Anikóhoz léptem, és megcsókoltam. -  Próbáljuk meg, hát

ha kibírom. Legyünk együtt -  mondtam neki eltökélten.
Anikó arca megkövült, s ajka hidegen állta csókomat. És 

e csók pillanatában világosan éreztem, hogy Anikó szakít 
Ambrussal. Talán már akkor is éreztem ezt, amikor kimond- 
tam a „legyen”-t? Nem tudom. Ha volt bennem valami tuda
tosság, az csak ez volt: nem akartam, hogy Ambrus később 
majd úgy érezhesse, miattam boldogtalan. Akkor hiába lett 
volna minden. Azt azonban nem tudhattam, hogy Ambrusban 
továbbra is ekkora bizonytalanság él.

Ambrus viszont boldog volt. Sírva sietett hozzánk és ölelt át 
egyik karjával bennünket, a másik karjával pedig Lestyán- 
nak intett, és vég nélkül könnyezett. Az arca meg nevetett, 
mint egy vidám gyereké. Nem látott semmit, elhitte, hogy 
most minden végleg rendbe jött.

-  Tudtam, hogy nem lehet semmi baj! Hiszen mindannyian 
szeretjük egymást -  szólt a megindultságtól remegő hangon. 
Aztán egyik kezébe vette az én kezemet, a másikba Anikóét,



és hol rám, hol Anikóra mosolyogva, játékos örömmel ütö- 
gette egymáshoz őket.

-  Ugye, Péter, jó lesz minden? -  fordult Lestyánhoz köny- 
nyektől nedves arccal.

Lestyán azonban csak Anikót nézte, kinek arcán csupán az 
erőlködés látszott, hogy vidámnak lássék. Feleletül csak rá- 
mosolygott Ambrusra.

-  Én egyet kérek -  szóltam. -  Most pár hétig hagyjatok 
egyedül bennünket. Csendre van szükségem, hogy összeszed
jem magam.

Ebben a pillanatban ötlött fel bennem, hogy Ambrus még 
most sem, mikor már úgy hitte, hogy mégiscsak együtt ma
radunk, most sem mondta meg nekik, hogy gyermekünk lesz. 
Istenem! Félt megmondani. Akkor határoztuk el, hogy legyen 
gyermekünk, mikor még minden rendezetlen volt, mikor még 
Anikónak azt bizonygatta, hogy számára ő a teljesség...
És talán azt is mondta neki, hogy csak akkor marad együtt ve
lem, ha én is belenyugszom kettőjük kapcsolatába. Ezért érez 
most cinkosnak, bűntársnak engem!

-  Igen, ez így jó lesz. Ugye? -  kérdezte Ambrus Anikótól.
-  Igen -  felelte Anikó röviden.
Ambrus nyilvánvalóan kimerült, mert ledőlt a díványra.
-  Akkor most mi elmegyünk -  szól egyszerre Anikó. -  Az

tán majd ti is eljöttök hozzánk -  toldta meg bizonytalanul.
Ambrus felült, magához vonta Anikó fejét, és többször egy

más után szájon csókolta. Aztán megsimogatta az arcát, és 
percekig elnézte. Ott ültem Ambrus lábánál. Nem éreztem 
semmi rosszat, csak valami meddő szomorúság viaskodott 
a gondolataimmal.

Ambrus Lestyánt is megcsókolta.
-  Ne szomorkodj, Péter fiam! Látod, jóra fordul minden.
-  Persze. . .  persze. . .  -  mosolygott Lestyán elfogódottan.
Én is felkeltem, s odamentem hozzájuk. Megcsókoltuk egy

mást. A tekintetem találkozott Anikóéval. Láttam, hogy ő is 
érzi, amit én tudok: most csókolta meg őt Ambrus utoljára.

-  Péter -  szóltam, mikor már az ajtóban volt - ,  ugye, meg
maradsz jó barátomnak?

Feleletül megszorította a kezemet, és ment Anikó után.



Magunkra maradtunk.
-  Mit gondolsz, hogy lesz most? -  kérdeztem Ambrust.
-M inden jó lesz... Ó, úgy szégyellem magam előtted!

Nem tudtam, hogy te milyen jó vagy! Mintha csak most nyer
telek volna el, úgy örülök neked.

Nem tudtam mit szólni neki. Elöntött valami tompa szo
morúság. Szerencsémre kopogtak. A mama lépett be.

-  Majd sütök valami útravalót -  újságolta-, elviszitek nekik 
estére, ugye?

Ambrus ijedten ült fel.
-  Útravalót? Kinek?
-  Hát holnap reggel utaznak Berlinbe. Ti nem tudjátok?
-  De igen, én sejtettem -  szóltam felélénkülve.
-  Berlinbe? -  dadogta Ambrus. -  Elutaznak?
A mama szótlanul nézett ránk.
-  De honnan veszi a mama? -  kérdezte némi reménykedés

sel Ambrus. -  Biztos ez?
-  Mielőtt elmentek, elbúcsúztak tőlem.
-  Úgy látszik, akkor határozták el, mikor a szobánkból ki

léptek -  mondtam halkan magam elé.
Ambrus visszahanyatlott a díványra. A mama nem vette le 

a szemét rólunk, de nem kérdezett semmit.
-  Sietek sütni. Nem segítenél? -  fordult hozzám. -  Megte

ríthetnél az ebédhez.
Készségesen ugrottam fel és mentem ki a konyhába.
-  Pogácsát meg mákos kalácsot sütök. Azt Péter nagyon 

szereti -  jegyezte meg a mama.
-  Talán a sütésben is segíthetnék?
-  Nem, nem, csak siess teríteni! -  sürgetett komolykodón.
Míg benn az asztal körül a terítéssel foglalatoskodtam, Amb

rus falnak fordult arccal feküdt a díványon, és hangot sem 
szólt. Csak akkor kelt fel, mikor a leves már az asztalon 
volt. A mamának étkezés közben sem volt nyugta. Mindunta
lan kiszaladt megnézni, sül-e a kalács, nem ég-e oda. Mi pedig 
egész étkezés alatt szót sem váltottunk.

Miután az ebéd megvolt, leszedtem az asztalt, és bementem 
Ambrus után a szobánkba. Ambrus le akart feküdni, fáradt
ságra panaszkodott. -  Neked is jót tesz majd egy kis délutáni



alvás -  mondta. A szobánk hideg volt. Egymás mellé feküd
tünk a díványra, és ami takarót találtunk, azt mind magunkra 
terítettük. Ambrus átöltelt, és vacogva tapadt hozzám.

-  Most mért utaznak el? -  kérdezte végre panaszos hangon.
-  Hiszen megmondtuk, hogy egyelőre magunk akarunk len

ni -  feleltem. -  Aztán majd meglátjuk, hogy s mint lesz. Olyan 
kevés vagyok neked?

-  Nem ...  te jó vagy.. .  Te soha nem tennéd meg velem azt, 
amit most ő k ...

-  Mert én gyengébb vagyok.
-  Szörnyű, hogy Anikó milyen erős -  sóhajtott Ambrus. -  

Azelőtt néha attól féltem, hogy a végén majd egészen egyedül 
m aradok... Most milyen jó, hogy te itt vagy!

Görcsösen szorított magához.
-  Mondd, mi lesz a gyermekünk neve? -  kérdezte suttogva, 

mintha félne, hogy valaki meghallja.
-  Anikóék nem is tudják, hogy lesz -  szaladt ki a számon.
-  Hiszen még nem biztos. . .  Ha már bizonyos lesz, akkor 

majd megmondjuk nekik.
-  Nem tudom, mi legyen a neve. Ha fiú lesz ...
-  Te fiút szeretnél? -  kérdezte.
-N em , kislányt... annak esetleg többet segíthetne, hogy 

én voltam az anyja. Fiú talán nem is tudná megérteni az éle
temet.

-  Miért, hát én nem értem? -  kérdezte suttogva Ambrus, és 
magához szorított.

Nem feleltem, csak kibontottam a takarók közül a kezemet, 
és végigsimítottam Ambrus homlokán.

-  Milyen tüzes a homlokod! -  kiáltottam ijedten. -  S a ke
zed is milyen hideg! Tán nem vagy lázas?

-  Dehogy vagyok! -  nevetett megnyugtatón. -  De mi legyen 
a neve, ha mégis fiú lesz? Tetszene-e neked a József? Szép 
név; és Józsefet a testvérei eladták. Emlékszel rá az Ótesta
mentumból?

-  Igen, az jó lenne -  helyeseltem. -  De ha kislány lesz?
-  Piroska! -  vágta rá gyorsan Ambrus. -  De mégsem: azt 

megették a farkasok. . .  -  vonta vissza nevetve. -  Különben.. .



úgyis mindegy, hogy hívnak valakit szólt egyszerre elválto
zott hangon. -  Majd meglátjuk...

A karja szorítása is engedett, s ezután inkább csak meleget 
keresni húzódott mellém. Elszunnyadtunk. Én nyugtalanul 
aludtam, mert őrületes álmaim voltak. A képek átmenet nél
kül váltakoztak, egymásba mosódtak, de egy részlet élénken 
megmaradt az emlékezetemben. Álmomban másállapotos 
voltam, és az utolsó hónapban jártam már. Éjjel volt, és én 
Ambrust vártam. Tudtam, hogy az éjszakát Anikóval tölti. 
A tükörhöz mentem, egy nagy, fekete pongyolát vettem ma
gamra, és feltettem a fejemre a piros főkötőt, hogy ha Ambrus 
hazajön, így lásson, mert ez így megható lesz. De Ambrus 
még mindig nem jött. Borzasztó volt. Én itt ülök az ő gyerme
kével a szívem alatt, ő pedig most Anikóval ölelkezik. Egy
szerre a szemembe tűnt a falon Ambrus fényképe. Rémülettel 
láttam, hogy a kép rámája mozog. Egészen tisztán hallottam, 
hogy azt mondja: „Nem tudom, én nem tudok semmit.” Fel 
akartam ugrani, de nem bírtam, mert Anikó feje az ölemben 
volt, s ha megmozdulok, a földre esik. S mintha a szobát hir
telen víz öntötte volna el, olyan volt, mintha pincébe kerül
tem volna. A vízen mindenféle lomok úszkáltak, s a felszíne 
undorítóan sárga és zavaros volt. Lestyán is szerepelt az ál
momban, de rá nem tudtam visszaemlékezni.

Ambrus mozgolódására riadtam fel. ő  ébredt fel először.
A mama már be is csomagolta az útravalót, s készültünk el

vinni.
-  Csókoltatom őket -  üzente a mama. -  Fogyasszák jó ét

vággyal.
Mióta hazaérkeztem a szanatóriumból, alig mentem ki az 

utcára. Most a kinti lárma elhódított, mintha beteg volnék. 
Ambrus néha egyik kezéből a másikba tette át a jókora cso
magot, s szótlanul haladtunk egymás mellett. Leküzdhetetle
nül szomorú voltam. Nem olyan szomorúsággal, melynek az 
ember az okát is tudja, s amelyen ezáltal valahol rést üthet 
a remény. A szomorúságom én magam voltam, az egész létem 
és minden körülöttem. Ambrus az ő hosszú, imbolygó léptei
vel és távolba révedve haladt mellettem. Az arcok, melyek 
szembe jöttek, felénk se pillantottak, az autók és kocsik egy



más után robogtak el, s úgy éreztem, hogy pusztaságban 
járok. Már esteledett, és a kirakatok kivilágosodtak. S nekem 
olyan volt, mintha egy régi vidékre térnék vissza, ahol sem
mit se találok olyannak, mint egykor volt. Azelőtt mennyit 
tudtam álldogálni egy-egy kirakat előtt, élvezettel elnézegetve 
a sok kis kacatot! Akkor Anikó lépegetett mellettem, és csak 
bámulta, hogy tudok én a különféle szövetekből és csipkékből 
meséket fantáziálni. Minden elmúlt, minden odavan -  suhant 
át bennem most elmegy Anikó, el Lestyán; vajon most 
csakugyan teljesülhet-e legalább a régi gyötrő vágyam: az 
enyém, csak az enyém lesz-e minden, az életemet visszaad
ják-e az én kezembe? -  A hó rohamosan olvadt, az utcák lucs
kosak voltak. Arra gondoltam, az én életem csak egy élet, 
amit tönkre lehet tenni -  Anikóéké nem, mert az ő életük 
csak az igazsággal együtt pusztulhatna el, s ők mindig találni 
fognak a maguk számára egy igazságot, amelynek jegyében 
élni, dolgozni, szenvedni és harcolni tudnak ...

Anikóékat nem találtuk otthon. A háziasszonyuk ismerte 
Ambrust, és bevezetett bennünket Anikóék szobájába. Még 
délután kimentek a városba, mindjárt azután, hogy össze
csomagoltak. Egy nagyobb bőrönd -  ebben mind könyvek 
vannak, mondta fejcsóválva a háziasszony -  és két kisebb uta
zókosár bezárva, útra készen állt a szoba közepén. Ambrus 
letette melléjük a mama csomagját, és visszafordultunk.

-  Örültek neki? -  érdeklődött már az ajtóban a mama.
-  Nem találtuk őket otthon -  felelt Ambrus. -  Talán majd 

eljönnek az elutazás előtt.
-  Nem gondolom, hogy eljönnének -  jegyeztem meg halkan.
-  Én sem hiszem -  mondta a mama, és rám nézett.
Nekünk lett igazunk. A nevüket sem ejtette ki közülünk

senki, de egész idő alatt mindhárman rájuk gondoltunk, hisz 
voltaképpen nem csináltunk egyebet, csak titokban, egymás 
elől is titkolva lestük, hogy nem csöngetnek-e. De elmúlt az 
este, elmúlt a másnap délelőtt is. Elutaztak, és nem néztek 
felénk.

Ellenben néhány nap múlva levél jött tőlük. Mihelyt meg
érkeztek Berlinbe, azonnal írtak. Lestyán csak röviden, pár 
sort, Anikó hosszan. A levelét Ambrushoz intézte, de úgy



kezdte, hogy ragaszkodik ahhoz, én is olvassam el. Egy sort se 
akar írni arról, ami Ambrusra és őrá vonatkozik, anélkül 
hogy én is el ne olvasnám. Az az érzésem -  közölte Ambrussal 

hogy bennem soha semmi sem változhat meg irántad. Egész 
szívem benne van a szeretetemben Péter iránt is -  de ez nem 
az, ami te vagy nekem. Most el kell rendezned ma
gadban az eddigi életedet -  írta alább - ,  de ebben még be
folyásolni sem akarlak. Ezt egyedül kell elvégezned. Isten 
segítsen benne. Tudom, hogy nagyon szenvedsz, de a szenve
dést senki nem veheti le vállunkról, csak a saját bensőnk tisz
tulása. Mi is szenvedünk -  írta tovább - ,  hisz súlyos tévedé
sek, régi bűnök hínárjából kell kifelé törekednünk. Péter ta
lán még jobban szenved, mint én. De hiszem, hogy ennek a 
szenvedésnek értelme van. Valami egészet, tisztát akarunk 
elérni.

A postás a mamának adta át e levelet, s ő biztosan felis
merte az írást. De egy szóval sem kérdezte, mi áll benne.

Ambrus, miután elolvasta a levelet, megjegyzés nékül nyúj
totta át nekem. S amikor én is átfutottam, és visszaadtam 
neki, csak annyit mondott:

-  Nem tudok rá mit felelni.
Otthon csend volt, és semmi se törént. Ambrus épp csak ét

kezni járt haza, különben naphosszat távol volt. A mamával 
töltöttem a nap java részét. Együtt takarítgattunk, néha a fő
zésben is segítettem neki. Sem Anikót, sem Pétert nem hoz
tuk szóba. De a hallgatásban még érezhetőbben és még köz
vetlenebbül voltak jelen a távollétükkel. Csendesen múltak 
a napok. Étkezések alatt Ambrus politikai híreket újságolt, 
vagy pedig a mama apró háztartási ügyeiről esett szó. Ambrus 
kedves volt, a mama csendes és meleg, én pedig készséges -  
a gyermekem várása egészen elfoglalt. Közben meglehető
sen sűrűn jöttek a levelek; olvasásuk után Ambrus mindig sá- 
padtabb lett egy árnyalattal, de nem válaszolt rájuk.

Az idő múlt, és egészen bizonyossá vált, hogy áldott állapot
ban vagyok. Ambrust megkérdeztem: nem kellene-e most 
már megírni Anikóéknak, hogy gyermekünk lesz?

Kitérően felelt, és nem írt. Ellenben életmódjában változás 
történt. Mind gyakrabban megtörtént, hogy még étkezni sem



egyedül jött haza, hanem vendégeket hozott fel magával, s 
hangos politikai megbeszélésekbe, vitákba bonyolódtak. Ha 
ilyenkor benn maradtam a középső szobában, ahova a vendé
geit vezette, félrehúzódtam, és időnként rábólintottam Amb
rus szavaira. De leggyakrabban kinn voltam a mamánál, se
gítettem neki.

S most már a nagy hallgatásban hosszú ideig Anikó egy-egy 
levele volt az egyetlen esemény. Anikóban újabb nagy válto
zások zajlottak le. Rájöttem -  írta - ,  hogy ami történt velem, 
csak azért történhetett, mert nem tudtam, mi az, hogy az em
ber egy másik emberrel együtt él. Mióta feleség vagyok, fele
ség a valóságban, azóta tudom, hogy az embernek egyetlen 
emberrel és házasságban kell élnie. Lehetnek talán emberek, 
akik mindenkinek oda tudják adni egész bensőségüket, de 
ezeknek már nem kell a szerelem. Akiknek kell, azok csak 
egyetlen emberben tudják megtalálni önmagukat. Ezt eddig 
nem tudtam, és bűnt követtünk el. Vezeklek ezért a bűnért 
a magam és a Péter szenvedésében a múlt miatt. A mi életün
ket, Ambrus, a tiéddel elválaszthatatlanul összekapcsolta a 
közösen elkövetett bűn. S az én számomra ebből addig nincs 
tisztulás, míg benned világossá nem válik minden. Tudnod 
kell, hogy semmiért sem hibáztatlak. De írj, írj, mert bor
zalmas az elnémulásod. írj, mi történik benned, hogy élsz, 
merre tartasz.

Erre a levélre Ambrus már nem tudott nem válaszolni. 
Megírta, hogy pár hónap múlva gyermekem lesz. Nem tudom
-  írta többek között - ,  hogy van ez a házassággal, de én most 
is csak azt érzem, hogy amit tettünk, azt én életem végéig foly
tatni tudnám, ha nektek is jó lett volna. És szemrehányás is 
volt a levelében. Nemrég még azt írtad -  panaszolta vádlón - ,  
hogy szereted Pétert, de csak én vagyok a föld, melyben mag
ként megsemmisülni tudsz. S most bűnnek bélyegzed mindazt, 
ami volt!

Ambrus igényelte, hogy az ő levelét is elolvassam. Míg ol
vastam, előttem állt, és nézte az arcomat. Várta, hogy szól
jak; hogy értem őt, hogy én is úgy gondolok mindent, mint ő, 
hogy melléje állok és igazolom. Én azonban semmit se voltam 
képes mondani; szó nélkül visszaadtam neki a levelet. Tud



tam, hogy Anikóval ez fog történni. Az ő tisztaságának meg 
kellett találnia két egyéniségnek azt az egységét, amelynek 
a házasság a formája. Ambrus azonban félreértette a hallga
tásomat, és félénken kérdezte:

-  Talán ne küldjem el? Rosszul fog esni nekik?
-  Küldd csak el! -  feleltem. -  Tudni akarják, mi van veled.
Elsietett, hogy mindjárt postára adja a levelet. De aznap

este haza se jött, mert a polgári kormány megbukott, és a 
munkásság került uralomra. Az utca lármájából hallatszott 
fel hozzánk ez az újság. Emberek tömege vonult fel, és egész 
éjjel jelszavak kiáltozásától visszhangzott az utca. Vacsora 
után még együtt maradtunk a mamával. Mióta Anikóék el
utaztak, nagyon közel kerültünk egymáshoz. A hallgatásunk 
nem volt feszélyező, tudtuk, hogy ugyanegy dologról hall
gatunk, és ez meghitté tette az együttlétünket.

-  Most majd kedvére dolgozhat Ambrus a pedagógiai elmé
lete gyakorlati megvalósításán -  mondtam én.

-  Az jó lesz -  hagyta rám a mama. -  A mi iskoláink tényleg 
rosszak. Ezt már gyermekkoromban is éreztem, ha nem is 
gondolkodtam rajta.

-  Miért?
-  Érdekel? Hát ezért. Úgy történt, hogy a második polgá

riba jártam -  kezdte mosolyogva a mama - , s nagyon rossz 
számtanos voltam. Egyszer valaki más csinálta meg a házi fel
adatomat. Rossz volt a lelkiismeretem, és épp aznap felszólít 
a számtantanámő, hogy mutassam meg a leckét. Kiviszem 
a katedrához. De az arcomon láthatta, hogy nagyon-nagyon 
szűkölök. „Jól meg van oldva -  mondta sokat sejtető hang
súllyal - ,  de mutasd csak be nekünk a táblán is!” Azzal feladta 
nekem a példát. Már olyan zavarban voltam, hogy azt se tud
tam, mi a több, a négy vagy az öt. De nem küldött vissza a 
padba, csak élvezte, hogy rajtakapott. S egyszerre -  sose fo
gom elfelejteni -  keményen rám szólt: „Emma, te idegen tol
iakkal ékeskedsz!” Mintha a föld nyílt volna meg alattam. 
Egyáltalán nem értettem még akkor, mit jelent az, hogy „ide
gen toliakkal ékeskedni” -  de rettenetesen megszégyenítőnek 
éreztem. Mikor aztán az órának vége volt, és hazamentem, 
azon gondolkodtam, miért dorgálták meg azt a tanulót is, aki



kidolgozta a feladatomat. Hiszen épp arra kellene nevelni az 
embereket, hogy segítsenek egymáson...

A mama halkan nevetett a történetén.
-  Csak az a jó -  szólt komolyra váltva hogy a gyerekek 

jobbak a felnőtteknél, és mégis segítenek egymásnak.
-  Idővel azonban mégis megváltoznak -  vetettem közbe.
-  Igen, a nyíltszívűségüket majdnem kivétel nélkül elve

szítik. Pedig mennyivel könnyebb volna az emberek élete, ha 
nyíltszívűek maradnának. De a gyereket már az első napon 
félelemre tanítják az iskolában. Fél valamit nem tudni, fél, 
hogy amit mond, azt nem szabadna mondania, fél a tanítótól, 
fél a bizonyítványtól.. .  Nem tudom elgondolni, hogy milyen 
reformok lennének azok, amelyek a tanítókat is megváltoztat
hatnák. Pedig mégiscsak azon múlik minden!

-  Sokat el lehet érni a reformokkal -  szóltam. -  Először is, 
hogy mindenki számára lehetővé teszik a tanulást, aztán más
képp tanítják a történelmet, az egész oktatást új irányelvekre 
alapozzák.. .

-  Mindez csakugyan jó -  szakított félbe a mama tűnődve - ,  
de végül is a legjobb iskola sem tehet mást, mint hogy ismere
teket nyújt -  és nem rontja el a gyermeket. . .  Az igazi nevelő 
mégiscsak az ember lehet, s mindenki a saját nevelője. A tan
díj azonban néha nagyon nagy -  tette hozzá külön nyomaték
kai és mosolyogva.

-  Ezt a magániskolát én igazán elengedném! -  kiáltottam fel 
önkéntelenül.

-  Csakhogy senki se kérdi a véleményünket -  válaszolt 
a mama beletörődően. -  S az ember csak egyet tehet. . .  hogy 
a nagy árért igyekszik sokat tanulni, jó tanuló lenni...

Hirtelen rosszullét fogott el. Az a sajátságos szédülés és 
émelygés, ami a másállapotos asszonyokat szokta elővenni. 
A mama mintha nem tudta volna, hogy várandós vagyok.

-  Csak nem? -  kérdezte, és feltűnt nekem, hogy nem annyi
ra örömmel, mint inkább ijedten nézett rám.

-  De igen -  mondtam.
Sietve ment ki, és hozta a mosdótálat. De nem volt rá szük

ség, hamarosan jobban lettem. A mama azonban szomorúnak 
látszott.



-  Nemsokára nagymama lesz a mamából -  igyekeztem fel
vidítani.

Leült mellém, és a fejemet az ölébe vette.
-  Látod -  szólt - ,  ez a mi sorsunk. Én nem zúgolódom elle

ne, asszonyok vagyunk. Férjünk van, gyermekünk lesz ... és 
a végén mi már nem is vagyunk, csak ők vannak.

Az utcáról a csukott ablakon át is felhallatszott a hullámzó 
tömegek lármája. Megcsókoltam a mama kezét. Fejemmel az 
ölében nyugalom költözött belém. Kinn a maga harcaival a za
jos világ, bennem pedig a csend. A gyermekemmel voltam, és 
a férjem anyjával, tisztán éreztem a pillanatot, s egyszerre az 
elmúlás gondolata suhant át bennem.

-  Néha félek a haláltól -  súgtam a mamának.
-  Én csak a mások halálától félek -  mondta. -  A magamé

tól nem. Ha az ember már megért a halálra, akkor nyugodtan 
várja.

-  Talán az öregséggel is így van? -  kérdeztem. -  Azelőtt 
az öregségtől is féltem. Most már nem félek tőle.

Aztán felkeltünk, és együtt vetettünk ágyat. Én segítettem 
a mama ágyánál, ő pedig a mi szobánkban.

-  Ambrus ma éjjel már nem jön haza -  mondtam neki, ami
kor az Ambrus ágyát kezdte bontani. Elköszöntem tőle, s ő 
a szobájába indult. Az ajtóból tréfásan visszaszólt:

-  Aztán nehogy megint kitakaríts nekem!
Leültem a kis könyvemhez, és írtam. Míg róttam a betűket, 

most is, mint mindig, a gyermekemre gondoltam. De most 
szerettem volna aprólékosan elképzelni, milyen is lesz. A feje 
formája, a szeme, a keze. Fiú vagy kislány? De nem tudtam 
soká fennmaradni, fáradt voltam. Azonban hiába feküdtem 
ágyba, még soká nem jött álom a szememre. Az utca lármája 
és kusza gondolataim ébren tartottak. Most itt volt Ambrus, 
jó volt hozzám, nekem is könnyű volt őt kímélnem -  de mesz- 
sze voltunk egymástól. S a jövőtől már nem vártam házas
ságunk jobbra fordulását; az talán már így marad mindig, gon
doltam. Halvány sejtelemmel előre éreztem Ambrus útját: 
ő ezeknek az odalenn zajongó, küzdő tömegeknek az ölelé
sébe fog menekülni, már most is oda menekül. A jövő nekem 
most már a gyermekem volt, csakis a gyermekem, és nem



szomorúan, inkább valami furcsa, édes világossággal érez
tem, hogy nekem már nincs is életem, már csupán ő van, és én 
csak azért vagyok, mert őt hordozom.

Ambrus csak délben jött haza. Arcán még ott bujkált az iz
galom pírja, s míg sietve ebédelt, a történtekről beszélt. A tö
megek lelkesedéséről, a változás jelentőségéről, s arról, hogy 
ő máris milyen pompás munkát kapott. A munkásgyerekek
nek fog tanfolyamot szervezni, rengeteg munkája lesz.

Mielőtt elsietett, a mama megkérdezte, hogy mikor jön haza.
-  Nem tudok pontos időt mondani. Ne várjanak rám -  fe

lelte sietősen, miközben magára ráncigálta a kabátját.
így múltak hát ezután a napok és a hetek. Közben levél ér

kezett Anikótól. A postás délelőtt hozta, amikor Ambrus nem 
volt itthon. Nem bontottam ki. Este, ahogy hazasietett, 
mindjárt átadtam neki.

-  Szinte félek kinyitni -  mondta panaszosan. Olvasás köz
ben többször leeresztette a kezét, melyben a levelet tartotta, s 
maga elé révedt. Aztán megint felvette, és úgy olvasta, mint
ha valamilyen idegen nyelven íródott volna.

-  Hát ezt érdemiem én? -  kérdezte végül, s átnyújtotta ne
kem a levelet.

Rettenetes, hogy te mennyire nem tudsz még mindig sem
mit se -  írta Anikó. -  Még mindig nem tudod, hogy a szónak 
és a cselekedeteknek jelentőségük van. Isten áldja meg a jö
vendő gyermekedet, de borzasztó, hogy te olyan körülmé
nyek között, mint amilyenek akkor voltak, az én tudtom nél
kül elhatároztad, hogy gyermeked legyen! Akkor még azt sem 
tudhattad, hogy megmarad-e a házasságod, hogy velem mi 
lesz, hogy mi lesz mindnyájunkkal -  és így küldtél az élet
be egy új életet! S ezt most írod meg nekem, és úgy, mintha 
ez a világ legtermészetesebb dolga lenne. S te mindezt nem 
érted? Én tudom már, hogy a cselekedetek és szavak nem
csak jelenségek, melyek nem érintik az emberek viszonyát; 
ma már tudom, hogy abban a pillanatban, mikor te a hoz
zám való viszonyodat amolyan intellektuális viszonynak ne
vezted, hogy abban a pillanatban, mikor tebenned, ha csak 
egy percre is, felmerült annak a lehetősége, hogy elhagyjál 
engemet, hogy a rendszered felrúgjad -  bármi is történt az



után, akkor már jóvátehetetlenül kettétört valami. Ambrus, 
én már tudom -  folytatta Anikó kíméletlen nyíltsággal - ,  hogy 
vannak cselekedetek, amelyeket emberi erő meg nem 
történtté nem tehet, s az ilyen cselekedetekből tevődik ösz- 
sze egy-egy emberi viszony sorsa. Ragaszkodom hozzád éle
tem bűnének minden fájdalmával, de most már azt sem tu
dom, hogy valaha még csak barátság is lehet-e közöttünk. 
Mi elutaztunk, írtunk neked hosszú, hosszú leveleket, hiszen 
akkor még nem volt kizárt, hogy majd együtt fogunk élni. 
S csak ma jött az első leveled. Tudom, a fájdalom némított 
meg. De m égis... Tudom, te keménynek, szeretetlennek fo
god érezni minden szavam, de ha csak egy pillanatra belém 
láthatnál, megtudnád, hogy remegek, hogy küzdők érted ... 
Te nagyon erősnek gondolsz engem; az akkor eszedbe sem ju
tott, hogy én is belepusztulhatok, ha te elhagysz. De, Amb
rus, én nem is vagyok olyan nagyon erős! Én csak utolsó le
heletemig viaskodom és viaskodni fogok a gyengeségem ellen. 
Nem akarok úgy meghalni, hogy ne láss tisztán engem.

A levélre napokig írta a választ. Ha késő este holtfáradtan 
hazaért, akkor leült, és írt. De alig pár sort. Napok múltán 
készült el a levéllel, mely az ő jellegzetes, képszerű betűivel 
megírt fájdalmas panaszkodás volt.

Jártányi erőm sincs -  írta - ,  s alig-alig vonszolom az éle
tem. A leveled újabb csapás rá. Szívem szerint tettem, amit tet
tem, és hogy rossz volt, azt csak a ti szenvedésetek mutatja 
meg számomra. Sose akartalak elhagyni, sose véltem lehetsé
gesnek, hogy valami elválaszthat minket. Alárendelted magad 
a tér és idő szorításának; én azelőtt azt hittem, hogy te mindig 
tisztában leszel velem. Te mondtad: a börtönben arra gondol
tál, hogy évekig leszel bezárva. Te mondtad: ha évek múl
nának is el anélkül hogy láthatnálak, ha évek után megint 
találkoznánk, szót sem kellene szólnom, úgy éreznéd: haza
jöttél, otthon vagy. Tévedtél, én is tévedtem. Elvégeztetett. 
Én vállalom a kötelességem jövendő gyermekem anyja mel
lett. De az talán nem bűn, hogy vágyódom utánad, látni sze
retnélek, s szeretném, ha már kezemmel illethetném gyerme
ketek fejét.

Mielőtt lezárta volna a levelet, Ambrus hozzám fordult.



-  Te nem írnál valamit?
-  De igen, ha gondolod -  feleltem készséggel.
-  Vagy nem kell, m égse... Minek? Hagyd!
Megint csak múltak, múltak a napok, egyhangúan, ese

ménytelenül. Számomra eseménytelenül. Csak Ambrust érték 
kellemetlen csalódások. Felháborodva, magából kikelve be
szélt arról olykor, hogy az új rend vezetői rosszul dolgoznak. 
Egészen apró részleteket tudott egyesek visszaéléseiről. Való
ságos purifikátori haraggal beszélt ilyenkor ezekről a dolgok
ról. A mama néha nyugtatni próbálta.

-  A rendszerek könnyebben változnak, mint az emberek -  
mondogatta az idős ember bölcsességével.

-  Néha szeretnék odamenni hozzájuk -  heveskedett Amb
rus - ,  jól megrázni őket, hogy térjenek észhez! Mindegyik 
csak magára gondol, és a közös dolgokról elfeledkeznek. Azt 
is, aki tisztességesen akar dolgozni a vezetésben, elgáncsol
ják. Nem értem, nem értem az embereket!

Egyszer, miután Ambrus megint elsietett, a mama azt 
mondta nekem: -  Ambrus mindig is elégedetlen lesz. Ez az 
ő hibája -  jegyezte meg. -  Mindig könnyebb a rosszon két
ségbeesni, mint a meglévő jónak örülni.

Én azonban erről többet is gondoltam. Ambrus kívül keresi 
az okát mindannak, amiért rosszul érzi magát; ezt csináltam 
én is, ha másképp is. De akkor már éreztem, hogy a küzdel
mem céltévesztett volt. És a szememre köd ereszkedett, ha 
arra gondoltam: ha még ötven évig élek, akkor is mindig így 
lesz? Ez az egyedüllét, ez a néma, tompa fájdalom...  Úgy 
látszik, lehet így is élni -  gondoltam sokszor. Az ember meg
szokja. Hiszen már sírni se tudtam.

Anikótól ismét válasz jött.
Nem akartalak bántani -  írta Ambrusnak - ,  s ha kemény 

voltam, az nekem is fájt úgy, mint neked. Minden szavamat 
csak az érted való aggodalom, a tehetetlenségem fölötti két
ségbeesés diktálta. De bocsáss meg nekem, ha ezt nem tud
tam veled megéreztetni. Olyan tisztán láttalak téged, amilyen 
világosan csak a szeretet láthat! Tudom, hogy jóságos vagy, 
de erőtlen, gyenge. Pedig én boldognak akartalak, boldognak, 
ami az ember csak akkor lehet, ha meg nem alkuszik, ha egész



életet él. Azt írod, vállalod a kötelességed jövendő gyer
meked anyja mellett. De jövendő gyermeked anyja ember, 
mint te, és nem szabad egy embert arra használni, hogy kor
bácsoljuk vele magunkat. Téged féltve írok le minden szót. 
Bár megértenél és segíthetnék neked!

Ambrus a levél olvasása után szót se szólt, csak odaadta ne
kem, és elment.

Engem nagyon felizgatott ez a levél. Görcsöket kaptam. 
Rárémültem a gondolatra, hogy a gyermekemnek ettől baja 
eshetnék, és ez csak tovább fokozta rosszullétemet. A mama 
orvosért sietett, egyedül maradtam. Nehéz perceket éltem át. 
Soha nem éreztem, ilyen közel a végső veszélyhez, hogy mit 
jelent nekem a gyermek a szívem alatt! A mama az orvossal 
tért vissza. Az megnyugtatott, hogy nem történt semmi baj, 
de figyelmeztetett, hogy nagyon vigyázzak magamra, mert egy 
újabb ilyen roham végzetes lehetne a gyermekre. A közérze
tem helyrejött, s én nyomban elhatároztam, hogy még a gon
dolataimra is vigyázni fogok, nehogy valami újabb izgalom 
megint ehhez hasonló rohamot váltson ki. A mama nem en
gedte, hogy felkeljek, ő szolgált ki. De éppen csak az étke
zések alatt maradt bent nálam.

Este tízkor zajra ébredtem, Ambrus jött haza. A mama -  
ámbár ilyenkor általában már ágyban szokott lenni -  meg
várta. Mikor este, vacsora után kiment tőlem, az ajtó szár
nyát kissé nyitva hagyta, hogy meghallhassa, ha valamire 
szükségem volna. így most jól hallottam, hogy kint a mama 
suttogva meséli Ambrusnak az én délelőtti rosszullétemet.

-  Nem tréfa az ilyesmi -  figyelmeztette a fiát. -  Jobban kel
lene rá vigyáznod. Az orvos azt mondta, a legkisebb izgalom
tól is óvni kell.

-  Istenem, mit tegyek? -  kérdezte halkan Ambrus.
Hallottam, hogy a mama megcsókolja és jó éjszakát kíván

neki. ő  lábujjhegyen lopódzott az ágyamhoz.
-  Fenn vagyok, kedves -  jelentkeztem.
-  Nem történt valami baj?
-  Dehogy! Már egészen jól vagyok -  nyugtattam meg.
Az arca nyomban felderült. Lehajolt hozzám, és gyengé

den csókolgatott.



-  Úgyis annyi baj van a világban -  mondta legalább ne
ked ne legyen semmi bajod.

-B a j?
-  Igen. A munkásság nehezen tűri a nélkülözéseket. Na

gyon rosszul állunk. Minden percben bekövetkezhet a ka
tasztrófa.

Riadtan kaptam a keze után.
-  Mi lesz akkor veled?
Idegesen felnevetett.
-  Sokkal nagyobb dolgok forognak veszedelemben, mint az 

én kis életem. Különben is, én egész apró pont vagyok a rend
szerben.

-  De nekem a te életed nem apró pont!
Karját a fejem alá tolta, és szomorúan nézett rám.
-  Te mégis boldogabb vagy, mint én. Én nem tudok egy em

berben úgy feloldódni, mint te. Csak bánat marad a nyomom
ban, és szenvedek attól, hogy szeretek és szeretnek -  szólt 
csendesen.

Nem feleltem. Azt hiszi, én boldogabb vagyok. Miért mond
tam volna, hogy nem? Csak fájt volna neki, és a szeme ke
rekre nyílt volna. Lehunytam a szemem. Egy ideig még ott 
maradt az ágyamnál, aztán felkelt, és az asztalhoz ült. Azt 
hitte, hogy elaludtam. írt. Közben sóhajtott, és le-letette 
a tollat. Biztosan Anikónak ír -  gondoltam. Sokáig ült az 
asztalnál, még azután is, hogy borítékba tette és megcímezte 
a levelet. Háttal ült felém, és én félig hunyt szemmel figyel
tem. Fejét a tenyerébe hajtva mozdulatlanul ült. Aztán zseb
re tette a levelet, és karját az asztalra vetve ráhajtotta a fejét. 
Nem tudom, meddig ült így, mert engem elnyomott az álom.

Sokáig nem jött levél Anikóéktól, és az életünk múlt, mint 
addig. Ambrus napközben is gyakran jött haza, itthon is tar
tottak megbeszéléseket. Mindenféle különös embereket ho
zott fel magával a lakásra. A hangos eszmecserék után pedig 
mindig talált valamit, amit egyik-másik vendégének odaad
hatna. Vagy egy nyakkendőt, vagy egy nadrágot, holott neki 
magának se volt feleslege.

Anikóék azért nem írtak, mert -  ezt nem volt nehéz ki
találni -  Ambrus akkor éjszaka megkérte őket a levélben,



(melyet nekem meg sem mutatott), hogy legyenek tekintettel 
az én kíméletet igénylő állapotomra. Ambrusnak erre a kéré
sére volt felelet az Anikó és Lestyán hozzám címzett közös 
levele. Anikó azt írta, hogy együtt örül velem a gyermekem
nek, aki már nemsokára jönni fog. Minden szó, ami a mi 
ügyeinket illette -  írta - ,  a gyermek előtt el kell hogy némul- 
jon. Áhítattal és aggódással várom őt veled együtt! -  Lestyán 
is írt néhány meleg, egyszerű sort. S úgy írta alá, hogy: „Vál
tozatlanul hű barátod, Péter.”

Ambrus örült a levélnek.
-  Nagyon sokat tévedhetnek, de mégis jó emberek ők -  

mondta mosolyogva. Valójában pedig egészen gyermekesen 
elérzékenyült a levélen.

Ez volt Anikóék utolsó jelentkezése. Halasztottam a meg
válaszolását, s aztán már nem is kerülhetett rá sor. Mert egy
szer délben Ambrus magán kívül rohant haza.

-  Még ma délután el kell utaznunk. Sokan már az éjjel el
utaztak -  hadarta. -  Az új kormány már meg is alakult. Min
denki elmenekült, nem törődtek a többiekkel. R ettenetes... 
árulás. . .

Csomagoltam. A mama sietett pénzzé tenni mindent, amit 
csak lehetett, hogy legyen útiköltségre. Ha őt nem látom ma
gam előtt, nem tudtam volna oly nyugodt maradni. Egy szó
val se panaszkodott; amint megértette, miről van szó, máris 
intézkedni kezdett.

-  Én is jövök majd utánatok, ott akarok lenni melletted a 
szüléskor -  szólt hozzám, és megsimogatta az arcomat. -  Hova 
utaztok tulajdonképpen?

-  Németországba, s ott aztán meglátjuk, hol a legjobb -  
felelte Ambrus.

-  Ha isten megsegít benneteket, menjetek Berlinbe. Ha le
hetséges, egyenesen oda. Ott vannak Anikóék. . .  és ti sze
retitek egymást. Legyen otthonotok. Mindenütt otthon van az 
ember, ahol szeretik.

Mióta Anikóék elutaztak, most először mondta ki nevüket 
a mama.

-  Csak vigyázz az úton -  figyelmeztetett engem - , óvd ma
gad, ha lehet, az úti izgalmaktól!



-  Ne féljen a mama, hiszen látja, én mindent kibírok -  fe
leltem, és megszorítottam a kezét.

-  Isten óvjon benneteket! Majd jövök utánatok! Anikóékat 
csókoltatom.

Ambrus még ellenőrizte, hogy eltette-e az útleveleket. A 
mama még egyszer megcsókolt bennünket, s elindultunk.

-  Félsz? -  kérdezte halkan Ambrus.
-  Nem félek -  feleltem, és magam is csodálkoztam ezen.
Kerülő úton, mellékutcákon mentünk a pályaudvarra. Amb

rus jobbnak gondolta így, mint kocsin. -  Az feltűnő lehetne
-  mondta. Egyszerre torpantunk meg és néztünk fel egy ház
ra. A fogságból hazatért katona!

-  Neki már jó. Neki nincsenek megoldhatatlan problémái
-  súgta Ambrus.

-  Ha nem lesz öngyilkos, még talán sok öröme is lehetett 
volna -  válaszoltam.

-  ő t  aztán igazán nem a saját bűne ölte meg -  töprengett 
halkan Ambrus, miután továbbmentünk és megint egy mel
lékutcába kanyarodtunk be. -  Miért kellett neki meghalnia? 
Mi lett volna, ha mégse öli meg magát?

-  Azt még nem tudjuk -  feleltem elgondolkodva.
Ambrus megértett, rám nézett.
-  Talán az asszony se volt bűnös -  szóltam gyorsan, mert 

láttam, hogy fájdalmat okoztam neki. -  Emlékszel, olvastuk 
az újságban, hogy a férjét is szerette. Nem is tudom, mi a bűn. 
Talán csak szerencsétlenség és szerencsétlenek vannak.

Ambrus előbb tagadón rázta a fejét, de aztán felsóhajtott.
-  Különben, ki tudja?
Aztán elhallgattunk. Az utcán a velünk szembe jövő embe

rek is halkan és keveset beszéltek.
-  Senki még csak nem is sejti, mi fog itt most következni -  

súgta Ambrus. -  Egyelőre mindenki csak fél.
A vonatban zavartalanul utaztunk. Mintha csak akkor tér

tem volna magamhoz, mikor már túl voltunk a határon. A ve
szély elmúlt, és én csak most ébredtem rá, hogy mekkora volt! 
A csomagolás, az út a pályaudvarig, az utazás, a határon a 
vizsgálat minden veszedelmes lehetőségével egyszerre eleve
nedett meg előttem. Mi történhetett volna! Éreztem, hogy



a tagjaim reszketnek. Ambrus keze után kaptam. A keze hi
deg volt. Egyszer csak felsóhajtott.

-  Mit lehetett volna, mi mindent lehetett volna megcsinál
ni! Minden elveszett, minden!

Én azonban gondolatban a gyermekem után nyúltam. Mint
ha elvették volna tőlem egy időre, és most vettem volna észre, 
hogy elvették volt -  mikor már visszakaptam.

Berlinben egy olcsó hotelben szálltunk meg. Még meg sem 
fürödtünk, s én rosszul lettem. Ambrus orvost hívatott. Ami
kor nagy sokára megjelent az ajtóban, Ambrus rémülten sza
ladt elébe, és közölte vele rosszullétem tüneteit. Az orvos 
őt kezdte nyugtatni körülményesen, ahelyett hogy velem fog
lalkozott volna. Ambrus felajzottan, kezét tördelve, türel
metlenül hallgatta a kopasz fejű, öreg ember bőbeszédű elő
adását. Alig hallgatott oda, fél szemmel egyre engem nézett.

-  Ez így szokott lenni -  mondta a doktor. -  Istenem! A he
tedik hónapban, egy hosszabb utazás után! Ó, az ilyen túlzó, 
ifjú férjek!

Ambrus már nem bírta tovább.
-  De kérem, doktor úr -  kiáltott kétségbeesetten - ,  nem én 

vagyok a beteg, talán lenne szíves őt megvizsgálni!
Az öreg sértődötten hallgatott el, és méltóságteljes lassúság

gal az ágyam felé tartott.
-  Semmi olyan tünet nem tapasztalható, ami aggodalomra 

szolgáltatna okot -  szögezte le végül, miután a vizsgálatot be
fejezte. Néhány pillanatig gondolatokba merülve hallgatott, 
majd hozzátette: -  Emberi számítás szerint... De termé
szetesen egyelőre semmi véglegeset nem lehet tudni. . .  Min
denesetre mindennemű izgalomtól óvakodnia kell.

Kifizettük, s mielőtt távozott, még egyszer rászólt Ambrusra:
-  Mindenekelőtt a férj kötelessége, hogy ilyen körülmé

nyek között ne veszítse el a fejét. Ilyen állapotban a női ideg
rendszer fokozottan érzékeny, és a férj nyugtalansága csak nö
veli a feleség izgatottságát.

Az orvos jelenléte oly kínosan hatott rám, hogy puszta tá
vozása is megnyugtatott. Ambrus azonban egészen elvesztette 
a fejét. Magát okolta rosszullétemért, és olyan arccal ült az 
ágyam szélén, mintha csakugyan bűnös volna.



-  De hiszen jobban vagyok! -  vigasztaltam mosolyogva.
Ambrus lehajolt hozzám, és sírt.
Másnap már sokkal jobban éreztem magam, úgyhogy ő el

m ehetett felkeresni Anikóékat. Nyugtalanul vártam, hogy 
visszajöjjön. Nem mintha féltem volna, hogy megint elveszít
hetem; hiszen már tudtam, hogy csak annyiban az enyém, 
amennyiben senkihez sem tartozik. De éreztem, hogy egy 
idegen nagyvárosban, egy rideg hotelszobában fekszem, el
hagyatottan, s ha nem is reméltem, hogy jelenléte ezt meg
szünteti, mégis kellett, hogy a közelemben legyen, hogy lás
sam, amint féltőn tapad rám a szeme. Mintha lázas lettem 
volna. Néha az volt az érzésem, hogy a tegnapi orvos ott ül az 
ágyam szélén; de nem bírtam a szemem kinyitni, hogy meg
győződjem erről. Egy-egy percre mintha a hangját is hallot
tam volna, a méltóságosan hangsúlyozó német beszédét. Arra 
gondoltam, el fognak jönni Anikóék, s ők éppoly idegenek, 
éppoly értelmetlenül fognak velem szemben állni, mint ez a 
német. Ambrus tán már ott is van náluk -  találgattam. Bizto
san elmondta nekik, hogy rám vigyázni kell. De ugyan miért 
félnék még tőlük? A gyermekemet nem vehetik el, Ambrus 
pedig most már nem fog elhagyni. Azért nem fog elhagyni, 
mert nem kérek tőle semmit. A kör bezárult, magányosan állok 
benne, egy szál em berként, és az én számomra már semerre 
nincs mozdulás. Majd ez a kicsi magzat, majd őbenne é n . ..

Anikóék mindjárt fel is jöttek Ambrussal. Anikó egyszerű 
és nyugodt volt, Péter kissé zavart. Megcsókoltuk egymást.

Anikó a hogylétem felől érdeklődött. -  Mi majd tudakozó
dunk egy jobb orvos után — mondta.

-  Erre remélhetőleg nem lesz szükség -  nyugtattam meg 
őket. -  Ezek a rosszullétek az ilyen előrehaladott állapotnak 
többé-kevésbé természetes velejárói.

-  De nem tudom, jó-e az, hogy mindig fekszel? -  kérdezte 
Péter. — Tudtommal ilyenkor sokat kell mozogni.

-  Csak most fekszem -  feleltem - ,  különben mindig fenn 
szoktam lenni.

Rövid időre elhallgattunk. Ambrus felsóhajtott.
-  Akárhogy is van -  mondta elrévedőn de legalább most 

megint mindannyian együtt vagyunk. Ugye?



Aztán a hazai dolgokra terelődött a beszéd. Ebből vita ke
rekedett.

-  Megint meg kell csinálni, ha most vérbe fojtják is -  szólt 
Ambrus. -  Az emberek tömegei éhesek, kenyeret akarnak. 
Előbb a kenyeret kell megszerezniük, csak aztán lehet szó 
a többiről.

-  Ne vitatkozzunk! -  vetette közbe Anikó. -  Itt a bizonyíté
kok úgyse lehetnek meggyőzők, csak a hit. Az én hitem pedig 
az, hogy az ember ha már felismerte az egyedül lehetségest, 
minden körülmények között csak azt az egyet teheti.

-  S mi a te véleményed -  fordult hozzám Péter, mivel egész 
idő alatt hallgattam.

-  Azt hiszem, Ambrusnak van igaza -  feleltem bágyadtan.
-  De én most igazán alkalmatlan vagyok efféle vitákra. Úgy
se mi szabjuk meg az események menetét.

-  Igen, épp ez az -  ragadta meg a szavamat Ambrus. -  A 
történetnek iránya van, és az egyes ember nem különülhet el, 
ebben a felismert irányban kell cselekednie.

-  Én csak egy irányt ismerek, és nem a pillanatnyi történeti 
irányokat. De, mondom, ez úgyis meddő, hagyjuk ezt, Amb
rus -  vetett véget a vitának Anikó.

Soká maradtak nálunk, én azonban már szót se szóltam, 
mindvégig hallgattam. Mielőtt elmentek, a mama iránt érdek
lődtek.

-  Nem történhet valami baja abban a zűrzavarban? -  kér
dezte Anikó.

-  ő  is el fog jönni Berlinbe. Nem azért, mintha neki is me
nekülnie kellene; csak itt akar lenni a szülésnél -  újságolta 
Ambrus.

-  A néni eljön? -  kiáltott fel ragyogó arccal Anikó.
-  De mi lesz a lakásával? -  tudakozódott Péter.
-  Lezárja, vagy elad mindent -  válaszolta Ambrus.
-  Rossz lehet neki -  jegyezte meg Péter. -  Megszokott bú

torokat, megszokott falakat, várost öreg napjaira elhagyni. 
Idegenbe menni, bizonytalanba...

-  Akkor nem ismered a nénit -  szólt Anikó. -  ő  semmiféle 
ilyen dologhoz nem ragaszkodik.

-  Nekem még a hónapos szobát is, ha el kell költöznöm, fáj



elhagynom -  jelentette ki Péter. -  Úgy érzem, az életem egy 
darabja marad ott.

-  Furcsa -  csodálkozott Ambrus.
-  A címünket tudjátok -  kelt fel Anikó. -  Egyébként majd 

eljövünk m i. . .
Másnap egészen jól éreztem magam, s elindultunk lakást 

keresni. Nekünk az olcsó hotel is drága volt. Nehezen ment, 
mert ilyen állapotban nem szívesen fogadnak be házaspárt. 
Végre találtunk egy ingadozó tulajdonost. Mivel Péter a lá
togatásukkor megígérte, hogy szükség esetén a segítségünkre 
lesz, hozzá fordultunk, ő  valóban értett hozzá, hogy hasson 
a háziasszonyra, pedig külsőleg meglehetősen elhanyagolt 
volt. Addig beszélt, beszélt, míg az asszony végül beleegye
zett, de csak azzal a feltétellel, hogy a szülés nem otthon, ha
nem a klinikán folyik le.

Mintha egyszerre sajátságos, keserű tréfára fordult volna az 
életem. A kívánságaim az utolsó pontig teljesültek. Anikóék 
és Ambrus között a hallgatás, és csak a régi kapcsolatok em
léke, fájdalma. Minden, ami köztük történt, halott, és Ambrus 
meg sem kísérli, hogy legkevésbé is fellebbentse a leplet. 
Ambrus külön nem is találkozik velük, és ha együtt vagyunk, 
nem beszélünk az elmúlt dolgokról. Az életem az enyém, még 
körül se kell bástyáznom, kívülről nem feszegeti semmi. S itt 
van a kis lakásom is, külön bejárattal. Nem bánt senki. Én 
azonban nem így akartam. Nyugalom van most, de ez a nyu
galom a dermedtségé.

Mi alig kétszer-háromszor voltunk náluk, ők is kezdtek rit
kábban járni hozzánk. Előre tudtam, el fognak maradni. Arra 
gondolhattak, hogy nekem rossz, ha eljönnek. Ez ugyan nem 
volt igaz, mert tulajdonképpen még örültem is, ha láttam 
Anikó kedves, mindig komoly, és Lestyán derűsre változott, 
bár kicsit ijedt arcát. Csak éppen nem követtem el semmit, 
hagytam, hadd higgyék, hogy nekem kellemetlen, ha eljön
nek. Kedves voltam hozzájuk az egyre ritkuló látogatásaik 
alkalmával, mosolyogtam rájuk, s ha hozzám fordultak, kész
ségesen feleltem kérdéseikre. De jól tudtam, hogy nekik, akik 
mindenütt a teljeset akarják, az ilyen tartózkodó viszony el
viselhetetlen. Gyakran részletekben is tisztán elképzeltem,



hogyan beszélhetnek rólam, miként eshetnek kétségbe az én 
tompa nyugalmamon. Milyen idegen lehet nekik az a lelki 
igénytelenség, amellyel én elfogadtam és élek egy kívülről 
rám szakadt helyzetet, anélkül hogy akárcsak szóvá is tenném! 
Hallgatásom, egész magatartásom, mellyel mintha minden fe
lett napirendre tértem volna. . .  -  talán még meg is vetnek érte. 
Hiszen Ambrussal vagyok, és még nyomát se láthatják annak, 
hogy keresném, voltaképp mi vagyok az ő számára? Nem va
lami másodrangú kárpótlás-e azért, amit elveszített?

Egyszer, itt, nálunk, a házasságról folyt a szó.
-  A legnehezebb, a legtöbbet igénylő emberi viszony -  fej

tegette Péter. -  Ha nem tudnak neki tartalmat adni, ha azt 
a formát, amelyet ez a viszony jelent, nem tudják teljesen ki
tölteni, akkor nincs menekvés. Barátok vagy testvérek között 
lehetnek kitöltetlen távolságok, nem teljesen kielégített kö
vetelmények, és a barátok, a testvérek mégis együtt lehetnek, 
és a viszony mégsem szerencsétlen. De a házasságban nem le
hetnek fokozatok! Vagy teljes az egység, és akkor boldogsá
got nyújt, vagy maga a k ín .. .

Az ő házasságuk -  úgy látszott -  az egység felé halad. Sokat 
foglalkoztatott az ő együvé tartozásuk, de ők biztosan még 
többet gondolkodtak a miénken. Vajon egyáltalán házasság-e 
ez az én házasságom? Szomorúak vagyunk egymás miatt, kí
méljük és féltjük egymást, de nincs egymásban otthonunk. 
Újra és újra végiggondoltam a házasságom történetét. Az én 
számomra az egész életem rejtély. Miért kellett boldogtalanná 
lennem? Ha boldogtalanná válik valaki, aki az elérhetetlent, 
a közönséges emberit meghaladót ostromolja -  ebben nincsen 
érthetetlen, ismételtem annyiszor magamban. De é n .. .  Hi
szen én nem is értem a boldogtalanságomat! Ez a boldogtalan
ság nem nekem való, ilyen csak annak a másfajta embernek 
járhat ki.

S újra feltámadt bennem a harc a boldogtalanság ellen. Nem 
akartam tudomásul venni, s úgy akartam élni, mintha 
a fájdalom nem fájna. Anikó, Péter hadd nézzenek rám értet
lenül, én nem lehetek boldogtalan, ez az én életem min
den törvényének foglalatja! Nem a kínokon keresztül és a 
mindenáron való kötelességek és mélységek felé visz az én



utam: nekem az élet kell, mert csak ezt az egy akaratot ér
zem. Őbennük gyökérre lel minden, ami elviselhetetlenül ide
gen és nehéz nekem. Nekik könnyű. Engem nem lehet az ő 
mértékeikkel mérni, mert akkor már nem engem találnak 
meg, hanem csak a saját m értékeiket...

Egy este aztán összetört minden, és nekem tisztán kellett 
látnom, hogy elérkezett életem vége: az én saját életem már 
csak kifakadó, halálra szánt hüvelye egy új életnek.

Alig egy hónap választott még el a szüléstől. Ambrus épp 
a klinikára ment, hogy előre helyet biztosítson nekem. Még 
reggel elment, s úgy beszéltük meg, hogy mindjárt visszajön. 
Csak este jött vissza. Ez azonban nem lett volna különös, mert 
már megszoktam, hogy ha valahova elmegy, akkor sokáig el
marad. De feltűnt, hogy milyen izgatottan és kétségbeesett 
arccal tért haza.

-  Mi bajod? -  kérdeztem.
-  Nem tudom ...  semmi -  mondta, s olyan ijesztően neve

tett! Aztán levetette magát egy székre, és kezébe temette az 
arcát.

-  Történt valami? -  kérdeztem megint.
-  Nem bírom ki! -  jaj dúlt fel ekkor.
Ilyennek még sose láttam.
-  Az istenért, beszélj! -  könyörögtem.
Lefejtettem a kezét az arcáról, s megsimogattam.
-  Egyedül vagyok! -  szakadt fel belőle hörögve, és esdeklő, 

rémült szemekkel nézett rám.
-  Mit tegyek? -  vigasztaltam. -  Én elbírok mindent, nem 

tartóztatlak, tégy, amit kívánsz...
Úgy meredt rám, mintha nem értené, mit mondok. Azt hit

tem, nincs eszénél.
-  Nyugodj meg, Ambrus. Gyermekünk lesz, és én minden

be belenyugszom, mindennel beérem ... Csak ne bánts!
Meggörnyedve meredt maga elé.
-  Mentem a klinikára, s ott ment Anikó a másik oldalon Pé

terrel -  kezdte az elbeszélését, mint valami lázbeteg. -  Fog
ták egymás kezét. . .  Engem nem is láttak. . .  Én a másik 
oldalról láttam ő k e t... együtt voltak, boldogok voltak ... Ta
lálkoztam a boldogsággal. . .  és én . . .  gyermekünk lesz. . .  és



éreztem, hogy mégis boldogtalan vagyok, egyedül, egyedül 
vagyok!

-  Én nem bántalak érte, én elbírom. De mondd meg -  kér
leltem - ,  te Anikót szereted?

-N e m  tudom ... Nem! Nem! Oda se mentem hozzájuk. 
Csak futni kezdtem.. .  az ellenkező irányba.. .  Mostanáig 
kószáltam.. .  nem voltam képes hazajönni. . .  idegen va
gyok. .. Utolsó, szerencsétlen, nyomorult vagyok!

Heves, vad sírás rázta a testét.
-  Bocsáss m eg ... -  nyögte.
Elrohant. Nem tartóztattam. Vissza fog jönni, ő  senkivel 

se képes rosszat tenni. Saját magával se. Kóborolni fog az 
utcákon, és aztán magához tér. Rémülten eszmél majd rá, 
hogy mit tett, eszébe fog jutni, hogy hátha én rosszul lettem, 
és szalad haza.

Én azonban nem lettem rosszul. Mintha álomjáró volnék, 
mintha csak torzképe, kísértete saját magamnak -  Péter szava 
támadt fel bennem az asztalhoz mentem, elővettem a köny
vecskémet, lapozgattam benne, és nyugodt kézzel írni kezd
tem. A gyermekemnek. Búcsúzóul az életemtől, és üdvözletül 
az ő életéhez: ajándékba hagyom neki az anyja életét. Késő 
éjfél is elmúlt már, még mindig írtam, írtam -  s egyszerre 
megjelent Ambrus. Szomorú, kimerült arccal állt meg a kü
szöbön.

-  Bocsáss meg nekem! -  szólt.
Felkeltem, s mintha a gyermekem volna, lankadt kezemmel 

megsimogattam az arcát.
-  Szegénykém!
-  Nem tudom, mi volt velem -  kezdte könnybe lábadt szem

mel. -  Én úgy szeretlek téged.. .
Láttam, hogy igazat beszél. Ebben a pillanatban valóban 

szeretett engem.
Ez hát, gyermekem, az anyád élete! Hosszú éjszakákon szed

tem össze neked. Én nem hiszek istenben, nem hiszem, hogy 
mindennek értelme van, de nem akarom, hogy életem nyom nél
kül illanjon el a közömbös, kiszámíthatatlan, szédületes űrbe! 
Eléd teszem. A te kis szívedben -  s az máj d erősre és győzelmesre 
nőjön - , ott találjon otthont anyád elmúlt élete.



Ambrusra, Anikóra, Péterre, a mamára és a halálra gondo
lok. Miért kellett annak a fogságból hazatért katonának meg
halnia? Nem tudom, miért, és nincs bennem nyugalom. Te 
talán tudni fogod -  én eléd teszem egy élet történetét, mely 
az anyádé volt, aki boldogtalanul nézett vissza az életre, és 
értelmet nem lelve várta, hogy magától elmúljon. Holott sen
ki, senki nem volt bűnös, csak mindenki boldogtalan.



A K Ö Z R E A D Ó  JE G Y Z E T E

Ezeket a most közrebocsátott feljegyzéseket másodkézből, 
Lestyán Péter egyik barátjától kaptam. A z eredeti kéziratból, 
a köteles diszkrécióval, csak a neveket kereszteltem át, a fel
jegyzések többi részében természetesen egy tollvonásnyi változ
tatást sem tartottam megengedhetőnek. Nyilvánosságra adásu
kat nem érzem kegyeletsértésnek, mert egy ember élete min
denkié.

E feljegyzések olvasója érthetőnek fogja találni, hogy nem 
álltam meg itt, és mindent elkövettem, hogy Ambrus későbbi 
sorsáról valamit is megtudjak. Felesége, mint ahogy azt cso
dálatosképpen megsejtette, a szülés alatt meghalt. Gyermeke 
pedig, valószínűleg az anya folyamatos izgalmainak követ
keztében, oly gyengécske és fejletlen volt, hogy őt sem lehetett 
az életnek megmenteni. Mindössze öt napig élt a kis Piroska. 
Ennyiben tévedett sejtelmeiben a szerencsétlen névtelen, aki 
e feljegyzéseket készítette.

Ambrusról pedig a legnagyobb igyekezettel sem sikerült töb
bet megtudnom, mint hogy felesége halála után Oroszország
ba ment, most ott él és tanít. A z  utolsó, az ő jellegzetes kéz
írásával Anikóéknak írt levelét sikerült kézhez kapnom; az 
olvasó részvevő érdeklődését kielégítendő ide iktatok belőle 
egy részletet:

„Változatlanul szeretlek benneteket, és nem akarom, hogy 
miattam percig is nyugtalankodjatok. Most igaz úton járok. 
Tisztán akarom látni magamat, és nem fogok nyugodni, míg 
teljes világosság nem lesz benne. Ha megbocsátással és sze
retettel gondoltok rám, azt érezni fogom, és erősségem lesz. 
Egyelőre azonban nem fogok írni. Ennek így kell lennie. S ha 
már ebben az életben nem is találkoznánk, hiszem, hogy min
ket tévedéseink és szeretetünk örökre egybekapcsoltak. Talál
kozni fogunk; s ha itt nem, akkor egy másik életben, ahol nincs 
test és törvény, és nincs semmi külön; ott együtt leszünk mind,



ő és a kicsi gyerek, ti, Péter és Anikó, és én. Hiszek abban, 
hogy van egy örökkévalóság, és ott végtelenül irgalmas szeretet, 
béke. ”

Lestyán és Anikó most Ambrus özvegy édesanyjával laknak. 
Ő mindenről tud; és Lestyán azt állítja, hogy mindig is tudott 
(vagy legalábbis sejtett) mindent. A mama abban bízik, hogy 
fia majd megnyugodva visszatér; és panasz nélkül várja. Soha 
még könnyezni se látták. Csak ha Anikót megsimogatja, néha 
mintha nedvessé válna a szeme. Menye és kis unokája sírjához 
minden héten többször is elmegy. Nem visz virágot, csak leül 
a sírral szemben a padra. A zt szokta mondani: -  Ott nagyon 
jól el lehet gondolkodni.





AEGIDIUS ÚTRA KELÉSE 
(1926)





Abban az időben -  körülbelül száz évvel azután, hogy a vitéz 
hidalgó, Ignatio y Loyola Pamplona vára ostrománál mindkét 
lábára súlyosan megsebesülvén, betegágyán az isteni tudomá
nyok felé fordítva figyelmét, sok hányattatás és viszály után 
megalapította a Jézus-társaságbeli atyák rendjét - ,  a XVII. 
század első felében sokan voltak a nevezett szerzetesrend tag
jai között, kik Friedrich Spee von Langenfeld páternél tekin
télyesebbek, híresebbek, tudományban is nagyobb nevűek 
lettek, de hitben ennél a Frigyes páternél aligha volt egy is áll- 
hatatosabb.

S a protestánsok -  valamint minden, a római egyháztól el
szakadt felekezet -  számára ebben az időben nem volt gyűlö
letesebb név, mint Frigyes páter rendjének neve.

Nem kellett ehhez a gyűlölethez a rend százéves történeté
nek emléke. Mindjárt, amikor a jezsuiták rendje megjelent 
a világban, mindenkinek, ki ellensége volt az egyháznak, elég
nél több oka volt az ellenszenvre az, hogy a rend a Pireneusok 
mögül, az inkvizíciónak, II. Fülöp és Álba hercegnek hazájá
ból származott és küldetett ki a harcos egyház szolgálatára. 
Fejedelmek udvarát, diplomaták termeit, ismeretlen, messzi 
népek földjét, sőt hadseregek táborkarát is hihetetlen gyor
sasággal és mozgékonysággal szállták meg ennek a mindenüvé 
elhatoló új ármádiának titokzatos bajnokai, és mindenütt egy
ségesen, egyetlen céllal: a római egyház dicsőségét, befolyá
sát, hatalmát magasra emelni, kiterjeszteni a világ minden 
trónja és minden népe fölé.

Frigyes páter a tudomány tanításával készült kivenni a nagy 
harcból a maga részét, de amint más szolgálatra rendelték, 
odahagyta a szíve szerint való oktatói munkát, a nagy hírű 
kölni egyetemet; életrajzírói ennek az eseménynek dátumát 
is feljegyezték.

1624-ben történt, hogy Lajos bajor fejedelem kívánságára a



protestánsok térítésére Paderbornba küldték. Frigyes páter 
nem vitt magával Paderbornba más segédet vagy segítséget, 
csak az ő hitét és igazságához való akaratának erejét. És ben
ne nyilvánvaló lett, hogy a jó szív egymagában is erőssé teheti 
ugyan az embert, és ha az ember mögött táborok és fegyveres 
seregek állnak, szavának súlya táborok és fegyveres seregek 
erejével sokszorozódhatik ugyan, de nincs jóság és nincs ki
rály, kinek hatalma fölér azzal a hatalommal, mely az olyan 
emberé, ki világos fejjel, látásra bátor szemmel néz a világba, 
és mégis tud hinni, hinni egyetlen igazságnak feltétlen és sem
miért fel nem áldozandó, minden más javat meghaladó érté
kében.

Paderbornban nehéz munka várt Frigyes páterre, de senki
nek sem volt könnyű -  ha csak egyszer hallotta is szavát - , 
hogy elfelejtse, nem a szót, hanem az embert, aki mondta. De 
maga a szava sem hasonlított egyik felekezet prédikátorainak 
szavához sem. Nem úgy prédikált az eretnekek ellen, mint 
ahogy az eretnekek papjai Róma ellen. Nem gyalázta az eret
nekeket, nem szított gyűlöletet ellenük. Nem is prédikált úgy, 
mint a korabeli katolikus papok, akik, ha nem hirdettek gyű
löletet a heretikusok ellen, akkor prédikációikban mindenféle 
apró, földi gondokkal bíbelődtek, és nemegyszer, csak hogy 
lekössék hallgatóik sok oldalról ostromolt, lanyhuló figyelmét, 
szívesen szőttek bele prédikációikba tréfás fordulatokat, s 
gyakran, népszerűséget hajhászva, az akkori ízlésnek megfe
lelő sikamlós történetekkel is fűszerezték előadásaikat. Nem 
volt ő a fizetett prédikátorok közül való se, kik zsoldjukat 
akarják megszolgálni. Úgy beszélt, mint akiben felsőbb hata
lom szított tüzet, és beszélnie kell, mert az elhallgatott szó 
égetné. Az ő prédikációinak különös belső erőt, megsebezhe- 
tetlen szárnyakat adott, hogy nem két ellenséges emberi párt 
közül az egyik oltalmára és a másik elpusztítására állt ki, 
hanem mintha nem is emberek ellen küzdött volna, hanem 
minden élőnek ellensége, a Sötétség, az Ellenség ellen, a vi
lágos Istennek nevében hívott, emelkedett, szállt tiszta magas
ságokba.

Ha Frigyes páter a sátán nevét kimondta, akkor -  noha nem 
volt öblös a hangja, és inkább halkan beszélt, magában a nagy



templomban is úgy, mintha kis szobában volna -  a sátán neve 
az ő ajkán nem gondolat nélkül elejtett szó volt, hanem ko
mor, legfőbb félelmes ellenséget idézett fel vele. A szent
egyház az üdvösség egyetlen biztosítéka és forrása a földön, 
s nincs más kőszikla, csak a római egyház, melyen meg kell 
törnie a sátán hatalmának, és most ez a kőszikla van veszély
ben. Ha pedig magáról Lutherről, újrakeresztelkedőkről, hu
szitákról beszélt, ezt inkább valami szelíd részvéttel, mint 
haragos hanggal tette, mert ezek az ő szemében csak útjuk 
vesztett árvák, a lelkeket zsákmányoló Ellenség elvakított ál
dozatai voltak, s csaknem mentegette őket, mondván, hogy 
soha, mióta a világ áll, nem volt oly nehéz az embernek a meg
talált, kinyilatkoztatott igazság mellett megmaradnia, mint 
most, a fejvesztett keresés idejében, mert soha, amióta a világ 
áll, nem volt a sátán olyan hatalmas, mint ezekben az időkben. 
Nem azért, mert végeláthatatlanul tart a háború, s nem azért, 
mert szegények és gazdagok között véres a gyűlölet -  ez min
dig volt - ,  hanem azért nem volt a sátán soha olyan hatalmas, 
mint most, mert sikerült a megbotránkozás italával lerészegí
tenie és a romlás útvesztőibe vinnie különösen a jókat és még 
a legjobbakat is.

Nem szektákról, nem felekezetekről, nem országokról be
szélt; nem tudott más ellenségről, csak egyről: a sátánról, 
ennek pedig csak egy az ellensége, a gyűlöltje: a római egy
ház. Látomásos panorámát tárt a szemek elé: az idők kezdeté
től fogva küzd ez a két ellenség egymással, és az ördög kifogy
hatatlanul leleményes, mindig új lobogók, új jelszavak alatt 
idézi fel a harcot, s csak az elvakultak nem látják, hogy min
denki, ki az egyházon kívül áll és gyűjt sereget, a sátán látha
tatlan lobogója alatt küzd. A római császárok hiába üldözték 
az egyházat, Konstantin császárban a világi hatalomnak le kel
lett borulnia az isteni előtt, hogy ne a test a léleknek, hanem 
méltóképpen a lélek legyen a testnek ura; de Konstantinnak ez 
a lebomlása nem volt őszinte, nem a lélekért, hanem a saját 
hatalmáért történt. Ettől az időtől fogva változatlanul tart a 
lélek küzdelme a testtel, az egyházé azzal a világi hatalommal, 
mely önmagát istenítve, a maga erejére támaszkodva a maga 
külön céljaiért akarja folytatni útját; ez az a harc, mely hosszú



századokon át tartott a német császárok és a római egyház 
között; a császárok oldalán álltak a hatalom, a fegyverek, a fe
jedelmek érdekei, és mégis minden fegyver megerőtlenült az 
egyház Istentől rendelt és oltalmazott szentségén. És mikor a 
sátán látta, hogy nem boldogul a kapzsi, öncélú világi hata
lommal, mert a jók, az igazak, a hívők, tántoríthatatlanul, 
minden üdvöt csak az Üdvözítőnek örök céljára rendelt 
egyháztól várnak, akkor a sátán magába az egyházba fér
kőzött be, gyenge emberek, rossz emberek is kerültek a pápai 
székbe és a pápai szék környülállói közé, és még a jóknak, a hí
vőknek is meg kellett tántorodniuk, mert már ott sem, az egy
házban sem találtak rá az isteni tisztaságra, és sokan megtán- 
torodtak hitükben. Meghomályosodott szemmel keresték, és 
nem látták az isteni rendeltetésben mindenkor érinthetetlen, 
szent és örök egyházat; megtagadva Rómát, azt hitték, így 
szállnak szembe a sátánnal -  és a sátán a markába nevetett.

Aki Rómát megtagadja, őbelé karol bele; és a sátán uszított, 
rágalmazott, bujtogatott. És akik az ördögöt látták az egyház 
fölött elhatalmasodni, az ördög segítségével akarták az ördö
göt kiűzni. Az ördög a markába nevethetett: mivel okolják 
meg, mit gondolnak közben, neki mindegy volt, neki csak az 
kellett, hogy az egyház ellen induljon fel az emberek serege, 
és már talán látta az ő idejét, mikor a kereszt szent jele eltűnik 
a városok utcáiról és a falvak határából; mikor az isteninek 
egyetlen, látható letéteményese, az egyház, úgy tűnik el a föld 
színéről, mint a kivénhedt ember fejéből az emlékezet, és csak 
erőtlen szekták, egymásra acsarkodó népek, fosztogató had
seregek tapossák a földet, és nem lesz semmi időtlen, szentsé- 
ges hatalom, mely létezésével is szüntelen emlékeztet: a föld 
az égért van, és egy akol, egy pásztor, béke az Isten akarata s 
az emberek rendeltetése.

De mi történt azokkal, kik úgy akarták az ördögöt kiűzni, 
hogy az egyház ellen fordultak? Bizton igaz, voltak köztük 
sokan, kik így véltek legegyenesebben Isten karjába futhatni, 
de ehelyett, a valóságban, kapzsi, az egyház szent célokat 
szolgáló javaira, a kolostorokra és kincseikre, a szent alapít
ványokra éhes világi fejedelmekkel és főurakkal ébredtek egy 
ágyban. Nem vették észre mindjárt tévedésüket. Nem is volt



könnyű észrevenni. Mert íme, a testi szem előtt csak két tábor 
látszik: az egyik oldalon az egyház nyílt ellenségei, a másik 
oldalon az egyház, ennek azonban örök fényét múló, de för
telmes betegségek homályosították el; e között a két tábor 
között még az erősek is fejvesztve futkosnak. Nincs értelem, 
mely itt eligazodhat és megóvhat attól, hogy a legbecsülete
sebb szándékú futásunknak is ne az legyen a vége, hogy az 
ördög karjaiban, későn találjunk magunkra.

Csak egy itt a segítség: a hit. Csak ez menthet meg a bot- 
ránkozásban való megrészegedéstől, csak ez adhat bátorságot 
Istenhez. „Bátorságot Istenhez” -  ezt a szót különösen szeret
te, és sokszor, és mindig megkülönböztetett hangsúllyal 
mondta ki Frigyes páter - ,  bátorságot Isten és örök szava 
mellett kitartani: ez az a kőszikla, melyen nem vesznek erőt 
a pokol kapui.

így és hasonlóképpen prédikált a piactéren összegyűlt em
bereknek és a templomban összegyűlteknek. Akár egyesek
hez szólt, akár tömegek hallgatták, mindig egyazon buzgóság 
tüzében égve.

Templombeli hallgatói között gyanakodva, nem jót várva, 
sőt eleve ellenséges indulattal jelent meg egy Aegidius nevű, 
Szent Domonkos rendjéből való szerzetes.

Az ellenséges indulat nem személy szerint Frigyes pátert, 
hanem a jezsuitát illette; a domonkosrendi szerzetesek félté
kenyen nézték a jezsuiták rendjének terjeszkedő hatalmát, 
mely különösen azóta, hogy XV. Gergely pápa Loyolát szentté 
avatta, az egyházban korlátlanná vált.

Valamikor Szent Domonkos szent rendjének nem kellett 
senkire sem féltékenynek lennie; mikor alapítója Dél-Fran- 
ciaországban az eretnek albigenseket térítette, s mikor ké
sőbb az egyetemeken Oxfordtól Bolognáig a nagy tanultságú 
prédikáló barátok, a skolasztika nagy mesterei tanítottak, 
és Kölnben Albertus Magnus és Aquinói Tamás hirdették 
az evangélium bölcsességét, biztos kézzel emelve ki még 
az elsüllyedt pogány ókor kincseit is, hogy megszentelve 
őket az evangélium bölcsességével azok is helyet kapjanak 
az egyetemes keresztény szellem nagy templomában, akkor 
mindenki, akármelyik rendhez tartozott is, hacsak az egy



ház hű fia volt, testvére volt Krisztusban a dominikánu
soknak.

De akkor mások voltak maguk a dominikánusok is; még 
nem voltak birtokaik, szegény kolduló barátokként járták be 
a világot és vándoroltak országról országra, tanulva és tanítva 
az igazságot.

Aegidius már csak éppen hogy hírét, nevét hallotta néhány 
ilyen, rendjebeli tudós skolasztikusnak. Tanulatlan volt, s ter
mészeténél fogva szenvedélyes és türelmetlen. S nem is volt 
alkalma, hogy szélesebb világ- és emberismeretre tegyen 
szert. Nem látott még mást a világból, mint Kölnt -  az pedig 
már hosszú ideje nem volt a régi -  és Paderbornt; ide a ma- 
gister provinciális ugyanazért küldte ki, mint amiért Frigyes 
páter is odaérkezett. Ellentétben a sima és simulékony jöve
vény jezsuitával Aegidius még a katolikusok között sem volt 
soha népszerű. S nem is lehetett. Egész lényében volt valami 
sötét és szilaj konokság, amit szögletes, a paraszti származását 
eláruló viselkedése csak még szembeötlőbbé tett. Teljesen 
hiányzott belőle az, amivel meg lehet fogni az emberek szívét; 
indulatos volt a végletekig, és düh borította el egész testét- 
lelkét, ha csak beszélt is azokról, akik mást hittek, mint ő.

Mikor először hallgatta meg Frigyes pátert, aki finom moz
dulatokkal és, noha alig volt nála pár évvel idősebb -  nem le
hetett több harminc évesnél - ,  úgy beszélt mégis az emberek
hez, mintha mindenkinek idősebb, megértő és szelíden meg
bocsátó bátyja volna, Aegidius, fehér szerzetesi ruhájában is, 
eleven paraszti bizalmatlansággal nézett a jezsuitára, a gazdag 
nemesre. De azért legközelebbi prédikációjára is pontosan el
ment -  és ő maga aznaptól kezdve, hogy Frigyes páter meg
érkezett, nem prédikált többé Paderbornban.

Haragból történt, hogy nem prédikált. Az emberekre hara
gudott, amiért mind nagyobb számban gyűltek a szép, kék sze
mű jezsuita prédikációira, akiről még az is kitudódott, hogy 
Luther módjára német versekben énekel Istenhez; az embe
rek, mint a légy az édességet, úgy szálldosták körül az új lel
kiatyát.

Aegidius pedig tudta magáról, hogy ő keserű -  ámde saját
ságosán őt is lenyűgözte az új ember és az új ember szava;



különbözött tőle a páter, gyökeresen más volt, mint ő. S mi
kor már Frigyes páternek több prédikációját hallgatta végig, 
megerősödött a gyanúja, hogy az új térítő: titkos eretnek. 
Ő maga, Aegidius ugyan soha egyetlen sort se olvasott Luther
től, se más eretnektől, s azon, amit ezeknek a tanításaként itt 
is, ott is hallott, nem is akart gondolkodni, mert ezt bűnnek 
tartotta; s ha Rómában járt szerzetesek a pápai udvarról, az 
ottani életről, cselszövésekről, hitetlenségről szóló ijesztő, 
elképesztő történetekkel tértek vissza, s őneki ezek a hírek a 
fülébe jutottak, és megdöbbenten gondolkodott el rajtuk -  a 
következő pillanatban minden ezen való gondolkodást kí
sértésnek érzett, és imába menekült előle. És hogy jól tette, ha 
így tett, abban csak megerősítette a gyakori tapasztalat, hogy 
ugyanazok, kik ezekkel a hírekkel jártak-keltek, s kik ezt meg 
azt hibáztatták az egyházban, hamarosan vagy később pártütők 
lettek, és megszegve esküjüket nemcsak a reformátorokhoz 
álltak, hanem meg is házasodtak, és fennhangon gyalázva az 
Istennek szentelt szerzetesi szüzességet és szegénységi foga
dalmat, gyermekeket nemzettek, vagyont gyűjtöttek, és nem
egyszer nyílt istentagadókká lettek, vagy -  s nem egy ilyet 
látott -  volt, aki az újrakeresztelkedők közé állt, tagadva 
a szentségeket, a misét, az Úr testének átváltozását, mindent. 
Ez a tapasztalat őt csak arra tanította, hogy rettegve nézzen 
a romlás útjára, melyen, látta, nincsen megállás.

Nemcsak a dominikánusok, de a paderborni világi papok 
sem nézték jó szemmel Frigyes pátert. Híre járt, hogy az el
lenreformáció győzelme óta állásuktól felfüggesztett protes
táns papokkal is társalkodik. Beszélték, hogy éppen egy ilyen 
felfüggesztett protestáns pap le akarta szúrni egy este a je
zsuitát, az izmos páter azonban kicsavarta az orvul támadó 
ember kezéből a tőrt, és továbbment, miután a letepert em
bernek visszaadta a kezéből kicsavart fegyvert -  továbbment, 
és támadóját fel se jelentette. Ez különösen felkeltette ellene 
a világi papok haragját, mert azoknak még kínosan élt emlé
kezetükben az idő, mikor a protestánsok voltak az urak a vá
rosban s kergették ki őket plébániájukból.

Aegidius azonban épp ezért nem tudta elhatározni, hogy 
többet ne járjon el a jezsuita prédikációira, noha veszedel



meseknek tartotta őket, szinte félt tőlük. Az ejtette gondol
kodóba, hogy az ottani világi papok, kiket mindig megvetett, 
mert ismerni vélte őket, és úgy tudta, hogy a hasuk az istenük, 
szintén haragusznak a fáradhatatlan Frigyes páterre. És Aegi- 
dius továbbra is eljárt a prédikációkra, noha olyan dolgokat 
hallott ott, hogy csengett tőlük a füle.

„Lopok és gyilkosok surrantak be az anyaszentegyházba, 
mondják az elpártolt eretnekek -  szólt egyszer Frigyes páter.
-  Nem vitázunk veletek, testvérek, s mondjuk, hogy így van. 
Földön áll az egyház, és Krisztus urunknak is viaskodnia kel
lett a sátánnal, míg a földön járt. S ha lopok és gyilkosok sur
rantak volna be az anyaszentegyházba, ez a sátán műve volt, 
ki fejedelme a földnek. Ne segítsük őt munkájában azzal, 
hogy mi is felemeljük kezünket az Isten és az ő szentjeinek 
vérén épült szentegyházra. íme, itt az Antikrisztus: nem Lu
ther, nem Karlstadt, nem Kálvin és nem Zwingli, hanem. . . ”

Aegidius a hallgatók mögött állt, mert olyan sokan voltak, 
hogy neki már csak a templomajtóban jutott hely. És mikor 
Frigyes páter a prédikációjában ide ért, Aegidius összeszorí
tott fogai közül kiszökött a szó, és hangosan, élesen, mint a 
nyíl, röpült a figyelmes hallgatók feje fölött a szószéken álló 
Frigyes páter felé:

-  Hanem te!
Az emberek az ajtó felé fordultak. A zömök, alacsony Ae

gidius nem akart elbújni, de a tömegben csak az ő közvetlen 
szomszédai hallhatták, hogy őtőle eredt a szó, és mint ez ab
ban az időben ilyen alkalmakkor -  s ilyenek sűrűn fordultak 
elő -  történni szokott, ki akarták tuszkolni a csendzavarót, 
mások pártját fogták, de most, még mielőtt bekövetkezett vol
na az ilyenkor szokásos felfordulás, minden rendbe jött, mert 
a megzavart prédikátor, ki a magasból látta a dominiká
nust, csak egy pillanatra állt meg beszédében, és a csendes 
hangnál, melyen mindig beszélt, annál is csendesebben, fe
jével bólintva folytatta:

-  Igen, hanem én. Én és te és mindenki, aki megbotránko- 
zik, és azért, mert emberi gyengeség, ármány szeplősítik vagy 
torzítják el ragyogó arcát, el akarja hagyni Istentől rendelt 
édesanyját; mikor a szentek ültek a pápai székben, és



mártírok vére sütött az egyház kövei közül, nem volt ne
héz állhatatosnak maradni. De ha ez a ragyogó arc hal
ványabb, beteg, kísértésekkel küzd, vagy kísértések áldoza
ta, akkor -  elfussunk-e tőle, szidalmazzuk-e, ahelyett hogy 
vigasztalnánk, erőt adnánk neki álhatatosságunkkal? íme, 
itt az Antikrisztus: abban, hogy elfutunk tőle, és abban, 
hogy vannak, akik csak önzőn, nyomorult maguk érdeké
ben, hit nélkül állnak mellette, míg a szívük ott van, ahol 
kincsük: a világban. íme, itt az Antikrisztus, ebben az ő 
szándéka, és így veszítjük el a megváltás zálogát mely az 
Úr egyháza, az egyetlen látható örökkévalót a múló és kí
sértő árnyakkal teli időben. írva vagyon, előre kaptuk a 
figyelmeztetést a gondos, az értünk vérző és aggódó Krisz
tustól, írva vagyon, hogy a jók is meg fognak tántorodni, 
és nem mint fenyegetés, inkább mint könyörgés -  Isten kö
nyörög az embernek! -: ne hagyjátok magatokat eltéríteni 
az én aklomtól, ha a sátán meg is vakítana benneteket, 
és fületek farkasüvöltést hallana is ott, hol a valóságban a 
jó pásztor szíve verése él. Álljatok meg a farkas mellett 
félelem nélkül, hittel, hogy nem csalhattalak meg benne
teket, ki vérem adtam értetek, mikor rámutattam: íme a 
pásztor, aki legelteti az én juhaimat. írva vagyon pedig ez 
eképpen:

„Eritenim tunc tribulatio magna, qualis non fűit ab initio 
m und i... Tunc siquis vobis dixerit: Ecce hic est Christus aut 
illic: nolite credere. . .  Ecce praedixi vobis.”* És mégis, mi
kor úgy kell vérnek és gyűlöletnek e szörnyű világában a 
Krisztus, mégis elnéptelenedik a Krisztus egyháza, és belső 
szobákban és pusztákban, szektákban és új földeken keresik 
lelkűk szabadulását a megtévelyedett szorongatottak: „Ecce 
praedixi vobis si ergo dixerint vobis ecce in deserto est, nolite

* Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta 
mind az ideig, és nem is lesz soha. (...) Ha valaki ezt mondja akkor néktek: 
ímé, itt a Krisztus, vagy amott, ne higyjétek. (...) ímé eleve megmondottam 
néktek.” Máté 24.



exire; ecce in penes tralibus, nolite credere... Ecce praedixi 
vobis.”*

Ezt a prédikációt Aegidius nem hallgatta végig; Frigyes pá
ter, szokása szerint, lefordította az evangéliumi citátumokat, 
mielőtt tovább beszélt volna, Aegidius pedig szó nélkül meg
fordult és elment, a templomban szorongó hívőkre vissza se 
nézve.

Ekkor már kevésbé érdekelte Frigyes páter személye, de 
annál nyugtalanabb lett saját maga miatt. Lehetetlennek érez
te, hogy prédikáljon; egyszerre nem tudta, hogy mit hirdes
sen. Minden összekavarodott előtte. Egyébként nehéz járású 
gondolatai kezdtek maguktól új, ismeretlen irányba sodródni, 
s ha örvénylésükben el akart igazodni, csak még mélyebben 
gázolt bele a zűrzavarba. Néha már olyan gondolatok támad
tak rá, amiktől elsápadt. Ilyenkor akaratlanul, később azon
ban tudatosan Frigyes páter szavával tartotta magában a lel
ket: Istenhez való bátorságért imádkozott Istenhez, hogy ne 
hagyja elveszni a rejtélyek közt és a fegyverek lármájában mi
kor annyi tábor hirdette, hogy övé az igazság, és minden 
tábor zászlaján bűnök foltja, mocska, még magán a római 
egyházén is -  ez az utóbbi volt az, minek felismerése elől most 
már hasztalan menekült; értette és mégse tudta megérteni azt, 
amit a jezsuita prédikált. Frigyes páter ellen különben a pro
vinciálishoz sűrűn mentek a feljelentések az egyház mai álla
potát illető nyilatkozatai miatt; ellenséges papok azt is tudni 
vélték, hogy ezek a feljelentések nem voltak hatástalanok.

Aegidius azonban sokáig nem ment el ezután a jezsuita 
prédikációira, mert jómaga is tudta, hogy fél. A hitét féltette 
a térítőtől. Akármilyenek is lettek volna a körülmények, ez a 
vigasztalan, belső sötétség neki elviselhetetlen lett volna; hát 
még ebben az időben, mikor az események a világban egymást 
érték, és valahová állni kellett, valahol kellett Istennek 
szolgálni. Az ilyen természetű döntésre nincs haladék, és 
Aegidius, aki eddig mindig hitt, gyakorolható, hirdethető hit 
nélkül mit kezdjen az élettel?

*„fmé eleve megmondottam néktek. Azért ha azt mondják majd néktek: 
ímé a pusztában van; ne menjetek ki. ímé a belső szobákban: ne higyjétek. (...) 
ímé eleve megmondottam néktek.” Máté 24.



Rossz hírek jártak már jó ideje, rosszak a katolikusokra. A 
protestáns unió nem riadt vissza a törökkel való szövetségtől 
sem -  a császár ellenségével, a porta pártfogoltjával, a protes
táns Bethlen Gáborral szövetkezett. A katolikusok nagy re
ménye, II. Ferdinánd császár, úgy látszott, hiába kapta meg 
VIII. Kelemen pápa áldását, hiába zarándokolt Lorettóba a 
Szűzanyához, a cseh utraquisták -  legalábbis ez a hír járta -  
Bécs városáig jöttek előre, és kicsiben múlt, hogy maga a csá
szár is nem esett az elszánt lázadó eretnekek kezébe.

Minden, ami történt, személyes, szörnyű sürgetés volt, hoz
zá intézett felszólítás, hogy kivegye részét a jóért való harcból. 
„Te, Isten -  imádkozott Aegidius - ,  mért nem adtál belém 
tüzet, s ami tűz bennem volt, mért hagytad kialudni? íme, 
csak hamu van a tűz helyén és sötétség. Mit hirdessek?”

Sokszor gondolt már arra, hogy felkeresi Frigyes pátert. Né
hányszor el is határozta, de ez az elhatározás soká nem vált 
tetté. Végül mégis győzött a nagyobb szükség, hogy megint 
szerzetessé, valamiképp megint egész emberré váljon.

II.

E napon nem ment ugyan be a templomba, csak a templom 
körül ólálkodott, de ott megvárta a pátert, és összeszedve 
magát odalépett hozzá. Kiderült, hogy Frigyes páter látásból 
emlékszik rá mint szorgalmas hallgatójára a paderbomi temp
lomban. S ha nem is mondta, de bizonyára emlékezett rá már 
a botrányos közbeszólása miatt is. A nyájas és készséges pap
pal Aegidius a maga nyers módján közölte, hogy lelki taná
csért jött. Ez a nyerseség ebben az esetben szándékolt is volt. 
Arra kellett, hogy enyhítse vagy legalábbis elleplezze, hogy ő 
mennyire védtelenül van ennek a mindig egyenletesen nyu
godt embernek kiszolgáltatva. De alig pár perc után a kiszol
gáltatottságnak félős érzését különös módon mintegy elfelej
tette, és a beszélgetésük egyáltalán nem úgy folyt, mint ahogy 
azt Aegidius előre elképzelte. Egész másképp történt.

Mintha két régi ismerős jött volna össze, végre, komoly 
beszélgetésre valamiről, amiről régóta gondolkodtak egymás



tudtával, és most elmondják egymásnak. És a régi ismerősök
ből új barátok lettek. Barátok, ha nem is abban az értelem
ben, ahogy az világban élő emberek közt szokás, de talán 
elválaszthatatlanabbul: az egyik hitt, és a másiknak élet-halál 
kérdése volt, hogy higgyen ennek a hitnek őszinteségében, 
hogy részesüljön ebben a hitben. A rajongásuk és az érzés, 
hogy kell egy szent ügynek lenni, mely drágább mindennél, 
mely nélkül az ember csak az esztelen állatok módján élhet, s 
csak a langyosak útján, s csak elkárhozhat, ez a meggyőződés 
közös volt mindkettőjükben.

Ezzel a találkozással kezdődtek Aegidius életének legboldo
gabb napjai, ámbár ő akkor azt hitte, hogy most éli élete 
legnagyobb, legszörnyűbb belső harcait. Azért vélte úgy, 
merthogy megnyílt az eltorlaszolt kapu, melyet eddig félelem
ben és rettegésben őrzött, a gondolatok kapuja, a tóduló 
kétségeké és kérdéseké, úgy érezte magát, mint aki halhatat
lan szörnnyel harcol, minduntalan új, sőt nagyobb erőben fel
támadóval. És ahogy igaz, hogy Frigyes páter nélkül soha nem 
került volna sor erre a küzdelemre, igaz az is, hogy mióta 
áttörték süket börtönüket a kínzó kétségek, lehetetlen lett 
Aegidiusnak Frigyes páter nélkül élnie, mert nélküle nem tudta 
volna ezt a harcot megvívni. Élete egyetlen korszaka volt ez, 
melyben megkóstolhatta a gyermekség legnagyobb gyönyö
rűségét -  épp az, ami őt azelőtt visszataszította, az vált most 
javai kútforrásává. Talált valakit, akivel szemben kisgyer
mekként állt, mint kisgyermek öreg emberrel szemben, olyan 
öreggel, ki minden kérdést ismert, azokat is, miktől verejték ül ki 
más ember homlokára, és ő szilárd szelídséggel, mintha minden 
félelem már, mint bejárt vándorút, mögötte volna; minden féle
lemből -  mint akit a félelmek erdejében már minden bozót meg
próbált -  mindig tudott szabad, igaz, lélekemelő kiutat mutatni.

És mégis volt egy kérdés, mellyel Aegidius még most sem 
mert előhozakodni: ha Frigyes páter is úgy látja, hogy sok az 
igazság abban, amit az egyház ellenségei mondanak, nem kel- 
lene-e mindenekelőtt, még az egyház akarata ellenére is, kö
vetelni, hogy hozzáfogjanak az egyházban a reformokhoz?

Félt attól, hogy erre nem kaphat olyan feleletet, mely meg
nyugtatja, és mintegy előrelátó sejtelemmel félt attól, hogy mi



lesz akkor vele, nem személyével, hanem az életével, az ere
jével, az akarattal, mely szolgálni akart.

Világi értelemben vett barátság nem is lett köztük soha, s -  
különösen ez időben -  személyes ügyeik köztük szóba sem ke
rülhettek. Talán ez jobbára Aegidiuson múlott; neki egész 
élete forgott kockán, és ilyenkor a részletek megszűnnek 
élni. S az események is gondoskodtak róla, hogy csak a nagy 
kérdések, az egész életről való döntés szükségessége marad
jon előtérben.

Frigyes páter helytelenítette, hogy Aegidius még nem olva
sott semmit Luthertől: ismerni kell az ellenség harci eszközeit 
és csatasorait. Ezért esténként Luthert olvasták. Aegidius úgy 
érezte magát, mint aki legtitkosabb gondolatainak és legfélel
mesebb ellenségének ad találkát. Sosem merte volna ezt tenni, 
ha nem támaszkodhatik Frigyes páterre és arra az isteninek tet
sző erőre, mellyel ez az ember a világban élt. Ámbár Frigyes 
páternek könnyebb volt, mint Aegidiusnak; mert Frigyes 
páter cselekedett, tett, küzdött, de Aegidius, aki -  ha csak 
hitét visszakapta volna -  egymagában hadseregeket tudott vol
na szétverni, legalábbis így érezte -  Aegidius épp abban az 
időben bénult meg, állt tétován a zászlók között, mikor a harc 
a világban életre-halálra élesedni készült.

Ég a ház! -  ezt kiabálja fülébe minden, és ő csak töpreng és 
néz. Azok közé, akik a ház pusztulására esküdtek, kik a tüzet 
szítják, nem állhat be, hiszen az egyházon kívül nincs élet, 
nincs ház, nincs levegő, nincs üdv, csak százféle hazátlanság. 
De nem tudta, mit csináljon, mert noha az egyetlen lakható, 
egyetlen lehetséges élethajlék égett, ahhoz, hogy oltásra, 
ellenségei elűzésére siessen, a régi hit, az elveszett kellett vol
na, hogy az ellenségeket gonoszaknak, elvetemedetteknek 
lássa. S ezt már nem bírta. Sok mindent, amit azok hibáztat
tak, ő már nem tudott megvédelmezni. A nagy-nagy ház pedig 
javában égett, és határozni kellett; nyomorékja lenni a kilá
tástalan tétlenségnek, a felelet nélküli kérdéseknek, mikor 
szinte minden csöpp vérével hallja, hogy hősök után kiált, 
igazságért jajdul egy minden ízében kínnal teli, tanácstalan 
világ, mikor már biztos hírek jönnek, hogy a látóhatáron új el



lenség készülődik harcba, olyan új ellenség, akit csak ostobák 
kicsinyelhetnek le?

Aegidius szenvedett.
A svéd király, Gusztáv Adolf, azt beszélték, nagy sereggel 

készül a protestánsok segítségére. És egy különös, furcsa, 
mások előtt tán eszelősnek látszó gondolat egészen befészkel
te magát Aegidius agyába: az, hogy a világ legfontosabb 
dolgai közül való, hogy ő, csupasz egyes ember, Aegidius, 
döntsön valamely cselekedet mellett, találjon tábort, melyet 
magáénak vallhat. Mintha az p  cselekedetén fordulna meg, 
hogy az egymással küzdő célok közül melyiké lesz a győzelem, 
így forgott körben, mert ugyanez a gondolat -  ez az eszelősen 
megrögzött gondolat az ő felelősségéről -  nehézzé, kimondha
tatlan nehézzé tette a döntést. És ekkor -  a svéd csapatok 
kardvágás nélkül léptek német földre, és egyetlen diadalme
netben törtek mindig előbbre, városról városra -  elérkezett az 
idő, mikor Aegidiusnak nem lehetett tovább várnia.

Frigyes páter, mintha nem először hallotta volna Aegidius 
kérdését, egyáltalán nem látszott meglepettnek. S ahelyett 
hogy közvetlenül felelt volna, arról beszélt Aegidiusnak, amit 
Rómában látott, a pápai udvarban; elmondta, hogy ott a püs
pökségeket és egyházi méltóságokat kapzsi udvaroncok pén
zért árulják, és egyéni szentségre, érdemre való tekintet nél
kül annak adják, ki legtöbbet fizet érte. A huszáros szakállú 
V. Pál pápa idejében járt Rómában. Látta magát a pápát is 
egy alkalommal, az épp akkor elkészült Szent Péter-templom- 
ban. Úgy járt ott körül, mint egy uralkodó, ki bevonul biro
dalmába. Ez utóbbit nem mondta rosszallóan. A római új 
nemesekről, kik a pápától címeket és kincseket harácsoltak 
össze, utálattal beszélt ugyan, de azokról is higgadtan. És min
denről szenvedélytelenül, csak épp komolyan. Aegidiusnak 
úgy tűnt, hogy egy-egy halvány mosoly is megjelenik néha az 
arcán, mintha barátságosan, de őrajta, Aegidiuson mosolyog
na; ez inkább jólesett neki, mert Frigyes páterben, ha egyéb
ként látható jelét nem is mutatta, kíméletlenül világos szavai 
ellenére is sok gyengédség volt.

Aegidius azért fordulhatott hozzá minden kérdéssel, mert 
Frigyes páter sohasem akarta ravasz kitéréssel olcsón lerázni



egy-egy kérdés terhét, sőt még jobban ki is élezte, mint maga 
Aegidius. Most is még tovább beszélt: az ingolstadti jezsuiták
tól, kik a császár tanítói voltak, hallotta, hogy a császár, kinél 
buzgóbb katolikus még nem ült a trónon, nem is régen, bizal
masan panaszkodott nekik, hogy a pápa őszentsége megáldot
ta őt ugyan, és imádkozik is a császári fegyverek győzelméért, 
mely egy az egyház győzelmével, de másrészt ugyanez a pápa 
mint világi fejedelem az ő fejedelemsége alá tartozó olasz 
tartományok miatt titokban fél a császár teljes győzelmétől; 
és a francia főpapság, ezt tudva, a maga országában üldözi 
ugyan az eretnekséget, de a császár ellenségeit, a német 
protestánsokat, a pápa hallgatólagos jóváhagyásával, hatható
san támogatja.

Aegidius most már nem akart tovább semmit sem hallani. 
Kirúgta maga alól a széket, és valami olyat mormogott, hogy 
falják fel egymást, dögöljenek mind rakásra.

Frigyes páter nem tartóztatta, késő este volt már. Aegidius 
elment, de másnap reggel ott állt a templomban, ahol Frigyes 
páter prédikált, és a prédikáció után, mint először is, a temp
lomkapuban várta meg, és mindjárt az első lépésnél, amint 
kikerültek az emberek közül, megkérdezte:

-  Hogy tud így prédikálni, mikor előző este épp az ellenke
zőjét beszélte? Hát nem hiszi azt, amit a templomban mond?

Aegidius soha életében nem tudta elfelejteni a nyílt és tiszta 
tekintetet, mellyel erre a kérdésre a feléje forduló arcból a két 
szem ránézett. Csak egy rövid, mégis egész életére felejthetet
len pillantás volt.

-  De hiszem, minden szavam hiszem -  mondta aztán egysze
rűen, a szokott, kissé monoton hangján. -  Csak nem tudom 
magamnak megkönnyíteni a hitet. És ez felesleges is. Nekem 
nem kellenek hozzá a földön látható szeplőtlen istenek, hogy 
az egy, láthatatlan, makulátlan Istenben és egyházának örök 
rendeltetésében hinni tudjak. Nincs a között semmi ellent
mondás, amit ma prédikáltam, és amit tegnap beszéltünk.

Aegidius még sose látta, közelről a háborút. Frigyes páter 
csaknem fél évig járt Wallenstein csapataival; nincs az az el
lenség, mely kegyetlenebbül prédáljon országot, városokat és



falvakat, mint ezek a csapatok. És ő mégis ott maradt köztük, 
velük, és imádkozott a győzelmükért.

-  Ez is ellentmondás? -  kérdezte Aegidiust.
És már megint úgy beszélt, mint valami jó testvérbátya a 

gyerekhez, gyengéden, rákövetkezendőkért előlegezett, elő
relátó részvéttel. Csak úgy közben, látszólag véletlenül, hozzá 
is tette a kérdéshez a megjegyzést, hogy előbb-utóbb Aegi- 
diusnak is meg kell néznie a saját két szemével közelről a 
világot; anélkül azonban hogy e megjegyzésnél elidőzött vol
na, folytatta az előző nap abbamaradt beszélgetésüket. Csak 
a saját vesztét készíti elő az, aki a háborúban angyalok és ör
dögök közötti harcot akar látni. A császár és a katolikus liga 
között éppúgy dúl a féltékenység, mint a protestáns fejedel
mek között. Közönséges, rút hatalomféltés volt, semmi más, 
hogy a bátor, okos, hitbuzgó bajor Lajost a kalandor Wallen- 
steinnal cserélte fel. Csak a bitangoknak volna kétséges a válasz
tás, ha ebben a harcban az egyik oldalon földi érdekek mocskától 
szűzen lobogna a zászló, a másik oldalon pedig körmeivel lesben 
állna a kapzsiság és a vak világiasság. De épp az a sátánnak a csel
fogása, hogy a szent zászlót is a maga árnyékában álló emberek 
kezébe adta, hogy ezzel tántorítsa meg az igazakat, tévessze meg 
az okosakat, a jókat pedig a maguk legjobb szándékainak segít
ségével csalja lépre: a kétségbeesés szektáiba, melyek abban 
egyek, hogy tagadják, hogy látható, mindenkinek közvetíthe
tő szentségek birtokosaként Isten oltalmában áll a földön a 
megváltás intézménye, az egyház.

Frigyes páter Lutherről is mesélt. Még gyerekkorában hal
lott róla az apjától. Az épp Wittenbergában járt a fejede
lemnél, mikor Luther a pápai dekretálékat nyilvánosan meg
égette a piacon.

Aegidius nem ezt akarta most hallani, feleletet akart kapni, 
és ehelyett csak bizonyítékokat kapott arra, hogy kérdése 
mennyire megokolt.

Frigyes páter is elhallgatott, csak mikor fölértek napvilágos 
szobájába, melyet a falon, az ágy fölött egyetlen kereszt 
díszített, akkor az ajtót maguk mögött betéve leültette Aegi
diust, és megállt előtte. Szemét Aegidiusról le nem véve, 
halkan beszélni kezdett.



-  Luther Isten helyett fejedelmeket tett a föld urává. A 
világból kitessékelte Istent, a világot világi hatalom lelkiisme
retére bízta. Ez az ember, erre a fejem adom, kétségbeesés
ben leledzve halt meg, mert tulajdon két szemével kellett 
látnia, mivé válik a világi élet, ha mindenkinek az egyéni 
lelkiismeretére bízzák, nem pedig a világnak elrendelt kor
mányzójára és őrére, az egyházra.

Frigyes páter közelebb hajolt Aegidiushoz, jobb karjával 
vállára támaszkodott, és a hangja melegen, majdnem ünnepé
lyesen csengett, hiszen vallomást készült tenni. Aegidius érez
te ezt, és nem nézett föl.

-  Én nem VIII. Orbán pápáért -  mondta Frigyes páter -  és 
nem II. Ferdinándért, s nem is Gusztáv Adolf ellen álltam be 
a sorba, hanem egyedül és csakis a sancta ecclesia catholicáért, 
azoknak a sacramentumoknak az őréért, melyek a földi em
bert az éggel összekötik; mely egyetlen képviselője a földön az 
univerzálisnak, és épp azért nem szabad most még beszélni 
sem reformról, mert ennek a követelésnek nevében keltek fel 
az ellenségek, keletkeztek szekták. Ha az egyház az ördög 
kezébe kerülne is ma, a legszörnyűbb és elképzelhetetlen 
gazságok fészkévé válna is: küzdeni kell érte és hinni benne, 
mert annak az ecclesia catholicának a szent teste ő, melynek 
örökkévaló feje Krisztus. Ehhez az edényhez nem szabad 
hozzáérni, ha ma akármi volna is benne, mert ha ez az edény 
széttörik, Isten koronája törik szét, és a világ mocsaraiba ful
ladunk szerteszét folyva mind. Az egyháznak állnia kell, és 
győznie kell. Győznie mindenáron, és ha győzött, és a világ 
minden fejedelme, királya, császára már csak árnyék, mely fö
lött egyetlen uralkodó az Isten pásztora, ha már a földön csak 
egyetlen királyi korona lesz, nem barbár uralkodók erősza
kosságait hamis fénnyel mentő, hanem Isten kezéből kikerült 
és Isten leikétől fénylő és az egész földet békével és szeretettel 
besugárzó glória: akkor majd eljön a reformok ideje, akkor 
a béke és szeretet egyháza háborítatlanul tökéletesedhetik 
egészen istenivé, akkor a testet fenyíteni, ápolni, gyógyítani 
lehet majd, hogy egészen áthassa a fej szelleme: Krisztusé. De 
most a megmaradásért és uralomért kell harcolni.

Frigyes páter már előbb levette kezét Aegidius válláról, és



most hallgatott. Tekintete Aegidiusról a szoba falára függesz
tett kereszt felé fordult, és aztán nyugtalanul siklott tovább, 
anélkül hogy valahol megállapodni tudott volna.

-  Ezzel mindent elmondtam neked, amit én tudok, minden 
tudásomat -  folytatta aztán majdnem szárazon. -  Ennél töb
bet nem tudok, és most rajtad a sor, hogy utadra menj.

Aegidius megértette. Nem lehetett egy mozdulat, egy szó 
sem, mely kiegészíthette volna azt, amit egymásnak elmond
tak. Kibeszélték magukat. Frigyes páter háttal állt hozzá, az 
ablaknál.

Aegidius még egyszer körülnézett a szobában. Ebbe a szo
bába többé nem jön visza, ezt érezte.

Kint az utcán egy kicsi álldogált még a ház előtt, és aztán 
elindult; nem hazafelé, hanem ki a városból, hosszú útra. A 
város kapuján felindulás nélkül lépett ki. Más azt mondta vol
na, hogy Aegidius elhagyta a békés Paderbornt, és ezekben a 
háborús időkben nekiment a bizonytalannak; Aegidius azon
ban úgy érezte, hogy maga mögött hagyott mindent, ami bi
zonytalan. És akármilyen idegen, küzdelmes és valóban bizony
talan életnek ment elébe, nem fenyegethette, egy percre sem 
félemlíthette meg semmi elképzelés. Sebezhetetlen új élettel 
felöltözöttnek érezte magát, és egymagában is oly erősnek, 
hogy még csak bátorítania sem kellett magát.

III.

Magdeburg városa lett Aegidius életében a következő stá
ció. A magdeburgi érsekség egész területe már a császáriak 
kezében volt, csak maga az érseki székváros állt még; nyakas, 
gazdag polgárainak és jól épített bástyafalainak ellenállása 
megtörhetetlennek látszott. Itt két évvel ezelőtt magának 
Wallensteinnak is csúfosan kudarcot kellett vallania; az eret
nek várost körülzáró pápista csapatok nem tudtak egy lépés
sel se előbbre jutni, és miután minden erőlködés, fenyegető
zés hiábavalónak mutatkozott, elvonultak a vár alól. Most 
pedig, mikor híre jött, hogy Gusztáv Adolf csapatai megve
tették lábukat Pommerániában, a város a védekező ellenállást



nyílt támadó háborúval cserélte föl; számítva a közeli svéd 
segítségre, ki akarta verni a pápista ellenséget a fönnhatósága 
alatt álló minden városból és faluból, az egykori érsekség 
egész területéről.

Aegidius a rend főnökénél kieszközölte, hogy kiküldje őt 
a császári csapatokhoz, Haliéba.

Odaérkezése napján jött a hír, hogy a közeli érseki szék
városban nagy dolgok történtek. Azt beszélték, hogy a bran
denburgi herceg -  kit épp azért, mert az érsekségre tört, biro
dalmi átok sújtott -  a svéd győzelmek hírére álruhában vissza- 
lopódzott a városba, és a tanácsurak az ő szava után indulva 
fegyveres szövetségre léptek a svéd királlyal; nyomban meg is 
kezdték a fegyverkezést és katonák toborzását a környéken 
táborozó pápisták, a császáriak ellen.

Aegidius mindjárt érkezése órájában, mielőtt még a pa
rancsnoknál jelentkezett volna, kiment a katonák közé, akik 
a folyó partján táboroztak. Tavaszi szél fújt már, s a nagy vízen 
a csillogó jégtáblák össze-összekoccanva töredeztek. Fehér 
dominikánus csuhája utat nyitott neki, senki fel nem tartóz
tatta. Az emberek nyelvét nem értette meg, horvátul beszél
tek, egy-egy spanyol szó is megütötte fülét, a hosszú szál val
lonokat messziről megismerte -  német szóval csak káromkod
tak a katonák. A nagy lárma és a sokszínű ruha, az itt-ott 
vitázó, verekedő legények nem zavarták meg nyugalmában. 
Egyelőre nem akart egyebet, mint körülnézni, hogy azután 
tudjon miről beszélni az emberekhez. Itt is, ott is köpönyegek 
voltak a földre terítve, mindegyiken három-négy katona tér
delt, előrehajló testtel, és hadonászva, kiabálva kockát pör
getett, pénzt csörgetett, civódott. Körülöttük markotányos- 
lányok sivalkodtak, karjukon kosárral a játékosok közelében 
ácsorogva, hogy ott a helyszínen egy-egy icce bort kimér
hessenek a jókedvű szerencséseknek. A katonák ilyen alka
lommal aztán csíptek is egyet a korsót emelő lányon.

Aegidius Paderbomban is sokszor látta a templomtéren a 
kockaasztalt körülálló embereket. Ott is előfordult, hogy ki
sebb kocódásokból hangos, heves összeszólalkozás lett; hogy 
a játékosok, ha nagyon kihevültek, hajba kaptak, és nemegy
szer súlyos sebeket is osztottak, ha valakit rajtakaptak, hogy



olyan kockával játszik, mely csalafintán úgy van készítve, 
hogy a gazdája akarata szerint essen. Ott is látta a játékosok 
közelében ólálkodó zsidókat, amint egy-egy nyereménytárgy
ra alkudtak, vagy a kabátját vették meg annak, kinek már nem 
volt más eljátszani valója, de még egyszer szerencsét akart 
próbálni.

Ami itt, Halléban különös volt: az a nyelvzavar és a sok 
sötét arc, amely nyitott szájjal, az alsó fogsora fölé húzott 
alsó ajakkal s visszaszorított lélegzettel hajolt a kocka fölé. 
Látott egy katonát, ki úgy ki volt melegedve, hogy ingujjra 
vetkőzött, de míg a kabátját vetette, dülledt szemét a pergő 
kockáról le nem vette. Nevetés, szitok. Egy piros nadrágos, 
fekete szemű horvát minden kockafordulónál a nagy, lelógó 
bajuszába kapaszkodott, és valósággal felüvöltött.

Aegidius idegennek érezte magát. Csúnya volt, rossz volt, 
amit érzett: mintha állatok heverő teste közt emelgetné lábát. 
Csak egy alak tűnt másképp a szemébe, egy nagyon sovány, 
rongyos legény, kinek a csizmája elöl csupa folt és lyuk volt, 
de fene nagy, rozsdás sarkantyú pengett a sarkán, az oldalán 
pedig nehéz kard, földig érő, és majdnem akkora, mint maga 
az ember. Mintha néha ez az ember is figyelmesen nézte volna 
őt -  ebben szintén kivétel volt a többiek között, kik Aegidius 
megjelenésére rá se hederítettek. Ez az ember oldalt állt, 
nem vegyült el a csoportokban, és valahányszor tekintete a 
dominikánuséval találkozott, zavartan kapott vöröses szakál- 
lához, míg ajka körül valami gúnyos, öntelt mosoly csillant, s 
ez sehogy sem volt összhangban nagyon is siralmas, majdnem 
bolondos külsejével.

Aegidius beszédbe elegyedett vele. Erre innen is, onnan is 
előkerültek ácsorgó katonák, s egymást könyökükkel bököd- 
ve, nagyokat hahotázva hol őt, hol a furcsa vitézt méregették 
szemükkel. A furcsa vitéz pedig, amint sokan lettek a bámé- 
szok, elhallgatott, és úgy tett, mintha nem hallaná a hozzá 
intézett kérdéseket. Karját összefonva állt, és elszánt gőggel 
nézett el messzire, túl mindenki feje fölött. Az összesereglett 
katonák -  egyik a másik szavába vágva -  elmesélték Aegidius
nak a Salamon históriáját -  mert így hívták a furcsa vitézt.

Harácsolásra ment ki egy húsz főnyi csapat lent, Szászor



szágban egy faluba, ott szedték fel a szerencsétlen flótást. 
Akkoriban mindenáron kellett új katona, éspedig minél több; 
aki szépszerivel nem akart menni, azt kötéllel vitték. Hogy 
Salamonnak könnyebb legyen megválnia szülőföldjétől, fel
gyújtották a vityillóját. De még akkor se akaródzott neki. Ki
sült, hogy valami szektához tartozik, olyanokhoz, akik újra 
megkeresztelkednek; akkor kapta a Salamon nevet, amikor 
ebbe belépett. Az asszonya -  mert az is volt, meg gyereke is -  
sírt, mikor emberét megkötözték, de -  mesélték a vitézek -  
gyorsan elhallgattatták.

-  Megöltétek -  szólt közbe a Salamon nevű vitéz; de mikor 
Aegidius erre hátrakapta fejét, hogy ránézzen, Salamon arca 
megint a régi kifejezéssel nézett el a katonák és mindenki feje 
fölött.

A katonák nevettek, és lármásan magyarázgatták a barát
nak, hogy és mint történt.

-  De ez nem sírt -  mesélték, Salamonra mutatva - ,  hanem 
prédikálni kezdett. Ó, hogy az ördög tépné ki a nyelvét, mi
csoda káromlásokat mondott! Hogy a Krisztus nem Isten, 
hogy a Szentháromságban nincs három személy, hogy a bűn 
Istentől van, és hogy az Úr testének vétele bálványozás.

-  Ez semmi! -  kiabált valaki közbe, aki ekkor ért oda. -  Azt 
is mondja, hogy az Isten pokolra juttat mindenkit, aki katoná
nak csap fel.

Nyilván ez volt az, ami leginkább mulattatta a vitézeket. 
Ennek a meggyőződésének köszönhette Salamon, hogy ráad
ták a rongyos csizmát a nagy sarkantyúval, s hogy odakötötték 
oldalára a fene nagy kardot -  majd gondoskodnak ők a vitéz 
Salamon lelki üdvéről!

Salamon, mint aki se lát, se hall, továbbra is mozdulatlanul 
állt. Egy öreg katona, aki eddig hallgatott, megveregette a vállát:

-  Majd beleszoksz te is, öcsém! Eleinte nem smakkol persze, 
jobb otthon, az asszony mellett; de meglásd, három hónap, 
és nem ismersz magadra!

Pár lépéssel odább az egyik kockázó társaság ökölre ment. 
A katonák figyelme odaterelődött, s lassanként eloldalogtak, 
elhagyták Salamont, és mentek. Új mulatságok után, ki erre, 
ki arra.



Aegidius, mikor egyedül maradtak, megmondta Salamon
nak, hol lakik, és megkérdezte, nem akarna-e másnap eljönni 
hozzá.

-  Mivégből? -  kérdezte Salamon sajátságos, gúnyosan fenn
héjázó arckifejezéssel.

-  Hátha valamiben segítségedre lehetnék -  igyekezett rá
beszélni Aegidius.

-  Testi jókat nem kell Istentől kérnünk -  mondta az ember 
méltóságoskodó komolysággal, és sarkon fordult, faképnél hagy
va Aeigidiust.

így, hátulról még nevetségesebb alak volt; valóságos farsan
gi maskara. Minden lépésnél nagyot csendült a sarkantyúja. 
Aegidius még egyszer utánaszólt:

-  Hallod-e, úgy sincs más dolgod, csak gyere el!
Salamon megfordult, egész barátságos lett az arca, mikor

rábólintott, hogy hát jó, mégis elmegy majd.
Aegidius másnap mégse láthatta magánál. Nem az ő és nem 

Salamon hibájából, hanem azért, mert azon az éjszakán várat
lanul sok minden történt.

Aegidius még aznap este jelentkezett a város parancsnoká
nál. Az a dominikánust barátságtalanul fogadta. Mért kül
denek a nyakára felesleges és hasznavehetetlen embereket; 
akárki küldte is -  megmondta nyersen - , egy csöppet sem örül 
a szerencsének. Még a katonáinak sem tud élelmet és szállást 
biztosítani. Honnét legyen a városban mit enni, mikor körös
körül az egész környék lakatlan pusztasággá lett, s csak cso
portba verődött kóbor kutyák és dögevő madarak maradtak 
még életben.

Mikor Aegidius a táboron keresztül visszaindult a városba, 
a csillagos, hideg estében egy, a folyó közelében a földön 
fekvő emberben ráismert Salamonra. Most nem állták körül 
ingerkedő és csúfolkodó vitézek, hátán feküdt, és talán az égre 
nézett; talán észre is vette őt, csak úgy akart tenni, mintha 
nem látná.

-  Mondd csak -  állt meg előtte Aegidius igaz az, amit a 
katonák eretnekségedről beszélnek?

-  Amit azok beszélnek, az nem lehet igaz, mert az állatban 
nincs igazság, ezek meg a baromnál is tudatlanabbak.



-  Te pedig büszke vagy, és az nem kedves Isten előtt.
-  Büszke? Ezek bolondnak tartanak. Lehet büszkének is 

tartani az igazt, aki nem közösködik a részegekkel és latrok
kal. Én nem félek. Ezek nem tudnak olvasni, de én tudok, 
és é n .. .

Salamon felkönyökölt, nagyot fújt, és állát tenyerére tá
masztva, így, hason fekve nézett fel Aegidiusra, és folytatta:

-  Én hallgatok.
-  Mi lett a gyerekeiddel?
Salamon nem válaszolt, felemelte karját és odamutatott egy 

távolabbi tábortűzre, hol a körüle ülő vitézeket mezítlábas gye
rekek nevettették. Némelyik valami zeneszerszámmal cinco- 
gott, másik bukfenceket vetett; ki hogy tudta, igyekeztek a vi
tézeket mulattatni.

-  Itt is, ott is felszednek egy-egy odadobott csontot, márna 
így élnek a gyerekek. Isten dolga -  tette hozzá kurtán, és me
gint leheveredett. Aegidius hallotta, hogy vacog a hidegben.

-  Hát nem igaz, hogy tagadod az úrvacsorát?
-  A törvényt ugyan nem kell hirdetni, de ha annyira kíván

csi, hát olvassa el akárki az evangéliumot, ahogy én is elolvas
tam, meg az apám is, és benne megtalálja a feleletet.

Salamon tudákos hangon citált egy szerinte idevágó pasz- 
szust, miközben jobb kezével erősen vakaródzott lapockája 
körül.

-  Ebből meglátszik, hogy a kenyeret az úrvacsorának idején 
nem mondotta Jézus az ő testének, se példálózva, se közönsé
gesen, azaz semmiképp, hanem csak az ő emberi testét mutat
ta a tanítványainak.

-  Talán Stancarusnak valami követője tanított téged ilye
nekre? -  kérdezte Aegidius.

-  Nem a’. Az apám, pedig csak közönséges paraszt volt, 
éppúgy, mint én. ő t  meg nem földi embernek és nem a világi 
tudománynak, hanem az úr Krisztusnak egy követője tanította, 
ki már a többi választottal együtt az üdvözültek között dicséri az 
Urat. Magyar földről való ember volt, mesélte az apám, de onnan 
el kellett bujdosnia. Arany Tamásnak hítták. A végén aztán 
mégis visszament hazájába, megemlékezvén arról, hogy minden
kinek ott kell maradnia szolgálatban, hová az Úr helyezte.



Aegidius le akart telepedni hosszabb beszélgetésre, de Sala
mon megint szófukar lett. Aegidius megkérdezte, nem akar
na-e most vele jönni, adhatna neki egy takarót.

-  Akarok menni, de nem most akarok menni -  válaszolt Sa
lamon. -  Minden szándékot egy kicsit Istennél kell hagyni, 
hogy ideje legyen ott felmelegedni; nem jó a „tüstént” , mert 
Istennek is időt kell hagyni, hátha másképp akarja.

Salamon kavicsot hajított a dallamos egyhangúsággal zúgó 
folyóvízbe. A víz magasra fröccsent.

-  Ez sincsen Isten akarata nélkül -  morfondírozott Salamon 
és oldalt fordult, ezzel is látható jelét adva, hogy most nincs 
kedve a dominikánussal tovább beszélgetni.

-  Legalább ha a takaróért eljönnél most, vagy... elhozzam 
neked? -  szólalt meg Aegidius.

Kezdte már rosszkedvvel nézni ezt a furcsa lényt, kiről nem 
tudta, vajon csakugyan bolond-e, vagy pedig veszedelmesen 
megátalkodott eretnek.

-  Nem kell -  mondta a vitéz, és a lábával is türelmetlen 
mozdulatot tett, úgyhogy megpendült a sarkantyúja, melyről 
a vidám katonák mesélték, hogy amíg Salamon a tűzkereszt
ségen át nem esik, egy percre sem lesz szabad levetnie. -  
Valahol mi testi jó vagyon, mind ördög, elvonzza Istentől az 
embert, ördöggé teszi és elkárhoztatja.

Ezt az utolsó mondatot paposan mondta, mint aki könyv
ből olvas fel. Nevetve intett a kezével.

-  Hanem most már este van, térjünk nyugovóra.
Aegidius későn ért szállására. Rosszkedvvel gondolt erre, a

táborban töltött első délutánjára. A katonákról mindig tudta, 
hogy a hosszas háborúban eldurvult emberek; azt is tudta, 
hogy ha a svédeknél jobb zsoldot kapnának, szívesen állnának 
azok szolgálatába; tudta, hogy munkától elszokott, kalandos 
élettől megrontott, hidegvérrel rabló és gyilkoló seregek vi
szik vállukon az egyház nagy céljait. Ezt mind tudta, és-mégis 
más volt az, hogy valamit ilyennek tudott, és más, hogy a két 
szemével látta.

Ha erre a délutánra visszagondolt, mintha valami szennyes 
áradatot látott volna, melynek el kell borítania a földet, hogy



-  a föld megtisztításához végre, másfél ezer év után, hozzá 
lehessen fogni.

így gondolta ezt Aegidius, s egyszerre kétséges lett előtte, 
hogy mit keres ő itt a táborban. Nem volt ahhoz elég vak és 
süket, hogy ebben a táborban, ezeknek a katonáknak a szere- 
tetről vagy épp a hitről tudna prédikálni. Mintha emlékezeté
ből kiesett volna valami és nem tudná megtalálni, gondolko
dott, kereste a visszaemlékezés útját; nem elhatározása indo
kait, mert azt tudta, mért jött ide, hanem azt nem tudta, hogy 
mit akart itt végezni. Kik ma élnek, ezek az elvadult, „aki 
bírja, marja”, dúló tömegek áldozatok azért a jövendőért, 
melyben majd az egyház a maga hatalmával és tekintélyével 
megint munkát, rendet és békét fog adni a föld lakóinak; nem 
az egyház bűne, hogy ez a rémületes hekatomba szükségessé 
vált. Az ilyen Salamon-szerű lények más értelemben áldoza
tok, s légió a számuk. Vándor tanítók, szektáriusok, antitri- 
nitáriusok még mindig bujkáltak falvakban, városokban, noha 
a reformátusok éppúgy üldözték őket, mint a katolikus egy
ház. Azoknak azonban, akiknek jelszavuk a reformatio in 
capite et membris, legkevésbé volt joguk a többi szektárius 
üldözésére, hiszen épp az ő munkájuk eredménye a szívekben 
és fejekben dúló zűrzavar. Az egyház emberfeletti tekintélye 
az egyetlen segítség, biztosíték, és ők ez ellen emeltek kezet. 
Minden mértéktelen kívánság, gondolatok minden mosléka, 
minden önkényes szándék elönthette a világot, mert megsza
kadt az egyetlen zsilip.

Aegidius újra és újra átgondolta mindezt és minden lehet
séges gondolatot. De arra az egy kérdésre nem talált feleletet, 
hogy -  mit keres ő itt a táborban, mit keressen. Salamont meg
fogták és kényszerítették, hogy katona legyen; ebben nem 
talált semmi különöset. De ő magától jött ide. Ma körülnézett, 
egyet-mást látott, hallott. De mit fog tenni holnap, holnap
után, egy hónapon, egy éven át?

Mennyi mindenféle oktalan kérdéssel állt minduntalan Fri
gyes páter elé! Csak azt az egyet sose jutott eszébe meg
kérdezni, hogy mit csinált ő, mikor Wallenstein csapatainál 
időzött. Aegidius elszégyellte magát, hogy minden gondolata 
Frigyes páternál ér véget, holott az igazat mondta az, mikor



azt mondta, hogy most már nincs több beszélnivalójuk; Aegi
dius szégyellte magát, hogy minden kérdésre, kétségre Frigyes 
páter után kap, ahelyett hogy Istenre gondolna a fáradt lélek 
óráiban. Imádkozott, és imáiban megfrissült lélekkel Istenre 
bízta minden gondját. És mintha Isten meghallgatta volna az 
ő imáját, mintha gondoskodott volna Aegidiusról, éspedig 
akképp, hogy levette válláról a kérdést, hogy mit tegyen hol
nap és holnapután és hónapokon át. Ez pedig így történt.

A magdeburgiak, kik a svédektől erősítést is kaptak, annyi
ra felbátorodtak, hogy egész Haliéig merészkedtek. Éjfél már 
jóval elmúlt, mikor Aegidius lövöldözésre, kardcsattogásra és 
vágtató lovak patkódobogására ébredt. Mikor az ablakhoz 
ment, az égő fáklyák füstjénél gomolygó embercsoportokat 
és menekülő katonákat látott. Az övéi, a császáriak futottak.

Aegidius nem ment ki az utcára, mert szerzetesi ruhájáért 
életével fizethetett volna, csak a fogadó kapujába lopódzott ki, 
és ott tudta meg, hogy a magdeburgiak rajtaütöttek a városon. 
A fogadó, melyben Aegidius megszállt, szemben volt a temp
lommal, és Aegidius látta, mint dobják ki a szentképeket az 
utcára; a katonák hónuk alá szorított elrablóit kegyszerekkel 
rohantak ki a templomból. Mintha a magdeburgiak tudták 
volna, hogy győzelmük órái meg vannak számlálva; amit bír
tak, azt szédületes gyorsan szedték össze. A templomtérre 
már a rablott holmik egész halmazát hordták össze.

Aegidius a fülsiketítő lármában, mely még szobájába is kö
vette, nem vett észre magán semmi kishitű kétségbeesést, ije
delmet, elszörnyedést. Most tehát tudta: így fest közelről a 
háború. Leült az ágya szélére és várta sorsát. A fogadós jó 
szívvel volt hozzá, és talán megtette volna, hogy ad neki vala
mi, a csuháját elrejtő ruhát. De Aegidiusban az ő esti imája 
elhatározást érlelt meg: rábízza magát Istenre, annak dolga 
lesz helyette helytállni, és oda vinni őt, ahova kell, azt tétetni 
vele, amit kell. Pontosan így akarta: nem keresni soha a ve
szedelmet és soha veszedelem elől el nem futni; ez volt az 
ő „Istenhez való bátorsága”.

A protestáns városban tudták, hogy előző nap egy domini
kánus érkezett; a mesterlegények feltörték a fogadó szobáit, 
őt keresték. Mikor fütyköseikkel megjelentek Aegidius szobá



ja ajtajában, mögöttük a magdeburgi katonák álltak. Aegidius 
fel sem kelt. A katonák mögött egy ismerős arc rémlett fel 
neki. Nem volt ideje meggyőződni róla, hogy a fáklyafénynél 
jól lát-e, csakugyan Salamon, a furcsa vitéz áll-e ott; mind 
több ember özönlötte el szobáját, rongyos alakok, férfiak, 
nők, amilyenek minden felfordulásban, hol nagyobb szabású 
rablásra alkalom kínálkozik, fel szoktak tűnni; ezek mindjárt 
az ő utazóládája után kutattak, míg a mesterlegények egymás
nak az ő városban tett, soha el nem hangzott nyilatkozatait 
magyarázgatták, és így, vele szemben állva tanácskoztak 
arról, hogy mitévők legyenek vele. Aegidius nézte, mint hány
ják szét ládáját, és mikor egy a kutatók közül breviáriuma után 
nyúlt, ő önkéntelen mozdulattal kapott utána; talán ezt a moz
dulatát értette félre a közelében álló egyik legény, mert ekkor 
hátulról tompa ütés érte a fejét. A szoba forogni kezdett vele, 
még egy kis ideig hallotta a zsivajt, aztán minden hirtelen 
megszűnt.

így felelt meg Isten Aegidius helyett a kérdésre, hogy mit 
tegyen holnap és holnapután és hónapokon át.

Mikor Aegidius magához tért, nem tudta, hol van, nem tud
ta, mióta van ott, ahol van. A sajgásról, amit a fején érzett, 
eszébe jutott, ami történt. Azután első gondolata Isten volt. 
Csak körül kellett néznie, és látta, hogy börtönbe került, ké
sőbb bejött egy ember is -  középkorú férfi, az oldalán kard, 
tekintetében a részvétlenség üressége - ,  ez volt a börtön őre. 
Tőle tudta meg, hogy már nem Halle városában van, hanem 
a magdeburgi vártorony börtönében fogoly.

A magdeburgiak Hallét nem tudták megtartani. A pápista 
Pappenheim kergette ki őket. Aegidiust a visszavonulók ma
gukkal hozták, túsznak tartják itt a császáriak kezébe került két 
protestáns tanácsúrért. Aegidius semmit se kérdezett, és talán 
épp ez a hallgatása ingerelte őrét, hogy beszéljen. Elmondta 
azt is, hogy a protestáns tanácsurakat, kiket akkor fogtak el 
a császáriak, mikor azok a környékbeli parasztok között a 
hosszú ostromra felkészülő Magdeburgnak katonákat tobo
roztak, hír szerint már ki is végezték, és hogy ő, Aegidius, 
aligha kerülte volna el azok sorsát, ha a svédek nem vetik köz
be magukat. A börtönőr arról a kisszámú svédről beszélt, ki



két a svéd király Falkenberg vezetésével Magdeburgba kül
dött, hogy a harcra készülő városban hozzáértő katona is 
legyen, Aegidius azonban azt hitte, hogy maga a svéd király 
már egész Magdeburgig nyomult előre.

-  Hát már Magdeburgban vannak? -  kiáltott fel. Nem gon
dolt rá, hogy protestáns városban van, melyet a császáriak 
zárnak körül, s hogy egy ilyen városban neki a börtönőr épp
úgy ellensége életre-halálra, mint a város minden más pol
gára. Ettől fogva a börtönőr megnémult és láthatatlanná 
vált.

És most nehéz napok következtek. A helyiség, amely bör
tönéül szolgált, szűk és sötét volt. Csak egész fönt, ahol a to
rony keskenyedni kezdett -  legalább három méternyi, elér
hetetlen magasságban - , ott volt egy kis négyszögű vasrácsos 
rés, azon jött be sávnyi kis világosság. Emberarcot többé itt 
nem látott, mert az ételt is csak az ajtóba faragott kis nyíláson 
adták be neki. A hideget még bírta volna, ha -  különösen éj
szaka -  valósággal csontjáig hatolt is, de még ennél is inkább 
gyötörte börtönének bűze, mert soha nem nyílt ki az ajtó, 
mintha csak ezt a kárhozatot külön az ő számára eszelték vol
na ki. Éjszakánként, ha az undok bűz és a hideg felébresz
tette, elhatározta, hogy másnap meg fogja ragadni a kezet, 
mely ételét nyújtja be, és szólni fog, megkéri, engedjék meg, 
hadd takaríthassa ki tömlöcét. Másnap azonban, mikor hallot
ta a torony falépcsőjén az ismert lábdobogást, összeszorította 
fogát, és mikor az ajtó kis résében megjelent a porkoláb isme
rős keze az étellel és a darab kenyérrel, összeszorított fogait 
még összébb harapta, és hallgatott. És amint elhalni hallotta a 
visszhangzó lépteket, fellélegzett, örült, hogy úrrá lett magán 
és a maga szenvedésének megkönnyítéséért nem alázta meg 
magát kéréssel. És megnyugtatta az a tudat, hogy megint hu
szonnégy óráig hiába fogja kísérteni a gondolat, hogy méltat
lannak mutatkozzék a szenvedésre.

Akarta a szenvedést, mert hiszen Halléban azon az estén, 
megalázván magát Isten előtt, megvallotta tehetetlenségét, és 
mint egy kis követ tette magát Isten kezébe: rossz kő, haszon
talan, hajítsd oda, hol szolgálatodra lehet; íme, Isten ide hají
totta, és ő, ha csak egy szót is emel magáért, megszegi foga



dalmát. És még egy gondolat tartotta benne az erőt, talán még 
inkább, mint az előbbi: az a tudat, hogy pogányokkal van 
körülvéve. Egy egész, negyvenezer lakosú városban, ha egy 
torony tömlöcébe zárva is, az igazság egyetlen tudója és hor
dozója, és a szeme előtt a csodásak közt is csodálatra indító 
férfiú lebegett, a nagy bizonyságtévő és térítő (ű szent zsidó, 
ki a zsidóktól ötször szenvedett negyven-negyven csapást egy- 
egy híján; ki háromszor veretett meg vesszővel, egyszer meg- 
köveztetett, háromszor volt a tengeren veszedelemben hajó
törés miatt, éjjel és nappal a mélységben, veszedelemben úton, 
vízen, szárazon, latrok miatt, veszedelemben nemzetsége, 
a zsidók miatt, veszedelemben a pogányok miatt, veszedelem
ben a városban, veszedelemben a pusztában; ki volt fáradság
ban és nyomorúságban, vigyázásokban gyakorta éhezett, 
szomjazott, böjtölt gyakorta és hidegségben és meztelen
ségben; ki életében elragadtatott volt a harmadik égig), igen, 
Paulus lebegett a szeme előtt, ki nyavalyatörős, beteg testével 
angyalok erejét felülmúló harcot harcolt meg. És ő, az erős 
testű, ezért a szenvedésért zúgolódjon, mutatkozzék gyengének 
ezek előtt, kik úgyis szívesen látnak minden szerzetesben csak 
gyomrát szerető, semmittevő képmutatót? Meg akarta mutat
ni, hogy ő erős; szégyenüljenek meg az ő hitének ellenségei! 
Ámde néha magának is mosolyognia kellett magán, ha eszébe 
jutott, hogy ez a bűztől és hidegtől való szenvedés csak dado
gás, nem is a nagy, szent Paulus szózatos szenvedéséhez, ha
nem még a szegény, furcsa vitézéhez, Salamonéhoz képest is.

Erre a gondolatra megszégyenülten húzta össze magát, és a 
kőpadlóra térdelve elgyötört szívvel imádkozott. Az ima is ne
hezen ment, mert a breviáriumát akkor elvették; nem volt 
semmije, csak a két mosdatlan, mocskos keze, s ima helyett 
azt emelte magasba, és jólesett, hogy a hideg követ érzi a térde. 
Legtöbbször nem is jött gondolat, mit imádkozó szóba foglal
hatott volna, ilyenkor csak némán kulcsolta és nyújtotta ma
gasba kezét. Szokatlan volt neki a könyv nélkül való áhíta
tosság.

A hetek események nélkül múltak. Aegidiust nem hallgatta 
ki senki, úgyhogy kétségtelen volt előtte, hogy csakugyan túsz
ként tartják itt fogva, s ha a protestáns tanácsurakat, kikről



börtönőre beszélt, már a császáriak csakugyan meg is ölték, őt 
a város hatalmasai még mindig tartogatják, hogy fejére mutat
va valami előnyt csikarjanak ki maguknak. Ahogy múlt az idő, 
Aegidius mind könnyebben viselte el börtönét. Nemcsak 
azért, mert az éjszakák hidege is engedett, s mert -  mivel pa
rasztfiú volt egykor -  irtózás nélkül tudta magáról az egereket 
elkergetni, hanem különösképp hozzá is szokott új helyzeté
hez, úgyhogy a napnak járását néha valósággal gyorsnak talál
ta, ha erős gondolatok társaságában volt s a néma imáival 
megszentelt nappalt egyszerre sötétség váltotta föl. A sötétet 
egyébként sem szerette; ilyenkor gyakran rossz gondolatok és 
kívánságok kergetőztek benne, mikkel nem tudott valójában 
megbirkózni, és a legtöbb, mit elért velük szemben, hogy be
lemerevedett abba a szó és gondolat nélküli imába, melytől 
mindig jobbnak, főleg erősebbnek érezte magát. Egyszer a 
keskeny fapadkán ülve elaludt és azt álmodta, hogy szénaka
zal aljában ül, és vele szemben egy barackfa áll, ágait lehúzza 
a sok nagy, sárga gyümölcs. A nap ragyogott a zöld leveleken. 
És ez az álom, nem tudta miért, hosszú napokra szomorúvá 
tette.

Általában, ha nem is egyetlen, de legfőbb nyomorúságát 
álmai okozták, mindaddig, míg egyszer egy, későbbi életében 
is felejthetetlen, titokzatos álom meg nem kereste. Természe
tesen ez az álom sem tett volna rá oly mély benyomást, de egy
általán, hogy az álmaival annyi baja volt, az onnan is szárma
zott, hogy azelőtt, mielőtt börtönbe került, mindig mély, 
álomtalan alvásban volt része, s csak mikor már hosszabb ide
je volt itt bezárva, kezdődött meg az álmoknak furcsa vitus- 
tánca. De ennek is majdnem egészen vége szakadt az óta a kü
lönös álom óta.

Azt álmodta akkor, hogy a kolostorban van, és rorátéra hív
ják a barátokat. Míg a hosszú folyosón a kápolna felé siet, az 
ablakból látja, hogy kint mindent vastag hó föd be. A többi 
szerzetes kedélyesen beszélgetve siet el mellette, de ő nem szól 
egy szót sem, és haragszik rájuk, mert megszegik a fecsegés 
tilalmát. A harang szól, és ő még jobban siet, de a sötét fo
lyosó hosszú, és nem ér még a végére, pedig már alighanem el 
is késett. A beszélgető csoportoknak már a legvége is elhaladt



mellette, mikor ő megáll, és furcsát lát, épp akkor, mikor a 
kápolna nyitott ajtajához ér. Benn már tart az imádkozás és az 
ének, és az utolsó csoport is átlépte a küszöböt, csak 6 nem, és 
nem tudja átlépni, mert a kitárt tölgyfaajtó két szárnya között 
holttest lóg, kitárt karral, mint a keresztre feszített, de a ke
resztet nem látja, mert a halott karja hosszabb a keresztnél, 
úgyhogy a fa két végéről lelóg a keze, a csuklónál pedig alig 
látható, kis fejű szeggel van átütve. Szemébe tűntek a hosszú 
körmök is a lábon és a lecsüngő kézen. A kápolnában levők 
észreveszik, hogy ő még mindig a küszöbön innen áll, és cso
dálkozó, majd bosszús, lapos tekintettel ima közben oda-oda- 
fordítják fejüket feléje. Nem látják a halottat, és azt sem, 
hogy ő nem bír bemenni a felakasztott tetemtől, mely a tölgy
faajtó a homlokgerendájáról csügg alá. Aegidius kétségbe
esetten emeli fel fejét; és az akasztottnak fején egészen fehér 
a haj, mint a bárányok gyapja.

Ebben az álomban az volt a sajátságos, hogy ha az ablakból 
látható tél, a folyosó és a kápolna ajtajában függő alak külön- 
külön barátságtalanul hatott is, valami módon az egész álom 
inkább csodálatos, mint félelmes volt. Mint valami, pillanatra 
fellebbentett fátyol, mely titkot tár a szem elé, de a következő 
pillanatban ismét elfedi. És az ember ott áll azzal az érzéssel, 
hogy egy megfoghatatlan s nagy jelentőségű látványt látott, de 
mit, azt nem tudja.

Megilletődötten és elfogódott kábulatban ült fel Aegidius, 
hogy hunyt szemmel visszaidézze az álmot, és csak ekkor ju
tott eszébe, hogy az álombéli halott úgy tárta ki előtte karját, 
mint Krisztus. Ereklyeként tette el magának ezt az álmát, és 
mindig a várakozásnak egy bizonyos, közelebbről meg nem 
jelölhető érzésével gondolt rá.

így élt már hónapok óta, és később nagy néha az őre egy 
söprűt is beadott, így elviselhetőbbé vált itt az élete. Különben 
kettőjük között csendes harc fejlődött ki. A börtönőr maka
csul egy szót sem szólt, és szemmel láthatóan várta, hogy 
Aegidius kérdést intézzen hozzá saját sorsáról, hiszen ez lett 
volna a természetes. Aegidius is érezte a néma küzdelemnek 
ezt a feszültségét, de nem esett nehezére megmaradni állha
tatosnak a szótalan tűrésben. Ami rosszat el kellett viselnie.



úgy érezte, jobbá teszi -  úgy tűnt neki, hogy most ő is benn 
van a táborban, mely Isten egyházának harcát harcolja, és a 
maga erejéből is bizonyságot szerzett arról maga magának, 
hogy az igazság ereje megtörhetetlen. És ahogy az első keresz
tények éber vigyázásban várták a megváltó utolsó ítéletét -  
„az idő közel vagyon” - , úgy várta ő, hogy egyszer az eret
nekségnek ez a fejetlen világa, mely már csak szektákról tud, 
s amelyet lutheránusok, kálvinisták, baptisták, unitáriusok és 
harminc más, egymást gyűlölő szekta hívői dúlnak, ez a bom
lott világ önmagát gyűlölve, saját ürességének irtózatára 
ébresztve, megalázottan hajtson fejet a diadalmas, minden 
ütött sebet akkor majd szelíd kézzel begyógyító anyaszent- 
egyház előtt. Mert ez az anyaszentegyház még mindig erős; 
még mindig tud olyan férfiakat szent hittel éltetni, mint Fri
gyes páter, még mindig tud császárt és hadseregeket harcba 
küldeni, és ez az erő látszhat gyengülni vagy erősödni, való
jában nem változik, mert elpusztíthatatlan, mint az igazság, 
mint az örökkévalóság, mert ez az egyház az egyetlen a föl
dön, amelyik nem kis országhatárokért, nem múlandó tróno
kért, hanem az örökkévaló megvalósulásáért, az egész világ 
felett álló Isten egyeduralkodói trónjának megkészítéséért áll 
és küzd.

Mikor egy napon különös zsivaj verődött fel hozzá magas 
tömlöcébe, és nem pillanatnyi, hanem tartós és mindig erősödő 
és csak éjszakánként alábbhagyó; ez nem a maga szabadulá
sának reményéért lelkesítette. A torony, mely a város egyik 
bástyáján emelkedik, az ő tömlöcének tornya, nem kaphatta 
a városból azt a biztató, mozgalmas, mind erőteljesebb zajt. 
A városon, a falakon kívül a zsivajgó hadat csak a katolikus 
ligának, csak a császárnak a csapatai lehetnek. Ez a gondolat 
előtte is inkább a vágy gyermekének tűnt föl, és mindaddig 
nem is merte másnak tekinteni, míg egyszer csak az örökös 
egyhangú zajból fel nem ordított az ágyúk torka. Hosszú, 
számlálhatatlan napok óta ez volt az első hang, mely szívét 
nem a maga sorsa, hanem maga az élet miatt újra remény
nyel fordította a világ felé; csak most vette észre, hogy az idő
ben, melyet itt töltött, mekkorára nőtt a csend, és úgy nézett 
rá vissza, mint az az ember, ki sűrű erdőből, melyben napok



óta úttalan tévelyeg, egyszerre tisztásra ér ki, s csak akkor 
látja meglepődve, hol járt, mekkora erdő kerekedik a háta 
mögött, ő  ismerte gyermekkorából az erdőt, a sötét, az úttalan, 
a sűrű thüringiai erdőket! Ahogy az első lövést meghallotta, s 
az elsőt követte szünetlen-szakadatlan, friss egymásutánban 
dördülés és ropogás és robbanás, új, friss élet kezdődött őben
ne is. Az a befelé fúródó néma, meddő istenimádat és minden 
itt fogant, élt gondolata, mint vézna gyerek a fél kézzel zsákot 
emelő legény láttán, ámulva húzódott félre, sarokba. A torony 
tömlöcébe a falak alól láthatatlanul, de hatalmas hangosan 
hömpölygött feléje a győzelmes, vidám erő; Aegidius úgy 
érezte, hogy megifjodott.

Egy napon más ételt nem adtak be neki, csak falat kenyeret, 
s az is sötétebb színű s még kisebb volt a megszokott adagnál. 
A császáriak gyűrűje jól körülzárhatta a várost, és a szűkebb- 
re mért táplálék Aegidiusnak a késlekedő győzelem első elő
hírnökét jelentette. A városban már fogytán az élelmiszer, 
legalábbis már takarékoskodniuk kell, beosztják. A torony 
felső, kis ablakocskája előtt mind sűrűbben cikáztak el a 
gyújtogató tűzgolyók; a lövöldözés mind erősebb lett, még éj 
idején sem szünetelt.

Türelmetlen várakozásban virrasztóit, s ha néha érezni vélte 
a torony rengését, ujjongva esett térdre; legtöbbször csak haj
nalfelé nyomta el az álom, s ha ebből az álomból is felriasz
totta egy különösen nagy dörrenés, akkor fülelve, várakozástól 
dobogó szívvel ült fel.

Jött azonban egy reggel, mely csendjével ébresztette fel.
Fülében még benn zúgott eleven emléke robajnak, dörej

nek, fegyverropogásnak, és annál halálosabbnak érezte a 
csendet a józan nappali világításban. Mintha minden meghalt 
volna. Dühös könnyek szöktek a szemébe a felrémlő gondo
latra, hogy a császáriak feladták a harcot és elvonultak a város 
alól.

Börtönőre ezen a napon nemcsak a kezét dugta be, mikor 
ételét beadta, hanem a fejét is, és Aegidiusnak úgy tetszett, 
hogy az ember elégedetten, talán gúnyosan is, mosolyog. Rá 
tudta volna vetni magát erre az emberre, kit ebben a pillanat
ban gyűlölt, mint a diadalmas poklot. De -  bénította meg hir



telen az eszelős gondolat -  nem lehet-e, hogy mindazt, amit 
hetek óta történni hallott, csak álmodta ma éjjel, éppúgy, 
mint az álmot a barackfáról és a kápolna ajtajában lógó ha
lottról? Amit itt a toronyban éber érzékekkel élt, nem volt va
lóságosabb, mint amit gondolt vagy álmodott; parttalanul, 
egyetlen nagy ködbe merültek el és úsztak tova az órák. Az
tán azt gondolta: mégse, nem álmodhatott, hiszen kenyere 
csakugyan az a feltűnően kis darab és már színre nem is bar
na, hanem fekete. Mégis, hátha ez is csak álom. A végén már 
arra kellett gondolnia, hogy itt, a hosszú magányosságban 
elvesztette ép eszét. A csend pedig, a szörnyű, töretlenül tar
tott. Mintha az ég zárult volna be szeme előtt minden idők
re, s fullasztó lepellel borítaná be: alig bírt lélegezni, súlyát 
érezte a tétlen, közömbös csendnek. Ha kis neszt hallott vagy 
képzelt hallani, falhoz szorította fülét. Lassan már be is söté
tedett, és Aegidius most már nem találta félelmesnek a söté
tet. Nagyobb volt a sötétség őbenne, semhogy a külső sötétség 
hathatott volna érzékeire.

Ezen az éjszakán száraz maradt a lelke, áhítat legkisebb 
harmatcseppje se csillogott le rá -  íme, éjszaka itt, a to
rony zugában a bolond dominikánus barát, ki világok erős ka
rú atyjáról, lelkek legszentebb szándékait maga uralmának 
fényes diadémjával megkoronázó, mindent egyesítő egyházról 
álmodik, álmodott -  kint, a világban pedig áll a víg csúfolódók 
széke, vagyont gyűjtenek, esznek, isznak és házasodnak, és ha 
jön az este, és megtérnek mulatságaikból, békés ágyban ha
lálig gondtalanul alszanak.

Hosszú éjszaka volt ez. Hosszabb, mint az idő maga és a 
legmesszebb út; mert időnek végén örökkévalóságra, legmesz- 
szebb út végén is valami házra, városra vár, ki elindul: csak 
Aeigidius nem várt semmire. Ingerülten mosolygott magán, 
mikor újra ágyúk elbődülését hallotta és reszketni érezte ma
ga alatt a földet. Fel se vetette fejét, biztosra vette, hogy 
álmodik. Mikor a földindulásos zaj mégsem szűnt, gyanakvó 
szemmel tekintett körül, és akkor látta, hogy kint ragyogó 
reggel van. Nem mert hinni a saját, egyre hevesebben dobo
gó szívének. Már vészharang kongását hallotta, riogó, őrjön
gő félelemben félre vert harang zúgását, és még mindig, mint



a megvert állat, melyet gyönyörűséget ígérő, biztató szóval 
hívnak, szólongatnak vissza, habozott. De ha tudata még útját 
állta is, a füle hallott, és a torkából hangok törtek fel. Nap 
sütött, csillogó fénynyaláb a falon, kívülről trombitaszó, sza
kadatlan harangzúgás -  mint amikor az olthatatlan szomjúság 
nem remélt, váratlanul felbukkanó jó vízre talál, úgy hab
zsolta ő is most a félelmes hangokat; a számára láthatatlan 
ezernyi fegyvercsövet, a vészharangot, a pokol egész üvölté
sét szinte szívéhez szorítva simogatta. Talán csak az üdvözöl
hetné így az élet harsány jeleit, ki a halálból, a pogány alvilág 
naptalan homályából, szomorú árnyak világából egyszerre a 
földi verőfényben támad fel. És Aegidius még mindig félt, 
hogy nem álmodik-e csak. A gondolat, hogy az egynapos 
csend a császáriak cselfogása volt, és most, mint a félrevert 
harangok hirdetik, meglepték a várost, bátortalanul lapult a 
félelem mellett, hogy hátha mégiscsak álmodik. És ez a szo
rongása most eszelős dühvé vált.

Régiekről mesélik, hogy, segítségüket kierőszakolandó, 
megkorbácsolták bálványaikat. Aegidius is így imádkozott 
most; nem ima, birkózás volt ez, és mind vadabb, mert kint is 
mindig vadabb lett az ostrom dühe. Aegidiusnak úgy tetszett, 
mintha ő növelné, mintha az ő tomboló imája korbácsolná 
mindig vadabbá a számára láthatatlan, de tapintásig valósá
gos, fel, a toronyig dagadó vihart. Aegidiusnak most megjött 
a hangja, most tudott könyv nélkül is imádkozva viaskodni. 
Mindennek, amit hallott, érzett, tett, mindennek a valószerű
sége előtte annál kétségesebb lett, mennél inkább nőtt benne 
a szenvedély; éreznie kellett, hogy ez az, amit eksztázisnak 
hívnak.

A toronyszoba négy fala közt, a szűk, bűzös tömlöcben nem 
szerzetes, hanem harci zajtól megrészegedett, tobzódó ka
tona volt, s ekkor a cella ajtaja kinyílt, és csapzottan, színe- 
hagyott arccal a börtönőre jött be. Aegidius a következőkre 
később sem tudott pontosan visszaemlékezni. Úgy rémlett ne
ki, hogy sírást hall, és arra is emlékezett, hogy ő akkor még 
mindig félénken, de mintegy ellenállhatatlanul feltörő érzés
sel suttogta: „Glória, glória in excelsis deof” És rémlett neki, 
hogy a börtönőr tőle kér segítséget, családját emlegette, ki



két féltett különösen a horvátok és vallonok hírhedt kezétől. 
De képtelen volt felfogni a szavak értelmét, felfogni, mit je
lent a nyitott ajtó és a hozzá segítségért esedező, különös, 
nagy szemű és nagy bajuszú ember. Olyan mindegy volt neki, 
hogy ő most szabadul a börtönből, hogy tegnapi börtönőre 
fél, asszonyról, gyerekeiről beszél neki; mindaz semmit sem 
jelentett a nagy, fenséges valóság mellett, hogy a régi érseki 
város megszabadult a hitetlenek, az eretnekek karmaiból, és 
német földön az egyház egy visszanyert erős vár falai között 
állhatja útját minden ellenségnek. De még ez az öröm is csak 
kábulatban szántott végig rajta, mint ahogy csak kábulatban, 
mintegy messziről, ködön keresztül látta az előtte vacogó em
bert is, ki a Miasszonyunk templomáról beszélt, hogy ott van 
az ő családja, oda menekült -  Aegidius semmit sem értett ab
ból, amit akkor az az ember beszélt, mindezt csak később 
szedte össze, mikor már más szemmel élte emlékeit.

Nem emlékezett arra sem, hogyan került az utcára. Napsü
tésben, a szokatlan friss levegőtől is tán szédülve állt a börtön 
tornya alatt, a várfal mellett. A városban már a császári csa
patok, gróf Tilly katonái álltak, és a vár kapuin is gróf Tilly 
katonái özönlöttek, robajjal, mint az áradat. Emberek hang
ja, nyerítő lovak dobogása, fegyverek csörgése egyetlen isten- 
ítéletes harsogásban csattogott körülötte. Aegidius maga nem 
tűnt szemébe senkinek; sok szerzetes kísérte a császári csa
patokat. Anélkül hogy bárki csak egy szót is szólt volna hoz
zá, állhatott a falnak támaszkodva és nézhette lenyűgözve a 
bevonuló megváltó hadsereget.

IV.

Krónikások pontosan följegyezték: Az Úr születésének 
1631. évében, május 10-én történt, hogy a gróf Tilly főpa
rancsnoksága alatt álló császári csapatok meglepetésszerű 
rohammal bevették Magdeburg várát, miután előző napi csen
des magaviseletükkel sikerült a város polgáraival elhitetniük, 
hogy lemondtak a további ostromról, illetve a szándékról, 
hogy hatalmukba kerítsék a várost.



Krónikások jegyezték fel: a városban a szabadjukra enge
dett győztes csapatok katonái harmincezer embert öltek meg, 
a házakat tűz prédálta fel. Az egész, egykor a jólétével hi
valkodó városból csak a Szent Mauritius és Katalin tisztele
tére emelt szent emlékű székesegyház, továbbá a Miasszo
nyunkról elnevezett kolostor a templommal s azonkívül még 
csak százharminc kisebb épület maradt fenn.

A város pusztulása tehát még a szokott háborús mértéket 
is fölülmúlta, s a tudós történetírók a dolog megítélésében két 
csoportra válnak. Akik a katolikus ügyet ettől a vérengző 
pusztítástól tisztára óhajtják mosni, azt állítják, hogy nem 
Tilly csapatai gyújtották fel a várost, hanem maguk a magde- 
burgiak, éspedig fanatikus magdeburgi halászlegények, kik 
így akarták megakadályozni, hogy városuk kincseivel a gyű
lölt ellenség gazdagságát gyarapítsák. A protestáns krónikások 
ezzel szemben azt mondják, nem igaz, hogy magdeburgiak 
gyújtották fel a várost, s hogy Tilly katonái ezen feldühödve 
mészárolták le a város lakóit. Gróf Tilly nyílt parancsban sza
bad kezet adott a csapatoknak, s miután azok, amit lehetett, 
összeraboltak, és mindenkit lemészároltak, hogy munkájukat 
teljessé tegyék, s talán azért is, hogy a véres nyomokat eltün
tessék, még fel is gyújtották a várost, és közben újfajta lab
dajátékban lelték kedvüket: miután a tüzet kedvezően befo
lyásoló szél kerekedett, a magasan lobogó lángokba csecse
mőket hajigáltak. Fel van jegyezve az is, hogy a Miasszo
nyunk tiszteletére épült templomban többek között ötven
három nőszemélyt számláltak, kiknek a feje -  a vallon kardok 
híres éle alatt -  teljesen különvált a törzsétől.

A történetírók, de egykorú krónikások sem említik mind
ezekkel a meglehetősen pontos adatokkal kapcsolatban egy 
Aegidius nevű dominikánus barátnak még a nevét sem. Ez 
természetes is. Ahogy a felgyújtott házakban esetleg bennégő, 
füsttől lángok közé kábult dongót vagy talán kalitkástul szén
né égett madarat az értékek ilyen méretű pusztulásakor sen
ki ember, még tán isten se veheti számba, senki sem figyelhe
tett föl -  se magdeburgi, se császári ember -  még szempillan
tásra sem az égő és jaj vészé kelő város szűk, görbe utcáin tét



lenül imbolygó, hol itt, hol ott feltünedező, szennyes fehér 
csuhás dominikánusra.

Részeg katonák már csak a megüszkösödött házmaradvá
nyok között civakodhattak zsákmányon, s Aegidius még min
dig járta az utcákat, melyeket kétoldalt csak fekete korom, 
félig égett gerendák, itt-ott valami nagyobb darab el nem égett 
vastörmelék jelölt.

Aegidius azt gondolta: különös, vad álmokkal látogatja meg 
néha Isten az embert -  vajon van-e álom, amely valószínűtle
nebb annál, hogy őneki, Aegidiusnak, egyszerre a börtönőre 
fejével kell találkoznia, véresre mázolt bajuszának egyik vé
ge a kövön, a Miasszonyunk tiszteletére emelt templom kő
padlóján? Aegidius kérdezte magában: ugyan van-e álom, 
mely valószínűtlenebb annál, hogy valahol délen, vagy bárhol, 
távoli, idegen országokban emberek verődjenek seregbe, ott
hagyva apjukat, anyjukat, testvérüket, kedvesüket, feleségü
ket, gyereküket, jó embereiket, templomukat, kedves hajlé
kukat -  seregbe verődjenek és berontsanak egy városba, an
nak lakosait leöldössék, magát a várost felégetve szép, magas 
házait a föld színével egyenlővé tegyék.

Aegidius tudta: most ébren van. Nem volt pipogya, hogy 
egy csepp vér láttán elájuljon, s ha itt nem is egy csepp 
vért látott, nem is kis csetepatét, nem rendült meg a hite, 
hiszen tudta, hogy az egyház nemegyszer máglyák tüzével is 
jelölte hódító útját, ha szükség volt rá; s ha szükség volt rá, 
épp az ő rendje és rendjének szent alapítója bátran állt az el
ső sorba és vette lelkére a kiontott vért.

Aegidius sem akart rosszabb lenni azoknál, mert ahogy ő 
szemrebbenés nélkül meghalt volna, ha kell, az egyházért, 
rendben levőnek találta, hogy az egyházért, mely mellett min
den, emberélet és világi javak értéke, semmivé törpül, mások 
is, s ha kell, világok pusztuljanak. Mert mit érnek minden 
kincsükkel minden világok, ha megbénul vagy megszűnik lé
tezni az egyetlen kar, mely ha ma fegyvert forgat is, azért te
szi, hogy majd tenyerét mint hatalmas kupolát fordítsa vilá
gok feje fölé, s így megáldva, védő keze alatt egyedül az igaz 
isten temploma álljon mindenütt széles e földön? Mit ér ez a 
német föld, a világ minden földje, mit a termékeny szántó



földek, gazdag kikötők, fényes városok e nélkül az egy cél 
nélkül?

Aegidius hite nem ingott meg, sőt épp mikor meglátta az 
embereket ebben a sose látott vérengzésben és benne lelt 
gyönyörűségüket, akkor még erősebb lett hite, hogy kell egy 
intézmény, mely a lelkek fölött álljon és a becstelen, dögös 
emberrel az Úr szent testét közvetítse hivatott, el nem vita
tott fenséggel.

És mégis napokon át olyan érzéssel bolyongott a városban, 
mint Halléban azon az emlékezetes hajnalon, mikor fütykös
sel vágták fejbe és még nem vesztette el teljesen öntudatát, de 
már összefolyt a szeme előtt minden. Akkor azonban csak pil
lanatig tartott ez az állapot, nyomban követte a teljes eszmé
letlenség, de most ebben az állapotban járt, nézett, látott, 
hallott pokol álmába illő hangokat, arcokat. Csak a hitének 
ereje nem hagyta még el, és mindig újra meg tudott kapasz
kodni az egyház hivatásának fényes gondolatában. És tettere
je is volt még, mert mikor a katonák a szeme előtt gyötörtek 
meg egy rejtekhelyéről utcára cibált, rémülettől félholt asz- 
szonyt, akkor egy csoport véletlenül arra lovagló tiszthez 
csatlakozott, kik -  ezt a hiteles tényt már történetírók is fel
jegyezték -  a tábornokhoz, gróf Tillyhez siettek, hogy jelen
tést tegyenek neki, és megkérjék, tiltsa meg a további véreng
zést a már bőségesen meglakolt város romjai között. Ezt 
mondták azok Aegidiusnak, és Aegidius elhitte nekik; német 
tisztek voltak, a katolikus liga tisztjei. Volt köztük azonban 
egy köpcös kis ember, ki bajor kiejtéssel beszélt, az, még 
mielőtt a tábornokhoz értek volna, kikottyantotta, hogy mi a 
tulajdonképpeni szándékuk a tábornoknál. A város leggazda
gabb polgárainak életét akarták megmenteni, mert azok en
nek fejében nagy váltságdíjat ígértek nekik. Aegidiust ma
gukkal vitték, mert -  mint mondták -  gróf Tilly különösen 
tiszteletben tartja a dominikánusok rendjét, és az ő közben
járásától segítséget reméltek.

A lovasok egymással nemigen beszélgethettek, mert az 
ember a maga hangját se hallotta. Még a tisztek is alig tör
tek utat lovukkal, mert mindenünnen csoportokban hullám
zottak elő kurjongató katonák tömegei. Itt is, ott is felbuk



kant még egy-egy bukdácsolva menekülő alak. Ahogy kiértek 
a városból, a lovakat megsarkantyúzták. . .  aztán minden bo
szorkányos gyorsan ment. Gróf Tilly, a generális tudott róla, 
hogy Aegidiust Halléban elfogták, és nem volt igaz, amit a 
börtönőr mondott, hogy a tanácsurakat akkor mindjárt kivé
gezték. Csak most, mikor a várost bevették, került rájuk a 
sor, mert különben amazok sem hagyták volna Aegidiust élet
ben.

A generális valóban nagy tisztelettel beszélt Aegidiusszal, 
és még részletek iránt is érdeklődött, hogy hogyan bántak ve
le fogságában. Sovány, kis ember volt, vastag bajusszal, hom
loka alól messzire kihajló orral; visszataszítóan csúnya és nyu
godt ember. Kalapjáról hosszú, piros strucctoll hajlott hátra, 
és míg beszélt, csak ez a strucctoll árult el életet, mikor néha 
egyet-egyet mozdult. Aegidius nem a hozzá intézett kérdés
re felelt, hanem a városban történőkről beszélt; a generális 
meghallgatta, de olyan kifejezéstelen, közömbös arccal, hogy 
Aegidiusnak torkán akadt a szó. Ily módon egy pillanatra 
csend támadt. A tisztek léptek most elő, akik eddig egy lépés
sel hátrább álltak. A kis, köpcös bajor tiszt, aki útközben 
már beszélt Aegidiusnak erről, listát húzott ki zsebéből, és 
előadta a tisztek kérelmét. A tábornok a szóban forgó sze
mélyek száma iránt érdeklődött, és amikor hallotta, hogy 
negyven embert óhajtanak kivétetni az általános törvény alól, 
annak az embernek a fölényével, akinek nincsenek illúziói, 
megkérdezte kapzsi, vérrel kufárkodó tisztjeitől:

-  Önöknek érdekük?
A tisztek tudták, hogy nem azért kérdi tőlük, mert kétsé

ges előtte. De nem zavartatva magukat a hideg gúnytól, 
készségesen feleltek a kérdésre:

-  Igen.
A generális pár szót írt a listára, a tisztek köszönetét mond

tak, és otthagyván Aegidiust eltávoztak.
A parasztházban, ahova a generális beszállásolta magát, 

nagy, kovácsolt vasból készült feszület függött a falon -  azt 
beszélték, hogy ezt gróf Tilly a hadjárat egész ideje alatt ma
ga mellett tartja és Aegidiusnak eszébe jutott az a másik 
feszület, amelyiket Frigyes páter szobájában látott. Ahogy a



tisztek elvágtattak, s behallatszott a lovak patkódobogása, 
a generális apró, szúrós szeme nyugalommal nézett Aegidiusra.

-  Odera-Frankfurtban hatezer katonámat verték agyon -  
szólalt meg száraz hangon, a közönynek és fölénynek válto
zatlan kifejezésével. -  A mi tisztjeinket és katonáinkat nem 
pénzeli a francia király. Nyújtani kell nekik valamit.

Aegidius azt felelte, hogy a generális nem tudja, mi történt 
és történik még mindig az egykori városban, ő azonban tudja, 
és ezért kéri, adjon parancsot, hogy már elég a megtorlásból. 
A generális elmosolyodott, mikor Aegidius azt mondta, hogy 
ő nem tudja, mi történik a városban. Ez a mosoly a vastag 
bajusz mögött még abban a pillanatban el is tűnt, de Aegi
dius észrevette.

-  Nem kérdik -  kiáltott fel Aegidius - , katolikus vagy eret
nek-e. Gyermekeket ölnek.

Aegidius nem folytathatta, mert a generális a szavába vá
gott.

-  Nekünk nem szabad az égre néznünk, mert közben az igaz 
hit ellenségei hátulról leszúrnak bennünket. Nekünk nem sza
bad könyörületesnek lennünk. Az ellenségnek meg kell ta
nulnia, hogy még a nevünktől is rettegjen. Az Úrtól való 
félelem egyengeti az Úr iránti tisztelet útját, mondogatta ne
kem az én lelkiatyám, a Jézus-társaságbeli Josephus páter. 
Önök kérjék fegyvereinkre imával az Úr áldását, mi pedig 
majd harcolunk, hogy érdemesnek találtassunk az önök imá
jára és az Úr áldására.

A generális semmiképp sem gúnyolódott. Hideg maradt az 
arca, vékony teste mozdulatlan, csak a hangja lett erőtelje
sebb.

-  Erre áldást imádkozni? -  szólt Aegidius.
A generális barátságtalan lett. Aegidius belátta, hogy hibát 

követett el, mert ezt mégse lett volna szabad így kérdeznie.
-  Csecsemőket gyilkolnak, nőket előbb megbecsteleníte- 

nek, és aztán megölik őket, lehet erre kérnem az Úr áldását? -  
ismételte meg aztán mégis, és így még élesebben adott hangot 
épp annak az érzésnek, amit magába akart fojtani. Talán a 
közvetlenség, mely ebben a tanácstalan felkiáltásban megnyil
vánult, vagy valami, ami Aegidius arcán látszott, enyhítette



meg gróf Tillyt, noha még az előbb olyan arcot öltött, mint aki 
már megelégelte a szót.

-  Több mint egy hónapig, majdnem hat hétig ostromolták a 
katonáim ezt a várost. El vannak keseredve. És a jövőt te
kintve, higgye el, jó példaadás az, ami itt történt -  szólalt 
meg újra Tilly, és tekintete figyelmesen, csaknem rokonszenv- 
vel pihent a dominikánuson. -  Egyébként holnap a székes
egyházban ünnepi istentiszteletet tartunk a város bevételének 
örömére. Akkor szándékozom én megjelenni a városban. 
Addig hagyjuk a katonáknak!

A generálist tisztek keresték, jelentésekkel jöttek. Aegi
diusnak mennie kellett. A lovat, amit jöttükben alája adtak, a 
tisztek magukkal vitték. Aegidius állt, és azt kérdezte ma
gától: hová menjen? A távolból még mindig, ha gyéren is, 
füstfelhők szálltak az ég felé, csak a székesegyház nagy tor
nyai ragyogtak a déli napban. Ez maradt meg Magdeburgból.

De megmaradt-e az ő számára is? Erre a kérdésre nem tu
dott már megfelelni. Ha szívére hallgat, akkor nem megy visz- 
sza Magdeburgba, mert nem volt ott keresnivalója. De hová? 
És mi az, ami elől fut? Frigyes páter megint csak azt mond
hatná neki, hogy mindent megmondott, és több szónak 
közöttük nincs értelme.

Aegidius megemlékezett fogadalmáról, és visszafordult, és 
ment -  a magdeburgi székesegyház irányába. De ez nem volt 
alázat, már-már nyílt dac volt. Azt jelentette: uram isten, 
hadd lám, mire mégy velem. Önkínzó dac is volt: végignézni. 
És büszkeség is volt, szégyen a szégyentől: megfutni. Es még
is elfutott volna, mert erején felül valónak érezte a kísér
tést, és mégse tért volna vissza a városba, ha ellenállhatat
lan és megmagyarázhatatlan, minden okoskodásnál hatalma
sabb ösztön, belső kényszer nem húzza erőnek erejével vissza. 
Útközben vasra vert parasztokkal találkozott, egész sereg 
volt, mezítláb; csak ingüket hagyták meg rajtuk. A kísérő ka
tonáktól megtudta, hogy vasvillával, lesből megtámadtak öt 
katonát, kiket a faluba élelmiszerszerzésre küldtek ki. A ka
tonák közül négyet agyonvertek, az ötödik elmenekült, aztán 
egész csapat bajtársával tért vissza a faluba. Még akkor is el
lenálltak a parasztok. Elsáncolták magukat és lőttek a kato



nákra. Most viszik őket. A parasztok sötét arccal hallgat
tak. Jó százan lehettek. Öregek, fiatalabbak és pelyhedző 
állú legények.

Aegidius estére ért Magdeburgba.
Most már csend volt. Temető volt a város; nem igazi teme

tő ugyan, mert a halottak még véres testtel feküdtek szana
szét. Gyönyörű este volt. A katonák a folyóparton táboroz
tak, éppúgy, mint akkor Halléban. Az Elba szélesen ömlött 
a tábortüzek körül zsibongó katonák tábora mentén. A kato
nák most elégedettek voltak, kicsit fáradtak is, és cserélgették 
zsákmányolt kincseiket. Volt, ki dudáját muzsikáltatta, míg 
a többiek csendben ültek körülötte. A horvátok külön cso
portban ültek, nagy boroskancsókat adtak kézről kézre és szo
morú nótákat énekeltek. Egy piros nadrágos, nagy legény a 
tábortűz világánál tetvek után kutatott a dolmányában. Sokan 
már aludtak is. Aegidius rajta felejtette szemét egy legényen, 
aki bicskájával a kezében tempósan falatozott. Aegidius az
nap még nem evett, és talán a tekintete elárulta mohó éhsé
gét, mert a falatozó katona megtörülte kését és hellyel kínálta 
a barátot. Aegidius elfogadta a meghívást, noha mindjárt ki
derült, hogy nem tudnak egymással beszélni: a legény a hor
vátok közül való volt. Aegidius vágott a kenyérből jó darabot; 
a legény a tarsolyából hagymát és jókora darab, még félig me
leg borjúhúst szedett elő. Aegidius derekasan nekilátott, far
kasétvágya volt. Ahányszor leszelt egy darabot a kenyérből, 
a legény nevetve tartotta oda a húst, hogy tessék abból is. Úgy 
látszik, az mulattatta, hogy papot vendégel, meg az is, hogy 
nem tud vele beszélni. A fehér fogai minduntalan kivillantak, 
és a katona szép barnára sült arcán volt valami, amit viszonoz
ni kellett. Aegidius is rámosolygott.

Azért mégse bírta ki itt soká; valami kergette, hogy men
jen, járjon, noha nagyon fáradt volt. A városba érve szekerek
kel találkozott; a hullákat szedték össze és rakták fel rájuk. 
A generális parancsára tették ezt, mert másnap ünnepélyesen 
akart a megbüntetett városba bevonulni. A sietség nagy volt. 
A hajdani főutcán, mely a város kapujától egész az Elba fo- 
lyóig nyúlik le, véges-végig szekerek álltak. Legalább ezt az 
utcát akarták másnapra az itt tartott istenítéletnek ezektől a



nyomaitól, a hulláktól megtisztítani. Az út elég széles volt, 
úgyhogy amint egy szekér megtelt, kikanyarodhatott a sorból 
és megindulhatott a szekérsor mentén hátra, az Elba felé. 
Oda, az Elbába vetették be a holttesteket. Az emberek, kik
nek ezt a munkát kellett csinálniuk, rosszkedvvel, néha egyet- 
egyet káromkodva végezték dolgukat. Nehéz munka volt a 
házak romjai közül a hullákat kihúzni. A lovak is a szekér 
előtt nyugtalanul rugdosták a földet. Induló szekerek zörög
tek, ostorok pattogtak a megüszkösödött házsorok közt a 
szép, enyhe, csillagos éjszakában. És ahogy Aegidius a szé
kesegyház irányában előbbre ment, meglepő ismerőssel talál
kozott: a furcsa vitéz, Salamon ment el mellette, vállán 
egy hullával, az egyik szekér felé. Aegidius utánasietett, 
hívta; Salamon épp csak megállt, de aztán mindjárt tovább
ment. Aegidius megint utánasietett, s megint hívta, Salamon 
azonban nem felelt, úgy tett, mintha nem hallaná, és ment 
vissza a ház romjai közé.

-  Nem ismersz meg? -  kérdezte Aegidius.
-  Még egy darab van ott, azt is elő kell kaparnom -  szólt 

Salamon, és fel se nézve munkához látott. És ahogy ment, 
pengett a sarkantyúja.

Hajnal felé a szekértábor megritkult. Most söprűvel jöttek 
emberek, hogy a kocsiutat takarítsák.

A nap szépen sütött, mikor reggel trombitaszóval, fehér 
lován, fényes kísérettel bevonult a városba Tilly tábornok. 
A strucctoll a kalapján még pirosabbnak látszott. Egyenesen a 
székesegyháznak tartott, s mikor odaérkezett, onnan egész 
tömeg ember jött elő; sokan sírtak közöttük, s mindnek arca 
fehér volt, mint a tábornok lova. A tábornok, mikor meg
tudta, hogy három napja már, hogy étlen-szomjan rejtőz
ködnek a templomban, kenyeret adatott nekik, és meghagyta, 
hogy maradjanak a nagy téren, a templom előtt, hol röviddel 
aztán, mitrával a fején és pásztorbottal a kezében, feltűnt 
a bambergi püspök izmos alakja is; a székesegyház ünnepé
lyes újrafelszentelésére jött.

A székesegyház körül tizenkét hatalmas láng lobogott. A 
püspök, a fényes papi kísérettől követve, háromszor körül
járta a templomot, miközben szenteltvizet szórt a falakra.



Akik a templomból előjöttek, férfiak és asszonyok a gyere
keikkel, mohón ették a nekik osztott kenyeret, és még min
dig félelemtől csillogó szemmel néztek hol a méltóságteljesen 
körbejáró papságra, hol a rengeteg katonaságra, melyet a 
szertartáshoz a templom elé vezényeltek.

Tilly tábornok feszesen ült lován és úgy várta a kinti szer
tartás végét. A püspök, valahányszor a székesegyház díszes 
kapuja előtt elhaladt, pásztorbotjával ráütött, és minden 
ütésnél messze hallható hangon kiáltotta: ,,Attolite portás... 
et introbit rex glóriáé.” És a diakónus, aki kísérte, szólítva 
kérdezte: „Quis est iste rex glóriáé?” És a püspök hangja dia
dalmasan zendült: „Dominus fortis et po ten s..."  Miután 
ekképp háromszor körüljárta a templomot és ismét a kapuhoz 
ért, keresztet rajzolt rá, és hangja fenyegető ünnepélyességgel 
emelkedett a magasba a porrá lett város fölött: „Ecce crucis 
signum, fugiant phantasmata cuneta. ”

A püspök és a kísérő klérus megállt a kapuban, és meg
várta, míg Tilly leszáll lováról. Elöl magas süvegével az 
izmos püspök, mögötte a klérus, nyomukban Tilly és a térről 
a nagy tömeg katonaság mind sorban bevonult a székesegy
házba. A foglyokat is behajtották. És az egész teret betöl
tötte a templomból kihangzó énekszó, a „Jöjj el, szentlé
lek Ú risten. . . ” A tömeg nagy részének még a templomon 
kívül kellett maradnia, mert a püspök megállt a templom 
közepén, s ott letérdelve énekelte a kórussal a himnuszt; 
de ahogy az ének elhangzott, és a szertartással a püspök 
az oltárhoz ért, lassan a többi tömeg is benyomulhatott a 
templomba.

Csak Aegidius maradt hátul, kinn a téren, egész hátul, 
egy sok száz éves szobor mögé bújva. A magdeburgi pol
gárok emelték ezt a szobrot, egyszer régen, harcuk emlé
kére, amit valamelyik érsekük, egykori hűbéruruk ellen 
győzedelmesen vívtak meg. Aegidiusnak csak most jutott 
eszébe, hogy ő már régóta nem volt templomban. S most 
sem ment be. Miben különbözik ő -  kérdezte magát -  azok
tól a világi papoktól vagy szerzetesektől, kiket hideg, áhí
tatra képtelen lelkűkért, buzgóságban való restségükért any- 
nyira megvetett?



A templomból a tömjénfüst nehéz szaga áradt, s Aegidius 
lehanyatló fejjel, keserűséggel ébredt rá: kettős halálos 
bűn ejtette őt meg, nem most, már régen, épp csak hogy most 
vette észre; a szomorúság volt az egyik, és a másik az, 
hogy kétségbeesett Isten kegyelme felett. Nem bírt bemenni a 
templomba. De el nem mozdult helyéről, és fejét felemelve 
szomorúan nézett körül, hogy lássa, lám, nincs sehol senki, 
ki egy vigasztaló szót szóljon neki.

Ekkor vette észre, hogy nincs egyedül: a furcsa vitéz, Sala
mon állott mellette. Salamon és ő együtt, egymás mellett? 
Salamon és ő együvé kerültek? Aegidius riadtan szedte össze 
magát, és megindult a székesegyház felé. Salamon, amint 
észrevette Aegidius szándékát, szó nélkül szintén megindult, 
sőt Aegidiust meg is előzte pár lépéssel. így jutottak a 
bejáratig: Salamon elöl, a pengő sarkantyújával, mögötte 
Aegidius. Salamon be is ment, de Aegidius a küszöbnél meg
állt. Gyönyörűen ki volt világítva az egész székesegyház. 
A püspök az oltárnál misét celebrált, a templom egyik sarká
ban, katonák őrizete alatt, lesütött szemmel a foglyok áll
tak. A fehér alabástrom szószék mint megkövesedett, ragyogó 
bárányfelhő magaslott a mozdulatlan embererdő felett. A 
tizenkét apostol boltozatot tartó oszlopai szigorú fenségbe 
dermedtek.

Salamon háttal fordult az oltárnak, és nézte Aegidiust, ki 
nem jutott tovább a küszöbnél. Aegidius valami gúny villa
nását vélte látni Salamon szemében. És mégse bírt előremen
ni, s majdnem futva sietett el, csak hogy minél messzebb 
kerüljön ettől a számára szörnyen átléphetetlenné vált kü
szöbtől. De Salamon már megint mellette termett. Mi ez, 
üldözi? Aegidius sose tudta meg bizonyossággal, hogy mi 
rejtőzött ebben a különös emberlényben. Tudta-e ő, hogy mit 
csinál, mikor most itt a világ legártatlanabb hangján, tár
gyilagos komolysággal, mintha az előbb történtekből semmit 
sem vett volna észre, kérdést intézett hozzá:

-  Nem értettem a templomfelszentelési szertartást. Mért jár 
a püspök háromszor a templom körül?

Kínozni akarja-e őt ez az ember, élvezni az ő megalázta
tását, vagy csak egy tudákos, kótyagos fejű, kíváncsi pa



raszt beszél belőle? Aegidius igyekezett, nagyon igyekezett 
nyugodtnak látszani, és magyarázta:

-  A templomot, mielőtt imádkoztak benne, újból fel kellett 
szentelni, mert eretnekek használták, és ez a szertartás is, 
mint az egyház minden szertartása, nemcsak hatni akar a 
lélekre, hanem oktató célzatú is. Háromszor járja körül a 
templomot a püspök, hogy a szent hármas szám titka, mely
nek felmagasztalására épült a templom, emlékezetébe idé- 
ződjék a hívőknek. Minden fordulónál ráüt pásztorbotjával 
az ajtóra, hogy hirdesse a világnak: én vagyok e háznak la
kója és ura.

Salamon vitéz folytatta kérdezősködését:
-  Mikor keresztet vetett botjával az ajtóra, akkor is ki

áltott valamit deák nyelven, mielőtt végre bement a temp
lomba. Hát az mi volt?

-  Az azt jelentette, hogy íme, itt a kereszt jele, melyet a 
szentegyház hivatott a földön diadalmassá tenni -  mondta 
Aegidius - ,  és aki nem szolgája ennek a keresztnek, az ide
gen, az maga taszítja ki magát a szentek közösségéből, az 
előtt zárva a szent kapu, annak pusztulnia kell, az fusson.. .  -  
Aegidius halkan tette hozzá, önkéntelenül és egész halkan: -  
Ha tudja, hová.

Hallotta ezt Salamon, vagy nem, az arcán nem látszott más 
jel, mint a komolykodó kíváncsiságé. Aegidius azonban gya
nakodott, és így folytatta:

-  Azoknak azonban, kik méltán vannak benn a templom
ban, amint a küszöböt átlépte, azt mondja az egyház szol
gája: „Pax huic domini”, ami annyit tesz, hogy béke. Béke 
a hívőknek.

Salamon erre átmenet nélkül abbahagyta a kérdezősködést, 
és régi találkozásukat elevenítette fel:

-  Akkor reggel ott voltam, de akkor nemigen lehetett 
beszélgetni. Halléban, arról beszélek. Pedig akartam volna, 
ami abból is látszik, hogy az ellenség hiába jött, mégis fel
kerestem. De hát nem lehetett társalogni.

Salamon furcsán nyomta meg a szót: „ellenség”. Egyébként 
minden felszólítás nélkül igen közlékeny lett, részletesen 
elmesélte, mi történt vele azóta, hogy Haliéból elmenekült.



-  A mieink futottak. Ha akartam volna -  beszélte elszök
hettem volna. Gondoltam, ezzel se kell sietni, fekeresem 
előbb a dominikánust, aztán majd meglátszódik, mire szánt 
engem az Isten. Nem jó a tüstént. Aztán gondolkodtam azon 
is egy kicsit: ne álljak-e a protestánsokhoz, mert pogányok 
ugyan azok is, de legalább olvassák a szentírást. Hanem vég
tére csak azt gondoltam: már csak jobb a választottnak meg
maradni azon a koszton, melyet az Úr adott elé. Ha gyenge 
hozzá a gyomra, úgysincs segítség. Szép lassan utolértem a 
császáriakat.

Aegidiusnak egész jólesett, hogy hallgathat valakit; csak 
néha, ha a templomból a Te Deum laudamus erősebb hangjai 
füléhez verődtek, meredt ki a szeme, és mintha hideg lelné: 
ott az Úr székesegyháza, és ő itt egy eretnekkel áll és beszélget, 
mintha az közelebb állna szívéhez, mint a szentegyház, az 
igazság, melynek esküdt szolgája és papja!

-  Ezt a maskarát még akkor se engedték levetni? -  kérdezte 
Aegidius.

-  Akkor még nem, hanem mikor bevonultunk -  ezt a szót: 
„bevonultunk”, megint megnyomta - , akkor a nagy boldog
ságban még hozzám is jók akartak lenni a bajtársak. Hanem 
hát én azt mondtam: most már maradjak csak így. Nevettek, 
rám hagyták, én is nevettem. Most aztán, hogy a nagy 
istentisztelet is megvolt, meg az az ötezer hulla is már benne 
az Elbában, most már tán mégiscsak elmegyek szabadságra. 
Mondják, fekszik itt még vagy húszezer -  majd ha jön a 
dögvész, eltakarítják azokat is. De azt már, amondó vagyok, 
csinálja más. Hanem azt szeretném még tudni: a dominikánus 
testvér -  maradi

-  Még nem tudom, mit csinálok -  szólt Aegidius. -  Mondd 
csak, te különös ember, az éjszaka mért nem akartál megis
merni?

Salamon a tarkóját vakarta. Gondolkodott. Végül egy kicsit 
riadt mosollyal, de nyílt tekintettel válaszolt:

-  Turkálván ott a hullák között, kicsit haragudtam minden 
pápista fajzatra. Viperák fajzatja, gondoltam, aztán meg 
azt mondtam magamnak: Salamon, az vagy te is. Ez nem 
ment olyan gyorsan, mint most. Egy éjszaka kellett az egyik



elgondolástól a másikig. Meg hát még valami. Ami azon az 
éjszakán történt.

Salamon szeme mosolygott, de hangja halk lett, és keze, 
amint felemelte, egy pillanatig mintegy megmerevedett.

-  Ahogy a házomladékok közt -  folytatta aztán -  a csá
kánnyal dolgozom, az őrmester épp odajön vizitálni. Azt 
mondja nekem, hogy majd a folyónál várjam meg a papot, aki 
a katolikus holtakat fel akarja szentelni. Úgymond, az utol
só tisztességet akarja megadni nekik. Mindegy, hogyan tör
tént. A pap meg én, mi ketten, összeszólalkoztunk, és a 
holtakkal együtt, kiket a szekérről kellett bevetnem a folyó
ba, behajítottam őt is, a papot. Előbb a csákánnyal fejbe 
vágtam.

Ennek az embernek nem kellett megmagyarázni, hogy mit 
követett el, de kellett volna neki valami vigasztalót mon
dani, erre pedig Aegidius nem volt képes. Ő ugyan nem ölt 
meg senkit, de ha talán ő is gyilkos lett volna, könnyeb
ben tudott volna valamit, legalább egy szót szólni. Salamon 
azonban nem is számított rá, hogy a másik is beszéljen erről.

-  Sajnálom most már, öreg ember volt, apám lehetett vol
na. De elvesztettem az eszem, megdühödtem, mikor azt 
mondta, hogy jobb az eretnekeknek, ha megölik őket, mint 
ha bűnözvén megfertőzik a földet és továbbmennek a kárho
zat útján. Hanem -  vágott saját szavába Salamon -  monda
nék egyet, s mit szól ahhoz a prédikáló barát? Jobb-e an
nak, ki elvesztette Istent, ha -  akár tűztől, akár víz
től -  mielőbb meghal?

Ez határozott és egyenesen Aegidiushoz intézett kérdés 
volt. Tudta ez a Salamon, hogy mi van abban az emberben, 
akihez ezt a kérdést intézte?

-  Jobb annak, ki elvesztette Istent, hogy -  akár tűztől, akár 
víztől -  mielőbb meghaljon -  felelte elhalványodva Aegidius.

Salamon helyeslően bólintott és megfordult. Aegidius néz
te, mint megy be a székesegyházba, és nem értette, mi törté
nik. Állt, és várta vissza Salamont. De egyszerre megkon- 
dult a harang; az emberek, kik a bejárat közelében voltak, 
csodálkozva tódultak ki és bámultak a toronyra; lehet, hogy 
csak Aegidiusnak tűnt fel valami kísértetiesen félelmesnek



a hirtelen megkondult és aztán mindjárt elnémult harangban. 
A többiek, kik a templom előtt álltak, minthogy aztán csend 
lett, visszaszállingóztak a templomba, de Aegidius sietett, 
fel a toronyba, és mikor meglehetős idő után visszajött, azt 
mondta, hogy egy ember, egy katona, név szerint Salamon, 
felakasztotta magát az ünnepélyes mise alatt a harangkötélre.

Salamon óvatos volt. Miután a hurokba tette fejét, még át
vágta nyakát is, és csak aztán rúgta ki maga alól a széket. 
A sarkantyúja volt az első, amit Aegidius a toronylépcsőről 
meglátott. Ha talán azt akarta Salamon, hogy az istentisztele
tet ezzel a tettével megzavarja, nem sikerült neki, mert ha 
a hír ki is szivárgott még a mise alatt, a mise pompája és az 
előkelőségek, akik a misét hallgatták, tekintélyes jelenlétük
kel minden rendetlenségnek útját állták. Csak a harangot 
kellett aznap még egyszer felszentelni, miután a kötélről a 
holttestet levágták, de ezt a szertartást már Aegidius nem 
látta, mert még aznap útra kelt Paderbornba.

V.

Frigyes pátert nem találta Paderbornban, de hallotta, hogy 
nem sokkal azután, hogy ő onnan eltávozott, az áskálódó 
ellenséges papságnak sikerült Frigyes pátert Kölnben befeke
títenie. Erélytelenséggel, sőt tévtanok terjesztésével vádol
ták meg, és különösen nagy sikerrel dicsekedhettek, mikor 
ennek következtében Frigyes páter ehrenbergi Adolf Fülöp 
püspökhöz, az irgalmatlan, kemény, hitéről híres egyházi 
méltósághoz kapott szolgálati beosztást. Ellenségei lesben 
álltak, és készültek a kék szemű áltérítő leálcázására; biz
tosra vették, hogy Frigyes páter össze fog tömi, vagy fel 
fog lázadni, mert nem lesz képes a hírhedt püspök megelé
gedésére működni.

Frigyes páter azonban új helyén is feltétel nélkül enge
delmeskedő szolgája maradt az egyháznak. Maga a püspök is 
tartózkodott attól, hogy mindjárt nyílt kártyával játsszon, de 
az is lehet, hogy szándékosan kelepcébe akarta csalni a neki is 
ellenszenves pátert, hogy aztán annál biztosabban lecsaphas-



són rá mint engedetlen esküszegőre. Azzal küldte Würz- 
burgba, hogy ott a morálteológia professzora legyen, de 
alig volt ott pár napig, új tisztséget ruházott rá: a halálra 
ítélt boszorkányok gyóntató atyjául rendelte ki. Az ő dolga 
lett ennek következtében, hogy a boszorkányokat meg
gyóntassa, s miután meggyóntak, a máglyára kísérje. Aegi
diusnak még Paderbornban mutattak egy könyvet: Cantio 
criminalis, seu de processibus contra sagas volt a könyv 
címe. ,Auctore incerto theologo romano” -  csak ennyi állt 
a könyv címlapján, de mindenki tudta, hogy Frigyes páter 
a szerző.

Különösen a dominikánusok haragudtak a könyv miatt, 
mely, ha nyíltan nem is tagadta a boszorkányok bűnének 
létezését, de félreérthetetlenül szembeszállt VIII. Ince 
pápa apostoli bullájával, melyet annak idején épp a do
monkosrendi atyák sürgetésére bocsátott ki a boszorká
nyok ellen. A szerző ugyanis, ha a könyvben nem is ál
lította azt, hogy nem kell a boszorkányokat üldözni, azt 
írta, hogy ő -  Frigyes páter -  rövid idő alatt kétszáz bo
szorkányt gyóntatott meg és kísért el a máglyára, és ezek 
között, „erre esküszöm -  írta a könyvben - ,  legalábbis ed
dig, egyetlenegy sem volt, kiről a legkörültekintőbb meg
fontolás után is azt állíthatnám, hogy bűnös volt” . Min
denki csak arról beszélt, hogy Frigyes páter ezzel a könyv
vel új bizonyítékát szolgáltatta eretnekségének -  haeresis 
est maxima, opera maleficare non credere - ,  de egyben át
kozottul ügyesen, mert megőrizte a látszatot, hogy csak 
a saját tapasztalatairól beszél.

Hogyan vállalkozhatott Frigyes páter erre a feladatra -  
kérdezte magában Aegidius - ,  az a Frigyes páter, ki őt először 
világosította fel a boszorkánykérdésben, és ki a katolikus egy
házhoz a boszorkányégetést mint sötét babonát méltatlannak 
tartotta, és azokról az időkről beszélt neki, mikor a katolikus 
egyház szállt szembe leghevesebben a pogány népek boszor
kánybabonáival? Gyűltek a kérdések megint, de Aegidius 
mégse kereste volna meg Frigyes pátert, ha nem érezte volna, 
hogy a hosszú távoliét ideje alatt nemcsak kérdeznivalói, 
hanem mondanivalói is érlelődtek.



Most nem a régi Aegidius, a tudatlan és tapasztalatlan ifjú 
ember kereste Frigyes pátert: a férfi akart fele szembeszállni 
még egyszer, az ember, ki egy darab életet szintén megpró
bált, és ha kincseket nem is hozott magával, de magával hozta 
a mezítelen szegénységet, és ezt meg kellett mutatnia az egy
kori társnak és tanítónak. Akármennyire is csak szegénység 
az, amit ő hazahozott, meg kellett mutatnia, mert élete min
den kincseivel fizetett érte, és Frigyes páter volt az egyetlen, 
kinek meg akarta mutatni. Nem tanácsot, útbaigazítást vagy 
vigaszt akart tőle. Ezt találtam én -  akarta neki szemtől szem
be megmondani - ,  vedd elő, mit találtál te azóta. Aztán min
denki felveszi a batyuját, és megy, hátán a maga igazságának 
terhével, megy tovább, magában, inaszakadtáig. Mert míg 
Aegidius a háborútól elpusztított földeken vándorolt, Frigyes 
páter nyomát kergetve, világos lett előtte, hogy búcsúzni 
megy.

Würzburgban azt mondták neki, hogy Frigyes pátert a 
kölni püspök nemrég szólította el onnan. Aegidius falvakon 
ment keresztül, ahol hátas jószágot egyet sem lehetett ta
lálni, mindent elvittek, egyszer a svédek, másszor a császá
riak. Aegidius nem fáradt ki a járásban, és nem unta meg 
a látást, ha mindenütt ugyanazt az egyet látta is. Katoná
kat, kik csak attól félnek, hogy egyszer mégis békekötésre 
kerül a sor, mikor majd a rablásért akasztófa jár, s mégis 
csak a rablás vagy a koldusbot között lesz választásuk; öre
geket meg asszonyokat, kik minden fegyveres embernek 
kiszolgáltatott védtelenségükben elátkozták születésük nap
ját. És a városokban a gazdagok ettek és ittak, és a kol
dusok, mint kitakaríthatatlan szemét, sűrűn lepték el az 
utcákat.

Előre tudta, mit fog látni, ha egy-egy új városon vitte át 
útja. Egyetlen újság, meglepetés lehetett még a világon az ő 
számára: Frigyes páter. Még Würzburgban sem, hol pedig Fri
gyes páter több mint egy évig élt, még ott sem talált egy em
berre sem, kitől valami olyat hallhatott volna róla, mit mások 
is általában nem beszéltek volna. Frigyes páternek nem volt 
bizalmasa senki. Mikor Aegidius Hildesheimba ért, azt hallotta,



hogy a jezsuita onnan is elment már, de majdnem ott maradt 
végleg, mert valaki le akarta szúrni. Némelyek szerint kato
likus volt a merénylő, mások szerint valami szektárius. Frigyes 
pátertől magától nem lehetett megtudni, ki volt; nemsokára 
ezután Frigyes páter a császári csapatokhoz csatlakozott, mi
kor azok a protestánsok birtokában levő Trier ellen vonultak. 
Aegidius számára a gondolat, hogy Frigyes páter meghalhat
na, mielőtt ő beszél vele, rettenetes lehetetlenség és mégis 
elutasíthatatlan lehetőség volt -  ha például ez a merénylet si
került volna!

Állhatatosan, nyomról nyomra követve Trierben végre meg
találta Frigyes pátert. A páter rövid ideje jutott ide, gróf Rit- 
tenberg katonáit kísérve. Aegidiust nem akarták beengedni a 
városba, mivel dögvész pusztított benne, s amúgy is túl népes 
volt, és most a katonai beszállásolások s még inkább az 
utóbbi események folytán az emberek ezerszámra maradtak 
fedél nélkül. Á császáriak nemrég csak napokig tartó utcai 
harcok árán tudták bevenni a várost, és a házak nagy része 
ezekben a napokban annyira megrongálódott, ha egészen el 
nem pusztult, hogy öt-hat család egyetlen kis szobába szorult, 
s az még jó volt, ha a szobának fedele is volt. És még hozzá 
a járvány! A kapuőrség tehát semmiképpen sem akarta be
engedni.

Aegidius azonban makacs volt, és Frigyes páterre hivatko
zott. Volt ott egy katona, ki a név említésére felfigyelt, ő  
ismerte Frigyes pátert. Aegidius megkérte, menjen, keresse 
meg, mondja meg neki, hogy a város kapujában Aegidius, a 
Szent Domonkos rendjéből való szerzetes áll, s őt meglátogat
ni jött ide. A katonánál Aegidius meghallgatásra talált. Forró 
nyári nap volt, a sisakos katonákról csurgott a verejték. Aegi
dius odatámaszkodott a falhoz és várt. A katonák kérdezgetni 
kezdték, merről jön, mi hír a nagyvilágban. Aegidius nem volt 
beszédes kedvében; minden gondolatában a közeli találkozás
ra készült. Kurtán felelt a kérdésekre, s ebből a katonák arra 
következtettek, hogy valami rosszban jár. Túl rongyos, mocs
kos is volt ahhoz, hogy nagy véleményt kelthessen magáról.

A katona, kit Frigyes páterhez küldött, visszajött; megtalál
ta Frigyes pátert, át is adta neki az üzenetet, de a válasz így



hangzott: Frigyes páter azt üzeni a Szent Domonkos rendjéből 
való Aegidiusnak, hogy Trier városában most sok az elvégzen
dő munka, legalábbis épp annyi, mint lett volna Magdeburg- 
ban. Aegidius többször is megkérdezte, szó szerint ezt mond- 
ta-e, és azonkívül semmi mást?

-  Semmi mást, és szó szerint ezt -  erősítette a katona.
Aegidius felkészült rá, hogy fogadtatása nem lesz szívélyes; 

Frigyes páter könnyen megtudhatta, hogy ő, Aegidius, min
den engedély és bejelentés nélkül hagyta ott a császári csapa
tokat, Frigyes páter szemében ő áruló, kötelességszegő. Az 
ilyen rideg válasz azonban, az üdvözlő „Isten hozott!” helyett, 
váratlan volt. Vagy lehetséges-e hogy Frigyes páter megsejtet
te, mivel tart hozzá, és ezért állt ki vele szemben a hivatal 
vértjében? Nem volt valószínű, hogy Frigyes páter kerüli a 
megmérkőzést. De mit jelent akkor ez az embertelenül büszke 
elutasítás a hitehagyottal szemben?

A kaput becsukták, de Aegidius már a gondolatra is, hogy 
itt áll a kapuban és ne mehessen be, elsápadt az indulattól, és 
dörömbölni kezdett. Az előbbi fiatal katona megint megszán
ta, megint odajött, és Aegidius könyörgőre fogta a dolgot. A 
fiatal katona ráállt, hogy még egyszer üzenetet vigyen Frigyes 
páternek. Az üzenet így szólt: Aegidius csak azért ment el 
Magdeburgból, hogy Frigyes pátert megkeresse, számlálhatat- 
lan hetek óta városról városra jár Frigyes páter nyomában, 
s most nem nyugodhat bele abba, hogy végre ideérve dolgavé- 
gezetlen távozzon. Azt is megmondta a katonának, beszélje el 
Frigyes páternek, hogy ő hogyan fogadta a választ, de aztán 
utána kiáltott, és épp az ellenkezőjét kötötte a lelkére, azt, 
hogy ne mondja el.

Ezúttal hamarabb és kedvezőbb felelettel jött vissza a fiatal 
katona. Ha Aegidius ragaszkodik hozzá, Frigyes páter szót 
emel gróf Rittenbergnél, hogy a városba bebocsáttassék, de 
Aegidiusnak tudnia kell, hogy pestises városba jön, onnan 
kimennie nem lesz szabad.

Aegidius csak fél füllel hallotta, amit azután még a fiatal ka
tona beszélt neki arról, hogy milyen pusztulás színhelye ez a 
boldogtalan város. Az utolsó utcai harcokban a város utcái 
megteltek eltakarítatlan hullákkal, úrrá lett a fekete halál,



és naponta tucatjával temetik áldozatait. Aegidius szenvedés
ből, nyomorúságból már annyit látott, hogy még akkor is, ha 
figyelmesebben hallgatta volna is, a katona elbeszélése meg 
nem indítja. Igen, ha a katona arról beszélt volna, hogy tud 
valahol várost, ahol az emberek többé-kevésbé emberségesek 
és egy kicsit boldogok is, akkor felütötte volna fejét, és talán 
még a Frigyes páterrel való találkozást is önszántából elhalasz
totta volna, hogy odasiessen megnézni, a saját két szemével 
győződjön meg a különös város létezéséről -  ha ugyan hinni 
tudta volna, hogy a katona igazat beszél. De így, hogy megjött 
végre az engedély, és bebocsátották a városba, fel sem nézett 
egész úton, még körülbelül sem tudta volna megmondani, 
hogy miféle utcákon vezették végig. Ment a katona mellett; az 
beszélt, ő hallgatott.

A katona Frigyes pátert dicsérte, hogy az nem olyan, mint a 
többi háromtornyos fejfedővel járó, pompaszerető jezsuita. 
Egyszerű és jó ember, a többi katona úgy szokott róla beszél
ni, hogy kár érte, amiért papnak és nem katonának ment. Igaz 
is, katonák közt sem, keresve sem lehet találni bátrabb em
bert. Mikor beverekedték magukat a városba, a protestánsok 
az ablakokból, az utcaközökből, minden szögletből lőttek 
rájuk, úgyhogy a spanyoloknak már inukba szállt a bátorsá
guk, és kévésén múlt, hogy a császáriak nem kerültek megint 
a kapun kívülre. Frigyes páter azonban a legnagyobb tűzben 
és minden fegyver nélkül ott járt a szorongatott katonák kö
zött, és ha egyik-másik már meg is akart futamodni, de 
meglátta a pátert, amint nyugodtan állt, elszégyellte magát, 
nem fordulhatott vissza, nem szaladhatott el, hanem új el
szántsággal igyekezett előre. A legnagyobb lármában, vérben, 
füstben Frigyes páter le-lehajolt egy-egy sebesülthöz, és vi
gasztalta, vagy, ha halálosnak látszott a seb, feloldozta a 
sebesültet bűneitől, hogy megnyugodott lélekkel induljon a 
másvilágra. Ezt mind nemcsak a többiektől hallotta, sokat 
látott ő maga is; ez nagy tanúság Frigyes páter mellett. Csak 
a spanyolok haragszanak Frigyes páterre, mert ő volt az, aki a 
parancsnoknál kijárta, hogy a lutheránus hadifoglyok is ke
gyelmet kapjanak.

A fiatal katona egy nagy ház előtt állt meg.



-  Itt a kapuban várjon meg -  mondta Aegidiusnak. -  így 
hagyta meg Frigyes páter.

-  Mért nem mehetnék fel én is?
-  Ebben a házban fekszenek a pestises betegek.
-  De ha más felmehet, ha Frigyes páter itt lehet...
A fiatal katona mosolygott.
-  Frigyes páter itt is lakik, de az más, én is felmehetek 

hozzá -  tette hozzá a fiatal katona, s megint mosolygott - , 
mert engem nem bánt a pestis.

Aegidiusnak most feltűnt kísérőjének világos szeme. Na
gyon fiatal, tej arcú fiú volt, és a nagy hőségben is friss 
maradt és könnyed, fürge léptekkel sietett fel. Aegidiust a hő
ség is kimerítette talán, és az is elernyesztette, hogy végre a 
várt találkozás küszöbén állt.

Messziről látta már Frigyes pátert, oldalán a fiatal katoná
val, lefelé jönni. Az arcán nem látott változást, csak a járása 
volt egy kicsit vontatott, mint az öreg embereké. Ő is meglátta 
a kapuban álló Aegidiust, de azért nem gyorsította meg 
lépteit, még egy pillanatra meg is állt lejövet, hogy pár szót 
váltson a fiatal katonával.

Aegidiust egyszerűen, minden látható felindulás nélkül, 
szokásosan üdvözölte, csak mintha közben a szokottnál figyel
mesebben nézné meg. A fiatal katona tiszteletteljesen elkö
szönt -  Aegidius akaratlanul is utánafordult, most megütötte 
a fülét ez ifjú ember szép, dallamos hangja. Frigyes páter 
szólalt meg először:

-  Majd elvezetlek ennek a katonának a házába, ott van 
egy hűvös kert, ahol leülhetünk. Jó lesz?

Aegidius igent intett. Már jó darabot mentek, mikor Aegi
dius megkérdezte:

-  Ki ez a vidám, fiatal katona?
-  Nem vidám az, és nem is olyan fiatal, mint amilyennek 

látszik. Olyan idős, mint te, és neki is megvan a maga törté
nete, mint mindegyikünknek.

Frigyes páter, úgy látszott, nem akart erről többet beszélni. 
Megint hallgatagon mentek egymás mellett, Frigyes páter min
dig kicsit Aegidius mögött, mert mintha nehezen emelte volna 
lábát. Aegidius elhatározta, hogy nem fog erőlködni, akár



milyen kényszeredett lesz is a hallgatás; úgy vélte, ez lesz 
a legjobb mód a másikat színvallásra kényszeríteni. így gon
dolta: színvallásra, ám maga sem tudta pontosabban, hogy mit 
ért ezen.

Igazából azonban épp ő, Aegidius volt az, aki kényszeredet
ten hallgatott. Frigyes páter az ismerős, nyugodt tekintettel 
járt mellette, és az arca felhőtlen, a régi, nyílt arc volt.

-  Mondják -  szólt Frigyes páter, a város bedőlt házaira 
nézve - ,  mondják, hogy Magdeburg még ennél is siralmasabb 
állapotra jutott.

-  Mondják? -  válaszolt Aegidius, és akarata ellenére is el
lenséges lett a hangja mindjárt az első szónál. -  Tilly azt a je
lentést küldte a császárnak, hogy Trója pusztulása óta ilyen 
diadalt még emberi szem nem látott.

-  Nagy Sándor csak egy pogány világbirodalmat akart, és 
azért is sok városnak és sok embernek kellett elpusztulni -  vá
laszolt Frigyes páter röviden.

-  De Nagy Sándor maga is csak pogány volt -  jegyezte meg 
Aegidius.

Frigyes páter zavartalanul folytatta.
-  El is ítéljük a világhódítókat. A gondviselés kezét kell 

látni abban, hogy egyiknek sem sikerült tartósan megvetnie a 
lábát. A világhódítók csak nagyobb méretekben akarták azt, 
amit minden kis kényúr is akart, de nem valami lényegesen 
mást. Az egyház azonban lényegesen más céllal indult világhó
dításra. Egyébként -  váltott hangot -  erről már egyszer annak 
idején kibeszéltük magunkat.

A ház, mely előtt most Frigyes páter megállt, a város köze
pén emelkedett. Aegidius csodálkozva vette észre, hogy kö
rös-körül csupa rom, megrongált, bedőlt házak, ez az egy pe
dig épségben, tisztán és barátságosan áll köztük. A piros cse
réptető, a nagy, fehér ablakok és a kétoldalt ülő, fehér 
figurákkal díszített, lépcsőzetesen keskenyülő oromzat -  min
den teljesen sértetlen. Úgy hatott rá ez a ház ebben a környe
zetben, mintha nem is volna erre a földre ráépítve, hanem 
csak éppen mintegy átutazóban állt volna meg itt egy percre. 
Mikor a nagy ablakokkal megvilágított előszobán át az ud



var fáinak eleven zöldje ütközött szemébe, újra megkérdezte 
Frigyes pátert:

-  Annak a fiatal katonának a háza ez?
Öreg, nagy fák álltak a kertben -  egy barackfa is, és úgy sü

tött rá a nap, mint ahogy egyszer álmában látta Aegidius. A 
falak mentén magasra futott fel a vadszőlő, s a nagy udvar vi
rágoskertje közepén pompázó virágágy mellett, faragott 
támlás padra, nagy árnyékú diófa alá ültek le. Aegidius rég 
nem járt ilyen helyen. Legszívesebben egyedül maradt volna, 
hogy egy kicsit lehunyja szemét, és semmire se gondolva mé
lyen lélegezzen.

-  Szoktak neked is olyan csodálatos álmaid lenni, hogy az 
ízük még hosszú évekig a nyelveden marad? -  kérdezte magá
nak is váratlanul Aegidius.

Talán a kert a barackfával, talán az, hogy most megint itt ült 
az ember mellett, kinek arcát annyiszor idézte maga elé, isten 
tudja, min múlott, de Aegidius a saját hangján megérezte, 
hogy ez a várt beszélgetés másképp fog lefolyni, mint ahogy 
elképzelte, s nemhogy küzdött volna ez ellen, hanem boldog 
meglepetésben örült neki, és arcát odatartva a napsugaraknak 
várta, tud-e ezen a hangon, amilyen hangon még sose beszél
tek, Frigyes páter is beszélni vele. Frigyes páter komoly szeme 
biztatóan találkozott az ő oldalt forduló, egy kicsit még félénk 
tekintetével, és Aegidius nyelve megoldódott, míg szeme a 
barackfa zöld levelein időzött. Szakadozottan, szüneteket 
tartva, úgy beszélt, mintha a napfényben csillogó barackfa le
veleiről kellene káprázó szemmel leolvasnia a vallomásait.

-  Sokat imádkoztam már életemben, és persze sokszor gon
dolkodtam arról, hogy mi mindent jelent a megfeszített Krisz
tus története. S prédikáltam is buzgón róla. A keresztre feszí
tett Krisztus. Addig csak tudtam róla, de egészen igaz valóság
gá csak Magdeburgban vált, számomra csak ott történt meg, 
hogy az emberfiának kereszten kellett meghalnia. Addig csak 
tudtam róla, hinni véltem, de Magdeburgban, a börtönömben 
egy éjszaka láttam. Álmomban. Sohase gondoltam volna, 
hogy az érzéki érzékelés mindennél több. Úgy álmodtam, 
hogy egy templomajtó gerendáján függ. És aznap éjszaka 
egy másik álmom is volt -  erről a barackfáról. Épp így



sütött rá a nap, és olyan boldog voltam, mint amilyen szomo
rú, amikor felébredtem. Ez a boldog álom elmúlt, ez a boldog 
álom most álomként áll előttem itt, a valóságban -  és nem 
álom-e valóban? Hiszen lemegy majd a nap, te is, én is fel fo
gunk innen kelni, és többet ide vissza nem jövök. Avagy ha 
igen, ki tudja, akkor is újra az álombéli barackfa lesz-e ez a 
barackfa, ha mégúgy csillog is a levelein a nap, és a gyümölcs 
rajta mégoly aranysárgán fénylik i s . ..

. . .  de a másik álom, a másik -  az valóság marad. Talán 
azért, merthogy ami fáj, az erősebben gyökerezik az ember
ben? Nem tudom, de azt hiszem, ez nem igaz. Mert ha, 
miként álomban látnom adatott a kereszten kínhalált halt em
berfiát, ha úgy látnom adatott volna a másikat is, azt a mási
kat! Ma másképp ülnék itt, ma itt se volnék...

. . .  gondolok a vértanúkra és boldog szentekre; mit érezhet
ték, ha ilyen valószínűen, pontosan álmodták Krisztus dicső
séges feltámadását, tündöklő arcú diadalát, boldog angyalok
nak a vesztőhely fölött fölhangzó, fölszabadult hozsannáját -  
ilyen álom, csak egyetlenegy ilyen, éltre szóló ajándék lehet, 
egész életre a biztos reménynek kiapadhatatlan forrása. . .

. . .  de lám, engem csak a kínhalált halt emberfia látogatott 
meg álmomban. Az óta az álom óta, páter, sok mindent 
láttam, és amit láttam, az egymásra halmozódott nagy, magas 
halom, borzalmak halma, és a halom tetején csak a kínhalált 
halt emberfia áll. És ha elkárhozom is, nem tudok másról; ez 
az, amit láttam, nem hiszek a másikban. Ahogy Tamásnak 
hinnie kellett és lehetett, mert hiszen szemével látta és ujjaival 
tapintotta a sebeivel diadalmasan feltámadt Krisztust -  énne
kem nem lehet hinnem, mert szememmel láttam és ujjaimmal 
tapintottam azt, akit megfeszítettek és aki meg van feszítve 
máig; elém állt, láttam -  a templomajtóban...

. . .  Éli, éli, Iámmá sábáktáni? -  a fülemben cseng ez az 
utolsó szó, amit az ő ajkáról hallok. „Istenem, Istenem, miért 
hagytál el engem?” -  és azon túl sötétség. Ha nem így volna, 
mi volna Magdeburg, a világ, ez az egész föld? Tréfa volna, 
ugye, csak tréfás, téves látszat, hiszen akkor ez a föld mégis a 
diadalmas emberfia földje lenne, és fölül a feltámadott diadal
mas emberfia mennye boltozódnék, és várna reánk, és várna



arra a furcsa vitézre is, aki tréfás tévedésből akasztotta fel 
magát a szemem láttára, m e rt... De ez egy más történet.

Aegidius elhallgatott, hogy magához térjen; belezavarodott 
a saját szavaiba, melyek az imént túlságosan hevesen áradtak, 
mint a rég visszafojtott sírás. Frigyes páterhez fordult:

-  T e . .. mondd, álmodtál már te is Krisztusról?
Kinyújtott keze a Frigyes páteré után kapott, de mielőtt

megfoghatta volna, ez hevesen elhúzta, és mentegetőzve fi
gyelmeztette:

-  Sokat érintkeztem pestisesekkel, csak azért. De te ko
moly dolgot beszéltél. Es é n ... nem tudok rá felelni, hogy 
álmodtam-e már Krisztusról. Biztos, hogy igazad van, s van
nak emberek, kiknél az álomban nyert érzéki benyomás oly 
erős lehet, mintha ébrenlétben érte volna őket, és biztosan 
abban is igazad van, hogy az érzéki benyomás végső súllyal es
het latba az ember életében. Hiszen Paulus biztosan sokat hal
lott már előbb is a keresztény hit igazságairól, és ez mégse 
használt, üldözte a keresztényeket mindaddig, míg a Damasz
kusz felé vivő úton nem állította meg a jelenés, és nem hallot
ta a látomás szájából: „Saulus, Saulus, mért üldözöl enge- 
met?” Akkor megtért, és lett ereje csodákat tenni tűrésben és 
cselekedetben. De é n . .. én mindig csak közönséges napi dol
gokról álmodom. Würzburgban éjszaka újra a tömeget láttam 
álmomban, rikácsolva állta körül a máglyát, és láttam a 
máglya tetején megkötözött boszorkány színehagyott arcát. 
Itt pedig most a pestises betegeket látom, ha álmodom, mint
ha az éjszaka nem is volna más, mint a nappal.

Aegidius, megint kinyújtotta kezét, és erős ujjaival tartotta 
a páter finom bőrű csuklóját.

-  Bánom is én a pestist! Hanem ide hallgass! Teneked se 
könnyű az élet, mi? És mégis, mondok egyet: még mindig túl 
könnyű, még mindig nem éled olyan nehéznek, mint amilyen.

Aegidius csaknem könyörögve függesztette szemét a páter
re, akinek arcán valami villant, olyasmi, mint egy mosoly az 
ajka egyik szögletében.

-  Én is mondanék neked valamit -  szólt Frigyes páter, és 
Aegidius megint az idősebb, okosabb, szelídebb báttyal ült 
szemben - ,  én is mondanék neked valamit: te nehezebbé te



szed magadnak az életet, mint amilyen. Nézd csak, most is 
hogy szorítod a csuklóm, akárcsak Jákob, mikor az Úr an
gyalával áldásért viaskodott, pedig, ugye, nagyon is tudod, nem 
vagyok én valaki, aki áldássá válhat. így, jó, hogy elvetted 
a kezed. Hát igen, majd megmondom én, mért kerestél meg 
engem: azért, mert még mindig reménnyel teszed magadnak 
túl nehézzé az életet. Nézel, mit beszélek? Hogy a remény, 
mely a teológiai erények centruma, túl nehézzé teszi az életet? 
Pedig a gondolatom egyszerű: megbújt reménnyel jöttél hoz
zám. Ha feladtad volna a reményt egyszerűen, komoran, mint 
akit nem foszthat ki senki útonálló.. .  így azonban mindig 
szegényebbé teszed magad, és most rám kényszeríted a szere
pet, hogy még szegényebbé tegyelek. Nem kell felelned, be
szélek majd én. Ha most azt mondanám neked, van nekem 
egy talizmánom, melyet magadhoz kell venned, a szíved felett 
viselned, és akkor eloszlik a sötétség, mi most szemed előtt az 
életre, az egész mindenségre fekszik rá -  igaz-e, hogy kinyúj
tanád utána a kezed? Hiszen végül is valami efféléért jöttél 
hozzám; abból is nyilvánvaló ez, hogy én, látod, már senki 
emberhez nem megyek. És ha nem csak ember, hanem ha ma
ga az Isten angyala jönne hozzám, és mondaná, hogy van nála 
az én számomra egy ilyen talizmán -  én azt felelném, s kezem 
meg se mozdulna: örülj vele, Isten angyala, örülj! -  És 
mennék tovább a magam útján, egyszerűen a magam szeme 
után. Látod, ezért nem segítene rajtam még az az álom sem, 
mely iránt nálam kérdezősködtél.

Aegidius tenyerébe hajtott fejjel hallgatta, s minden erejét 
megfeszítette, hogy el ne veszítse szeme elől a maga gondo
latát.

-  Én nem magamról szeretnélek hallani, magamról majd 
beszélek én -  szólalt meg, de maga is érezte, hogy az, amit 
mond, sokkal keményebb, mint ahogy mondja és mondani 
szeretné. De úgy érezte, hogy kell védekeznie, mert ahogy ezt 
az embert beszélni hallotta, mintha valami bűvölet kezdene 
elhatalmasodni rajta. -  Mégis azt mondom, hogy te megköny- 
nyíted magadnak az életet. Ismertem egy embert, szektárius 
volt, valami baptistaféle, ez az, akiről beszélni kezdtem. Ez 
azt mondta, hogy nem szabad háborúba menni, nem vért on



tani. A családját elpusztították, őt magát pedig kényszerítet
ték, hogy fegyvert kössön. Évekig cipelték magukkal e ka
tonát, csúfot űztek belőle, kínozták, ő mégse, a legnagyobb 
veszélyben sem vont fegyvert, nem, a maga védelmére se. És 
életben maradt, és ahogy a szektáriusok mind, dölyfösen te
kintett le mindenkire, aki nem az ő hitén volt. Isten válasz
tottjának érezte magát. S csakugyan a gondviselés különös ke
gyét kellett abban látnia, hogy háborúban volt, következete
sen nem ölt, és mégis életben maradt. Ez az ember, ki -  mon
dom -  emberfelettit szenvedett hitéért, és mégis állhatatos 
maradt, ez az ember egy éjszaka összeszólalkozik az Elba 
partján egy pappal, felindulásában megöli a papot, gyilkos 
lesz. Nem tudta, miért tette, nem tudta, és biztos, a következő 
órában vagy percben kínhalált halt volna szívesen azért, hogy 
a kiontott vért a föld visszaadja és a holttest megéledjen. A 
holttest nem éledt meg, és Salamon a magdeburgi székes
egyházban tartott ünnepi istentisztelet alatt felment a torony
ba és végzett magával. Én akkor tudtam meg, hogy még egy
szer találkoznom kell veled. Mert addig, míg Salamon holttes
tének súlya alatt a harang meg nem kondult, nem voltam tisz
tában magammal. Öt perccel előbb még úgy beszéltem Sala
monnal, mint minden igazhívő pap, és nem tudtam, hogy a hi
tem hattyúdalát mondtam el. De akkor, mikor felmentem a 
toronyba... nézd, azt gondoltam: Frigyes páter még mindig 
könnyűvé teszi magának az életet. Ez a Salamon, szegény, 
együgyű paraszt volt, és egy törvény alá állította magát, mely 
ellenkezik a természeti világrend minden törvényével. És azt 
gondoltam: feleségét, gyerekeit ez az ember feláldozta, és ma
ga töméntelenül sokat szenvedett, és mégse tudta diadalmassá 
tenni azt a másik világból való törvényt. Ki hegyeken, szaka
dékokon szemrebbenés nélkül gázolt át, egy szalmaszálon 
halálra botolt. Hisz ez megtörténik sokszor, de ebben az eset
ben mi ez a szalmaszál? Ebben?

Frigyes páter egy letépett fűszállal simogatta tenyerét.
-  Ezt a kérdést hozzám intézted? -  szólt feltekintve.
-  Tulajdonképpen nem -  válaszolt Aegidius - ,  én akarom 

megmondani. A szívek üressége a földi élet mai törvénysza
bója. És itt állt egy szál erős ember, és azt mondta: „Istenbe



vetett erőm erőssé tesz, hogy az én életemnek törvényét ne ez 
az úr szabja meg.” És Istenbe vetett ereje, íme, nem tette 
erőssé, a földi törvényszabó nem engedte ki, a Káin törvényé
nek kellett győznie. De Salamon erre felakasztotta magát, 
mert most már biztos volt, ez jel volt neki -  az tudniillik, hogy 
gyilkos lett ő is jel volt, hogy ő se kiválasztott, hanem hite 
szerint az eleve elrendelt örök kárhozatra jutók közül való. 
Azt nem gondolom, hogy ennek a szektáriusnak a maga vad 
elképzelésében igaza volt. De azt gondolom, hogy te meg- 
könnyíted az életet magadnak, mert ahelyett hogy abban a 
szalmaszálban -  szalmaszál az, ha elpusztított Magdeburg is 
a neve -  a szörnyű törvényt, mely ránk következett, felismer
néd, és megvallanád, nagy célok vallásával ámítod magad és, 
igenis, másokat is, pedig a dolog hajmeresztően egyszerű: 
talán csak arról van szó, hogy a föld egy olyan csillagkép je
gyében áll, mely vadakká teszi az embereket, és elpusztíttatja 
velük lelkűket, városaikat, földjeiket. Értesz engem? Én hi
szek Istenben, hiszem, hogy ha nincs egyház, nincs üdvösség 
se, de mit ér mindez, ha az Istenhez, az egyházhoz, az üd
vösséghez vezető úton a kapuban ott áll a keresztre feszített, 
máig kereszten függő emberfia, s elállja utamat. Az egyház 
gondolatát nagyobbnak tartom, mint az ember erejét. Egy 
túl világi világból földre esett gondolat -  talán majd lesznek 
egyszer a földön lények, kik rá termettek. De ezek, de mi? So
ha! Értesz engem?

Aegidius nagyot lélegzett. A kertben már elsötétedett, és a 
levelek közt csendes, szelíd szél poroszkált. Aegidiusnak eszébe 
jutott az az este, mikor Tilly tábornoktól Magdeburgba ment.

-  Nem, igazán nem gondolom, hogy az ember megátalko- 
dottan rossz. Az után a nap után, melyen harmincezer védte
len embert gyilkoltak le, láttam a katonákat; olyanok voltak, 
mint te meg én, ha fáradtak vagyunk és leheveredünk a földre. 
Értesz engem?

-  Annyiszor kérded, Aegidius -  szólalt meg Frigyes pá ter-, 
hogy értelek-e! Arra kell gondolnom: lám, ez az ember azt hiszi, 
hogy Isten különös átkából csak neki támadtak efféle gondolatai. 
Egy szót sem mondtál, ami engem és -  hidd el -  sokakat a ma élők 
közül már sokszor át nem járt volna, csak...



-  Annál jobb! -  vágott szavába Aegidius. -  Mondd meg 
azonban azt, hogy nem magadon könnyítesz-e akkor, mikor 
nem mégy ki az országútra, a világútra, a végtelen sivatagba 
pőre magányosságodban. Csak azt ne feleld erre, hogy az em
ber a szent közösségbe tartozás nélkül, egymagában semmi, 
haszontalan holmi. Hiszen igaz, mi vagyok én ma más, mint 
egyetlen ostoba verejtékcsöpp, ami a sárba hull, a nagy, verej
tékező világ arcából kiizzadt verejtékcsöpp? Igaz, senkinek 
hasznát nem szolgálom. Igaz, hogy élek, az a magam gondja, 
s ha meghalok, csak magamnak halok meg. Igaz, igaz...

-  Várj csak! Szép szót mondtál az előbb -  emelkedett fel 
Frigyes páter, és megállt szemközt Aegidiusszal; az ülve ma
radt. -  Azt mondtad, hogy a világ szenvedésének vagy az áldo
zata, ha jól értettelek ...

-  Nem áldozata! -  rázta fejét az. -  Kiszakadt, lehullott 
része.

-  Felelni akarok neked. Értem, mit mondasz. -  Frigyes 
páter most nem engedte Aegidiust tovább beszélni. -  Felelni 
akarok neked -  kezdte, és egyik karjával a pad karfájához tá
maszkodva folytatta. -  Egy kicsit nehezemre esik a beszéd, 
ilyenkor esténként pár nap óta hideg lel. De nemcsak ezért 
esik nehezemre; miattad is. És mégis, beszélni akarok veled, 
s majdnem úgy, mintha magammal beszélnék. Látod, én is 
gondoltam olyasmit, hogy a világért szenvedek. És egy este, 
hogy az evangéliumot olvastam, föltűnt nekem valami. Észre- 
vetted-e, hogy Krisztus sír? Sír Jeruzsálem sorsán -  ezt olvas
tam este, és nem is tudtam tovább olvasni, annyira lefoglalt 
ez a feltűnő részlet. Épp a nőktől jöttem, akiket azzal vádol
tak, hogy boszorkányok -  Würzburgban voltam - , és égett 
bennem a szomorúság.

Aegidius felpattant és egész közel lépett Frigyes páterhez.
-  És mégis máglyára kísérted őket! Krisztus keresztjével a 

kezedben, te! Te, aki könyvet írtál arról, hogy a boszor
kányok -  nem boszorkányok, te.

Frigyes páter keze előrecsúszott a pad támláján, és a felső 
teste a karja után, és lassan a feje rá a karjára. A kertben csak 
a levelek és a szél súrlódása hallatszott; Aegidius nem mert 
beszélni, mozdulni is alig, míg annak a másik embernek feje



így feküdt ott. Most érezte, hogy Frigyes páternek igaza volt 
abban, hogy ő, Aegidius, mégiscsak reménnyel jött ide, mert 
így látva Frigyes pátert nehéz lett a saját fejét a vállán tar
tania. Valahol lelke mélyén mindeddig még, valóban, megbújt 
a vágy, hogy Frigyes páter győzze majd le őt -  és íme, Frigyes 
páter is, még ő is!

-  Talán csak nem sírsz? -  kérdezte végre.
Frigyes páter felemelte fejét.
-  Akkor este rájöttem valamire -  szólt, és hangja száraz 

volt, mint amilyennek még Aegidius sose hallotta. -  Arra jöt
tem rá: íme, én térítek, toborzok, és boszorkányokat kísérek 
a máglyára, mert az egyház parancsolja, s mert hiszem, hogy 
az egyház nagy érdeke, hogy még tévedéseiben is feltétlen en
gedelmességre találjon, és egy nagy véres tévedésben, a téve
dést tudva, részt veszek -  és mégis, ha megfeszülök is, nem tet
tem magam érdemessé, hogy Krisztus nevét a szájamra ve
gyem, mert igaz, talán sírtam már életemben, talán az előbb 
is sírtam, de miért? Vagy egy nagy ügy feletti kétségbeesé
semben, vagy a magammal való elégedetlenség kínjában, de 
még egyetlenegyszer sem, egyetlen könnyet sem pusztán csak 
azért, mert egy ember szomorú szívét a magamévá tettem, 
pusztán csak részvétből még soha. Most én kérdem -  folytatta 
kis szünet után értesz engem? És ezt azért mondom el ne
ked, hogy megkérdezzelek: gondolod te magadról, hogy te 
már sírtál egyetlen, egyetlenegy ilyen könnyet? Egyetlen 
olyant, mint Krisztus a város fölött? Az a szektárius, kiről 
beszéltél, nem magadért, nem a magad útja miatt vált neked 
oly fontossá? Őérte, csak neki, csak miatta sírtál egy köny- 
nyet is?

Lassan jött Aegidius szájából a felelet, és a szeme nagyra 
nyílt.

-  Nem -  felelte.
-  Látod, Aegidius, most megint elvettem tőled valamit -  

folytatta Frigyes páter, és az ismerős, meleg hangja kereke
dett megint fölül, mikor hozzátette: -  Üljünk le szépen vissza 
ide a padra, holnap már úgyse ülök itt, s beszélgessünk 
békésen!

-  Mért nem ülsz itt holnap?



-  Annál jobb! -  vágott szavába Aegidius. -  Mondd meg 
azonban azt, hogy nem magadon könnyítesz-e akkor, mikor 
nem mégy ki az országúira, a világútra, a végtelen sivatagba 
pőre magányosságodban. Csak azt ne feleld erre, hogy az em
ber a szent közösségbe tartozás nélkül, egymagában semmi, 
haszontalan holmi. Hiszen igaz, mi vagyok én ma más, mint 
egyetlen ostoba verejtékcsöpp, ami a sárba hull, a nagy, verej
tékező világ arcából kiizzadt verejtékcsöpp? Igaz, senkinek 
hasznát nem szolgálom. Igaz, hogy élek, az a magam gondja, 
s ha meghalok, csak magamnak halok meg. Igaz, igaz...

-  Várj csak! Szép szót mondtál az előbb -  emelkedett fel 
Frigyes páter, és megállt szemközt Aegidiusszal; az ülve ma
radt. -  Azt mondtad, hogy a világ szenvedésének vagy az áldo
zata, ha jól értettelek ...

-  Nem áldozata! -  rázta fejét az. -  Kiszakadt, lehullott 
része.

-  Felelni akarok neked. Értem, mit mondasz. -  Frigyes 
páter most nem engedte Aegidiust tovább beszélni. -  Felelni 
akarok neked -  kezdte, és egyik karjával a pad karfájához tá
maszkodva folytatta. -  Egy kicsit nehezemre esik a beszéd, 
ilyenkor esténként pár nap óta hideg lel. De nemcsak ezért 
esik nehezemre; miattad is. És mégis, beszélni akarok veled, 
s majdnem úgy, mintha magammal beszélnék. Látod, én is 
gondoltam olyasmit, hogy a világért szenvedek. És egy este, 
hogy az evangéliumot olvastam, föltűnt nekem valami. Észre- 
vetted-e, hogy Krisztus sír? Sír Jeruzsálem sorsán -  ezt olvas
tam este, és nem is tudtam tovább olvasni, annyira lefoglalt 
ez a feltűnő részlet. Épp a nőktől jöttem, akiket azzal vádol
tak, hogy boszorkányok -  Würzburgban voltam - , és égett 
bennem a szomorúság.

Aegidius felpattant és egész közel lépett Frigyes páterhez.
-  És mégis máglyára kísérted őket! Krisztus keresztjével a 

kezedben, te! Te, aki könyvet írtál arról, hogy a boszor
kányok -  nem boszorkányok, te.

Frigyes páter keze előrecsúszott a pad támláján, és a felső 
teste a karja után, és lassan a feje rá a karjára. A kertben csak 
a levelek és a szél súrlódása hallatszott; Aegidius nem mert 
beszélni, mozdulni is alig, míg annak a másik embernek feje



így feküdt ott. Most érezte, hogy Frigyes páternek igaza volt 
abban, hogy ő, Aegidius, mégiscsak reménnyel jött ide, mert 
így látva Frigyes pátert nehéz lett a saját fejét a vállán tar
tania. Valahol lelke mélyén mindeddig még, valóban, megbújt 
a vágy, hogy Frigyes páter győzze majd le őt -  és íme, Frigyes 
páter is, még ő is!

-  Talán csak nem sírsz? -  kérdezte végre.
Frigyes páter felemelte fejét.
-  Akkor este rájöttem valamire -  szólt, és hangja száraz 

volt, mint amilyennek még Aegidius sose hallotta. -  Arra jöt
tem rá: íme, én térítek, toborzok, és boszorkányokat kísérek 
a máglyára, mert az egyház parancsolja, s mert hiszem, hogy 
az egyház nagy érdeke, hogy még tévedéseiben is feltétlen en
gedelmességre találjon, és egy nagy véres tévedésben, a téve
dést tudva, részt veszek -  és mégis, ha megfeszülök is, nem tet
tem magam érdemessé, hogy Krisztus nevét a szájamra ve
gyem, mert igaz, talán sírtam már életemben, talán az előbb 
is sírtam, de miért? Vagy egy nagy ügy feletti kétségbeesé
semben, vagy a magammal való elégedetlenség kínjában, de 
még egyetlenegyszer sem, egyetlen könnyet sem pusztán csak 
azért, mert egy ember szomorú szívét a magamévá tettem, 
pusztán csak részvétből még soha. Most én kérdem -  folytatta 
kis szünet után - ,  értesz engem? És ezt azért mondom el ne
ked, hogy megkérdezzelek: gondolod te magadról, hogy te 
már sírtál egyetlen, egyetlenegy ilyen könnyet? Egyetlen 
olyant, mint Krisztus a város fölött? Az a szektárius, kiről 
beszéltél, nem magadért, nem a magad útja miatt vált neked 
oly fontossá? Őérte, csak neki, csak miatta sírtál egy köny- 
nyet is?

Lassan jött Aegidius szájából a felelet, és a szeme nagyra 
nyílt.

-  Nem -  felelte.
-  Látod, Aegidius, most megint elvettem tőled valamit -  

folytatta Frigyes páter, és az ismerős, meleg hangja kereke
dett megint fölül, mikor hozzátette: -  Üljünk le szépen vissza 
ide a padra, holnap már úgyse ülök itt, s beszélgessünk 
békésen!

-  Mért nem ülsz itt holnap?



-  Mert, édes Aegidius, holnap már aligha élek. Én jól isme
rem a pestist.

Aegidius nem fogta fel mindjárt, mit jelent ez. De a sötét 
kertben körülnézve egyszerre ráeszmélt: lehet, hogy Frigyes 
páter holnap már olyan kifürkészhetetlen, néma, idegen, meg
közelíthetetlen lesz, mint most ez a sötét.

-  Most megijedtél, ugye -  szólt Frigyes páter - ,  de ne hara
gudj meg érte, ha figyelmeztetlek. Tudod, mitől ijedtél meg? 
Figyeld csak! Mi lesz a harcból, mit velem megharcolni jöttél 
ide, mi lesz a kérdésekkel, mi lesz! Épp most kell ennek a Fri
gyes páternek megszöknie?

Aegidius hallgatott egy ideig.
-  Hát igen, hát jó! -  kiáltott fel aztán dacosan. -  De ha meg

halsz is holnap, ha ma itt előttem halsz is meg, nekem arra fe
lelj: most tudod-e már, hogy nem tetted, még mindig nem 
tetted elég nehézzé az életed -  oltárt építettél magadnak, a 
magad kifolyó vérének, hogy ne lásd esztelenül a nagy pocso
lyába folyni -  és az oltárt egyháznak nevezted. Be kell valla
nod, lelked üdvösségére kérlek, valld be nyílt szóval! Hiszen 
te magad mondtad, hogy te nem nyúlnál a remény talizmánja 
után, még ha angyal kínálná is -  mert nem hiszel benne!

Visszafojtott lélegzettel várta Frigyes páter szavát. De mert 
az hallgatott, szenvedélye csak nőtt.

-  Embertelenség, amit csinálok -  folytatta - ,  nem bánom, 
de én az igazságot akarom. Te tiszta ember vagy, jó, nemes, 
nagy, és én szeretlek ebben a pillanatban, mint még soha, de 
ha megölnélek a szavammal, akkor is kimondanám, mert az 
igazságot a te ajkadról akarom hallani; megkönnyítetted ma
gadnak, nemcsak az oltárral, amit emeltél, hanem apró, 
magadnak osztott alamizsnákkal is. A boszorkányokat a mág
lyára vitted, és közben könyvet írtál a boszorkányégetés ellen; 
beálltál a pusztító háború katonái közé, a magdeburgi rémtet
tek hadseregét szolgáltad minden szavaddal, és aztán pár tucat 
hadifoglyot megmentettél a haláltól, és most.. .  most pestises be
tegeket jöttél gyógyítani, hogy te is meghalhass végre, mert már 
te se bírod tovább -  az életed hazugsága elől a halálba menekülsz. 
Felelj, előbb nem engedlek! Felelj! Nem szabad meghalnod, míg 
nem hallom a te szádból, hogy így van-e, igaz-e!



Frigyes páter lassan felemelkedett ültő helyéből.
-  Későre jár már -  szólt csendesen. -  Kísérj haza, igazán 

nem vagyok jól, de -  furcsán, alig hallhatóan nevetett de 
azért nem akarok az igazsággal elszökni előled. Útközben, 
majd útközben beszélgetünk.

Megindultak egymás mellett, s mentek, úgy, mint idejövet, 
Frigyes páter mindig kicsit hátrább, mint Aegidius.

-  Hiszek az egyház hivatásában -  kezdte Frigyes páter las
san, elgondolkozva. -  Te az előbb valami olyat mondtál, hogy 
a föld talán egy vérkövetelő vagy vérszomjas csillagkép ural
ma alá került; én akkor mindjárt szerettelek volna félbesza
kítani, hogy valami érdekeset mondjak el neked, amit én egy 
nálam idősebb és tudósabb pátertói hallottam, ő  is Jézus-tár
saságbeli atya. Christoph Scheinernek hívják, nemrég egy 
könyvet is írt, ki is nyomtatták, Rosa Ursina a címe. Én soha
se foglalkoztam a csillagok tudományával, ezt a könyvet meg 
sem értettem, de ő maga, a szerzője, sokat beszélt nekem 
arról, hogy ez a század még el sem múlik, és az ember egy 
egészen más földön fogja találni magát, és egész más csillago
kat fog a feje felett látni, mint azelőtt. A föld ugyanez a föld, 
és a csillagok -  természetesen -  ugyanazok maradnak, mint 
ötezer éve, csak az ember fogja őket másként látni, és az em
ber fogja magát másként érezni. Beszélt nekem egy frauen- 
burgi kanonokról, Nicolaus Coppernicusról, kinek száz éve 
nyomtatták ki De revolutionibus orbium coelestium című 
könyvét. Ez az én páterem arról beszélt nékem, hogy ez óta a 
könyv óta más föld van a lábunk alatt, hogy a Föld egy apró, 
apró kis csillag lett, mely éppúgy forog a Nap körül, mint 
a többi csillag. Érted? A Föld eszerint nem állna, forog millió 
más csillaggal együtt, és a nagy világtérben áll. Egy kéziratot 
is mutatott nekem, amit még ki se nyomtattak. A kézirat a 
császár prágai udvari csillagászától való, és arról van benne 
szó, hogy valaki a Holdból milyennek látja a Földet. Ez csak 
a csillagász fantáziája, de mindjárt rátérek arra, hogy miért 
beszélek róla. Az ember nyughatatlan lett, hemzseg minden 
város mindenféle feltalálóktól, gondolkodóktól, az egész élet 
gyökerestül nagy változások elé indul, és ezer oldalról fenye
geti az embert a káosz, a nagy kétségbeesés, mennél inkább



előre megy, annál inkább; ha igaz, hogy a Föld mozog, akkor 
minden meg fog itt mozdulni. És én láttam az embereket, és 
én hiszek az egyház hivatásában. És -  mondom -  hiszek az 
egyház hivatásában. A boszorkányokat máglyára kísértem, 
mert az egyház ezt parancsolta nekem; de mert hiszem, hogy 
épp mert isteni rendeltetése van, nem hiába mutattam meg 
tévedését. De fellázadni az egyház ellen, azt soha. Az annyi 
lenne, mintha az egyetlen hajléknak fejszével mennék neki, az 
egyetlen kenyeret dobnám el, és a pusztába hívnám az embe
reket, az éhhalálba azért, mert ehhez az egyetlen kenyérhez is 
ma még tévedéssel, bűnnel, vérrel készítik a kovászt. Nem, 
ezt nem!

Frigyes páter egy kicsit megállt.
-  Igen, a te szektáriusodról akartam még valamit mondani -  

folytatta aztán, és lassú léptekkel megindultak az utcán. Egy 
lélek sem járt arra, csend volt, mint a temetőben; csak néha 
vittek el mellettük szótlan emberek egy-egy koporsót. -  A te 
szektáriusod, Isten irgalmazzon neki, nem abban a szalmaszál
ban botlott el, melyet te a természeti világrend törvényének 
nevezel. Ennek a világnak törvényét is Isten adta, és ha mi 
vérrel és vassal élünk, az az ember bűne. Nem Istentől van 
ez a törvény. De Istentől van, hogy aki keresi az üdvössé
get, az elveszti. A te Salamonod -  úgy hívták, ugye -  külön 
állt, minket, többi szegény bűnöst megvetett és megtagadott. 
Az Isten őt megalázta, és látod, Aegidius, én hiszek az 
egyházban, a szentek, vértanúk és a mi, közönséges, bűnös 
emberek szent közösségében. És hiszem, nem fogják bűnömül 
felróni, hogy a lutheránus hadifoglyokat megszabadítottam 
a haláltól -  Isten a tanúm rá, nem tettem volna, ha azt 
hiszem, ártok vele az ügynek, melynek papja voltam.

Aegidius nem szólt. Hangot sem hallatott. Nem azért, mint
ha az ő számára útmutató felelet lett volna, amit ez az 
ember beszélt, hanem mert várta, hogy minden kérdésére 
elmondja feleletét, és félt, hogy ha félbeszakítja, épp ettől 
esik el, mert a beszélőnek hangja gyenge volt, és mind 
gyengébb lett. Azt is észrevette Aegidius, hogy Frigyes páter, 
csak hogy tovább tudjon menni, beszéd közben kénytelenül 
rája támaszkodott. Ettől meg is ijedt, és meg is kérdezte:



-  Üljünk le talán valahol?
-  Nem -  válaszolt kissé ingerülten Frigyes páter csak 

támaszkodnom kell, mert itt, a térdhaj lásnál fájnak azok 
a mirigyek, és nehézzé teszik a járást.

Mentek tovább, és Frigyes páter újból beszédbe kezdett, és 
ismét abban az egyenletes, nyugodt, majdnem hangsúlytala
nul szerény beszédmodorban.

-  Hogy ezeket a pestises mirigycsomókat -  itt búboknak 
hívják őket -  menekülőben szereztem; hogy csak elfutottam a 
halál felé: azt nem tudom. Nem tudom, igaz-e. Ha igaz, jaj ne
kem. Mert akkor este, mikor az evangéliumban a Krisztus sí
rása feltűnt nekem -  az előbb elfelejtettem megmondani ne
ked: a te szektáriusod se vette észre, hogy ez a sírás Krisztus 
követése - , akkor számot vetettem magammal a halálra nézve 
is. Mibe halt bele ő, a Szeretet? A mihozzánk való szerete- 
tébe. Ahogy a szentekről azt mondjuk: meghalt az Úrban, úgy 
őróla azt kell mondanunk: meghalt az emberben. De miben 
szoktunk mi meghalni, többiek? Magunkban. És én nem tu
dom, hogy én, amikor itt, a pestisbetegek között ütöttem fel 
sátramat, azért tettem-e, amiért te mondod, vagy azért, mert 
ők fájtak nekem, kiket a papok is elkerültek, ő k  is fájtak -  ezt 
tudom, de hogy csak ez volt-e, ami itt tartott, nem tudom. 
Nem tudom pedig azért, mert abban igazad van, hogy mikor 
ide kerültem, akkor már nagyon fáradt voltam. Itt vagyunk, 
Aegidius -  állt meg Frigyes páter. -  Most menj vissza abba a 
kertbe, ahonnan jöttünk. Odatalálsz majd? Az a kedves kato
na, ki hozzám vezetett, oda fog jönni, és gondodat viseli majd. 
Most megint kibeszéltük magunkat jó időre.

Aegidius utána akart menni.
-  Nem, ide nem szabad feljönnöd, ez tele van betegekkel, 

és csak széthurcolnád a városba a betegséget -  tiltotta erélye
sen Frigyes páter. -  Itt a korlát mellett feljutok a lépcsőkön 
a magam lábán is. Nem, nem szabad, ha mondom. Ha nem 
erőszakoskodtál volna, nem is engedtem volna meg, hogy be
jöjj a városba... No, menj már!

Az utolsó szavakat úgy mondta, mint ahogy az ember, kicsit 
türelme fogytán, de azért jóindulattal szokott gyereket elker
getni. így hát Aegidius nem ment vele. Engedelmesen odább



állt, de mikor azt hitte, hogy Frigyes páter már eltűnhetett a 
lépcsőkön, visszasomfordált, leült a kapu alá, a lépcsőre, ke
zére támasztott fejjel nézett maga elé, míg egyszerre tenyerébe 
bukott az arca. Sírt. Könnyei becsurogtak csuhája bő ujjába, 
így ült meglehetős sokáig, aztán fejét a kapufélfának támaszt
va, a fáradtságtól elaludt.

Hajnal felé ébredt fel, s akkor elindult a kert felé, hol Fri
gyes páterrel volt együtt. Átfázott, mert az éjszaka hűvös volt, 
és a fiatal katonát sem akarta szem elől téveszteni. Általa 
akarta tovább is az érintkezést Frigyes páterrel fenntartani.

A fiatal katona ott ült a kertben, és várta. Vidám nyári haj
nal volt, a fák csendjét a madarak hangja verte fel. A fiatal ka
tona sietve ment Aegidius elé.

-  Frigyes páter mondta, hogy ide fogja visszaküldeni. Vár
tam.

-  Várt?
-  Igen, én mostanában rendetlenül élek. -  A fiatal katona 

egy kicsit zavarba jött. -  Éjszaka keveset alszom. De jöjjön 
csak, felvezetem a szobába.

A kertből is nyílt ajtó az előszobába, ez volt az az előszoba, 
melynek színes üvegablakain át előző nap az udvarbeli fák 
mindjárt a belépésnél Aegidius szemébe tűntek. Ebből a nagy 
szobából keskeny csigalépcsőn mentek fel; fent, az előszobára 
néző, keskeny erkélyre négy ajtó nyílt. A fiatal katona 
mindjárt az első ajtót nyitotta ki, és bevezette Aegidiust. 
Aegidiusnak még akkori állapotában is jólesett ez a környe
zet. Szépen faragott ágy, barátságos, nehéz tölgyfaasztal a szo
ba közepén, sima, barna famennyezet és két nagy ablak a 
kertre.

-  Egyedül lakik itt?
-  Igen, pár hete. A többiek meghaltak -  felelte a fiatal ka

tona, és Aegidius kérdő tekintetére megmagyarázta. -  Az 
apám, az anyám és a feleségem. Pestisben.

Aegidius tekintetét a fiatal katona félreértette, és azt hitte, 
mentegetőznie kell:

-  Én csak azért mertem vendégemül meghívni, mert mond
ta, hogy nem fél a pestistől. Persze hogy veszélyes az ilyen



ház. De alig kapott volna itt szállást olyan házban, ahol még 
nem járt pestis.

Aegidiust félreértette a fiatal katona. Nem maga miatt ijedt 
ő meg, hanem mert így, közelről látva, hallva a pestisről, 
valóság lett előtte, hogy Frigyes páter is meghalhat.

-  Frigyes páter? -  mondta a fiatal házigazda elkomolyodó 
arccal. -  Maholnap rá is sor kerül. Már sok a mirigycsomó raj
ta, és az biztos jel.

Aegidius vissza akart menni a kórházba, de a fiatal katona 
útját állta.

-  Oda úgyse engedik be -  csitította. -  Majd odamegyek, és 
hírt hozok.

-  Mért engedik azt meg?
A fiú zavarba jött, mint az előbb.
-  Mert én kivétel vagyok -  mondta aztán. -  Engem nem 

bánt a pestis.
A fiatal katona később megmagyarázta Aegidiusnak, hogy 

ő miért kivétel, illetőleg nem tudta ugyan megmagyarázni, 
hogy miért az, de nyilván látni való volt, hogy az. Ebben a 
házban mindenki meghalt, csak ő maradt életben. Mindenki 
nagyon vigyázott magára; bizonyos ételeket nem ettek, kocsi
ra nem ültek, mert a lovak között is dúlt a pestis, utcára nem 
jártak -  és mindez nem segített. Meghaltak mind sorjában, 
egymás után. Pedig jól ment nekik, csak a pestissel kezdődött 
a baj. Annyira jól ment nekik, hogy szinte példabeszéddé lett 
a nevük a városban. A fiatal katonának az apja kalmár volt, és 
ha a tengeren minden hajó elpusztult, az övéké épségben kö
tött ki a kincseket érő rakománnyal. Földjük is volt, és az 
aratásuk mindig bőséges volt, ha tíz lépésre az ő földjük 
határától jég vert is el mindent. De ez még mind semmi ahhoz 
képest, hogy az ostrom alatt és az utcai harcokban talán az ő 
házuk volt az egyetlen a nagyobbak közül, amelyiknek még 
csak egy cserepe sem sérült meg. És mindenki boldog volt eb
ben a házban, de legboldogabb ő maga, a fiatal katona, mivel 
neki esztendő óta szép, jó, édes fiatal felesége is volt. A fiatal 
katona volt a legboldogabb -  és ő volt a legszomorúbb is. 
Megfélemlítette, hogy nem maradt kívánnivalója. És néha 
maga magától megiszonyodott, ha a templom előtt elmen



tében embereket látott, kik bénák vagy vakok voltak, és ott 
térdeltek egy szentkép előtt, és arcukra volt írva a vágy, a 
szenvedés és a hit. Ő is imádkozott, de nem így. Ha ő imád
kozott, azért imádkozott, hogy minden úgy maradjon, mint 
ahogy van. És minden ilyen ima után kimondhatatlan nyugta
lanság fogta el, érezte, hogy ez rossz ima, és félt, hogy Isten 
megbünteti. Irtózatosan félt, és tudta, hogy e félelem ellen 
egy orvosság volna: úgy imádkozni, hogy: ne úgy legyen, 
ahogy én, hanem ahogy Te akarod. Próbálta is, de mindjárt 
érezte, mielőtt kimondta, hogy hazudik. És ha a miatyánkban 
ehhez a mondathoz ért: „Legyen meg a te akaratod” -  akkor 
valami elszorult benne. És lassan ráébredt, hogy ő nem hisz, 
hogy őneki Istennel semmi dolga -  amit rá gondolván érez, 
gondol, az csak annyi: maradj távol, hogy az én akaratom, az 
én boldogságom megmaradhasson. Maradj távol -  mert hisz 
nem volt mért hívni Istent, mikor szíve teljességes örömét 
megtalálta a földön. És ha embereket látott, akik koldusok 
lettek vagy a nagy háború nyomorékjai -  és sokan, sokan vol
tak ilyenek - , mindenki, akivel találkozott, akiről hallott, mint 
néma szemrehányás illette őt, s így hangzott ez a szemrehá
nyás: mindnyájunknak rosszabb a dolgunk, mint neked; s az 
alamizsnálkodás, amit néha egész szenvedéllyel csinált, nem 
segítette túl a szorongva elhatalmasodó érzésen: most ké
nyeztetett napjaid árát még neked is meg kell fizetned. Félt, 
és nem hitt, csak félt, és tudta, hogy nem Istent imádja, ha 
imádkozik, hanem a maga boldogságát. És sietett el a temp
lomból, mint ahogy mindenünnen elsietett, csak hogy minél 
előbb otthon legyen, mert otthon olyan jó volt minden, mint 
a paradicsomban lehetett. És azt is tudta, hogy bűn a félelme. 
Bűn pedig azért, mert előre érezte, hogy ha bekövetkezik az, 
amitől fél, és egyszer mindent elveszt, és élete odaér a for
dulóhoz, mely a nagy elhagyatottsággal várja -  a nagy elha- 
gyatottság kézen fogja majd a hitet. És íme, bekövetkezett 
minden, amitől félt. Frigyes páter temette el az egész család
ját, sorjában, egymás után. Akkor ismerte meg közelebbről. 
Mikor az apja és az anyja meghalt, azt mondta neki Frigyes 
páter: a teljes elégedettség veszedelme a léleknek, és kell 
legalább egy kívánság, egy olthatatlan szomjúság, emlékezte



tőnek, mélyítő szomorúságnak. És amikor az egyetlent és 
utolsót eltemették, akkor azt mondta a fiatal katona: most 
már jó, most már nincs mitől félnie. Mit vehet el tőle még az 
Isten? Ezt abban a hiszemben mondta, hogy most már rajta 
lesz a sor. De Frigyes páter figyelmeztette, még akkor, mikor 
az ő egyetlenje temetéséről hazafelé mentek: Isten még min
dig elvehet tőled egyet, a halált. És Frigyes páternek igaza 
lett. íme, ő kivétel maradt. Beállt katonának, harcban is meg
fordult már, s még mindig él, egészséges. Ebben a házban la
kik, ahová még katonákat sem szállásolnak be, mert annyi 
pestishalál pusztított benne -  a cselédeket is, három volt, el
vitte mind a pestis ő minden éjszaka, mindennap itt él -  és 
él és egészséges.

Ezt a történetet Aegidius Frigyes páter halála napján hallot
ta. Reggel ugyanis, miután Aegidiust elhelyezte, a fiatal kato
na a kórházba ment, és csak este jött haza. Nagyon szomorú 
volt, Frigyes páter már meghalt, el is temették. Sietnek a te
metésekkel, mert még a pestises halottól is félnek. A város 
végén volt a pestises temető. Egyébként nagyon nehéz halála 
volt, azok a daganatok mind kifakadtak, fehér haja alatt is 
gennyezett.

-  Fehér haja alatt? -  csodálkozott Aegidius.
-  Igen, Würzburgban megőszült. Én is csak ma tudtam 

me£, hogy oda még fekete hajjal ment.
Úgy volt, hogy kimennek a temetőbe. Aegidiusnak feleúton 

eszébe jutott: minek? Azt mondta, hogy ő visszafordul. Csen
des este volt. A fiatal katona akkor mondta el történetét. 
Aegidius csak meghallgatta. Neki még története sem volt. 
Hetekig élt még ott a vendégszerető, derék, fiatal katona 
házában, és egy este azt mondta a házigazdájának:

-  Úgy látszik, én is kivétel vagyok.
A pestis alábbhagyott, lassan el is múlt, és Aegidius és a fia

tal katona életben maradtak. Aegidius egy napon elindult 
Trierből. A fiatal katona a város kapujáig kísérte, és mikor ott 
elváltak, megkérdezte:

-  Ugye, fráter, nem lett volna-e mégis jobb, ha akkor nem 
engedik be ide a városba? Mert úgy tűnik nekem, hogy még 
szomorúbban megy el, mint ahogy jött.



-  Mégse lett volna jobb. Itt tudtam meg biztosan, végsőkép
pen, hogy ma nincs templom és nincs gyülekezet, melyben ne
kem hely adatott -  felelte Aegidius, és búcsúzóul arcon csókolta 
a fiatal katonát. -  Minden gyülekezet templomának ajtajában 
ott áll és eltilt a küszöb átlépésétől valaki.

-  És most hová?
-  Nem tudom -  felelte Aegidius, és elindult.
Nem volt egészen igaz, amit mondott, csak túl furcsán hang

zott volna, ha azzal válaszol: világgá megyek, nem az én egy
házam megkeresésére, nem az én seregem megtalálására, ha
nem hogy eljussak valami olyan könnyig, mint amilyet a vigasz
talan emberfia sírt Jeruzsálemet látva. Mert csak az találhat rá 
az igazságra, aki már nem a vigasztalást keresi.

Ha igazat felel a hová? kérdésre, ezt kellett volna mondania. 
De nemcsak szeméremből nem mondta ki, része volt benne a 
félelemnek is, hogy a fiatal katona még félreérti, és azt találja 
mondani: felismertem, hogy igen, ez a legfőbb igazság, én is 
életem céljául vallom, követni akarlak. Aegidius azonban 
egyedül akart menni, és zászló nélkül, és követő nélkül. A fia
tal katonának is egyedül kell mennie, tudta -  és itt, egyelőre, 
vége az Aegidius történetének.
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Az öreg Glanznak két fia volt: Jani és Ernő. Jani szőke volt, 
kék szemű, s egészben inkább német eredetűnek, mint zsi
dónak látszott. Az öccsének fekete szeme, göndör haja volt, 
és kicsit fitos orra nyergére már gyermekkorában szemüveget 
kellett ültetni. A nagy, raktárakkal teli ház, melynek falai kö
zött a két fiú nevelkedett, egy sváb községnek a főutcáján állt, 
de ha a nagy ház egyedül állt volna egy hegyen, a felcseperedő 
gyerekek akkor se tudhattak volna kevesebbet a világ többi 
embereiről, akik az ő házukon kívül éltek. Időnként kitárták 
a rézkilincses zöld kapu két szárnyát, s ilyenkor hosszú sorban 
jöttek a kukoricával, búzával, kendermaggal megrakott szeke
rek s rajtuk maga az eladó paraszt, aki a Glanz József cégnek
-  a két fiú apjának -  szállított. De ha aztán a kiürített, 
zörgő szekerekkel frissen szaladtak ki a lovak, becsukták a 
rézkilincses zöld kapu két szárnyát, a cseléd felseperte a köve
zett udvart, a kapubejárót felmosta, és a házban megint csen
des lett minden. Az apjuk benn ült az irodában, s a gyerekek 
télen a gyerekszobában, szép időben pedig az udvartól 
dróthálóval elkerített kertben, ahol három olyan magas fenyő
fa állt, hogy ellátszott, a magas falon kifogva, az utca másik ol
dalára is.

Mikor már mind a két fiú elemibe járt -  két év korkülönbség 
volt köztük -  már csak az idősebbik, a Jani fiú ólálkodott min
den szabad idejében az otthoni nagy udvarban, míg a másik 
kint az utcán pajtáskodott s nemritkán összetört szemüveggel 
jött haza, ha nagyon hajba kapott a sváb gyerekekkel. Janinak 
az öccse ilyen élményei, mint az egész világ is, mely a Glanz- 
féle házon kívül zajlott, utolérhetetlen boldogságnak tűnt, 
melyet ő csak áthághatatlan kerítés mögül irigyelhet; kik gye
rekek amott éltek, mind született barátok voltak, a szüleik is 
egymás barátai, az egész község egyetlen nagy, szíves atyafi- 
ság. . .  vasárnap mind templomba mennek s mind délben ki-



jönnek a templomból, elöl a férfiak méltóságosan, lassan lépe
getve a fényes, csikorgó csizmákban, utánuk az asszonyok ko
moly színű ruhákban és aztán a lányok a keményített, széles 
szoknyákkal, fejükön viruló pompában a selyemkendő, ke
zükben a fehér zsebkendő, s a széles utcán a lányok egy sor
ban hatan, úgy mennek, hogy egy-egy zsebkendő csücskét ket- 
ten-ketten fogva egy ütemre lóbázzák tizenkét karjukat... 
csak a Glanzék háza, mely előtt pedig minden vasárnap elvo
nul az egész község, csak az ő házuk nem tud az ünnepek 
jószagú csendjéről, vasárnapról, imakönyvekről, szentképek
ről, ott csak vagonokról, cégekről és az anyjuk betegségéről 
esik szó fülledt egyformaságban.

A sváb gyerekekkel szemben Janiban nem volt meg a vissza
vágáshoz szükséges önérzetből fakadó bátorság, sőt elhitte, 
hogy neki, nekik a nagy házban csakugyan valami megkülön
böztető bűnük van. Ha a cselédek nem értek rá, és levéllel 
vagy sürgönnyel gyorsan a postára kellett menni, akkor Janit 
küldte az apja, mert Jani volt a nagyobbik fiú, s Ernőt nemigen le
hetett otthon találni. A postára a templomtéren keresztül kellett 
menni, és a nagytemplom előtt -  noha hétköznap üres padso
rokat látott -  Jani mindig gyorsabban ment el, mint más épület 
előtt. Egyetlenegyszer, ötéves korában történt, hogy benn 
járt. A cselédlány, kivel sétálni küldték, vitte be magával, és 
mert a cselédlány letérdelt az oltár lépcsőjére, a kisfiú is meg
tette, és a templomszagú hallgatás, mely a sok aranyozott 
képről és a magasból ráereszkedett, nagyon megillette. Nekik 
is volt templomuk, de az egészen kicsi és nem ilyen szép volt. 
Szombatonként sokszor jött el az ő apjához egy sárga szakállú 
ember, hogy az ő templomukba hívja. És az apja sose ment 
szívesen. De mikor az ő apja nélkül nem lett volna együtt az 
istentisztelet megtartásához szükséges tíz férfi, a sárga szakál
las erőszakosan még háromszor is eljött egy szombat délelőtt 
sürgetni. Itt pedig csak a cseléd és ő volt az egész díszes nagy 
templomban, és mégis szabad térdelni és imádkozni. A 
cselédlány megcsókolt egy feszületet, és a kisfiú utánacsinálta, 
amin a cselédlány nevetni kezdett. Ez a nevetés megijesztette 
a kisfiút. Mintha vétkessé vált volna a feszület megcsókolá- 
sával. Hogy ki ellen tett rosszat -  a feszület ellen-e, melyet neki



nem lett volna szabad szájával megérinteni, vagy az apja el
len-e, aki azt biztosan nem engedte volna meg, hogy itt térdel
jen -  csak bűnbeesettnek érezte magát, és félt, hogy otthon 
valami módon leolvassák az arcáról azt, amit elkövetett. Mi
kor már negyedik elemibe járt, még akkor se tudott szorongás 
nélkül a templom előtt elmenni. Figyelt az öccsére, mint a töb
bi gyerekre, kiket szomjas kíváncsisággal játékaikban, ott
honukban, beszélgetéseikben annyiszor szeretett volna meg
lesni, talán egy kulcslyukon keresztül, de úgy, hogy őt ne 
lássák.

Glanzék, részben az asszony örökös betegeskedése, részben 
magának Glanznak nagy elfoglaltsága miatt -  mert Glanz 
meggazdagodva is egyetlen hivatalnok nélkül, maga intézte el 
minden irodai munkáját -  az egész községben egy családdal se 
jártak össze, még a néhány ott élő zsidó család közül se érint
keztek eggyel se, mert a községbeli többi zsidó anyagi helyze
tével, tehát társadalmi tekintélyével is, Glanzékhoz képest 
csak mint vazallus jöhetett számba. Az ismeretlen élet, mely 
Jani előtt megközelíthetetlenül, de a nagy házon kívül, minde
nütt lüktetett, az ő nagy házukban csak a sűrűn váltakozó tar
ka ruhás cselédlányokban, az ő kipattanó vagy kileshető éle
tükkel jött be. A rejtélyes és elérhetetlen, a másik világ azok
ban a cselédlányokban sejtelmeskedett rá, kik este a cipőket 
kitisztították ott kint, hátul, a konyhában, akik egy födél alatt 
éltek vele, de külön asztalnál ettek, és akiknek énekét -  az 
egész házban még sohase énekelt senki, csak a cselédlányok -  
még álommal a szemében, kora reggel behallhatta a gyerek
szobába. Ami esemény -  üzleten és betegségen kívül -  a 
házban adódott, az a cselédek felől kavargott fel a csendes 
szobákba. Jani anyja panaszkodva próbálkozott községbeli 
sváb lányokkal, szomszéd falvakból való magyar menyecskék
kel, de tartósan egy se vált be. A községbeli cselédlányok 
vasárnap már délelőtt is hasznavehetetlenek voltak, mert 
készültek a délutáni táncra, s úgy szöktek ki ebéd után, hogy 
az edényeket el se mosva, teljes rendetlenségben hagyták a 
konyhát; amelyik pedig elmosogatott elmenés előtt, az siet- 
tében nem végezte el elég tisztán; a táncból éjfél után haza
térve néha még a részeg szeretőjüket is belopták, aki fel



rémítette álmából a házat; vagy maguk a lányok maradtak ki 
egész éjszakára, s nagy álmosan csak hétfőn reggel állítottak 
be. A szomszéd falubeli magyar cselédekkel meg az volt a baj, 
hogy minden ünnepnapon egész napra haza akartak menni 
látogatóba, és aztán rendesen két napig is elmaradtak, nem 
bánták, hogy a házban közben minden tótágast állt, s mire 
betanultak az úri ház munkájába, már mentek is, mert aratás 
idején nem volt mód, hogy vissza lehessen tartani őket, men
tek marokszedőnek vagy a cséplőgép mellé. Az általános ba
jokhoz hozzájött még mindegyiknek a külön személyes, rossz 
tulajdonsága: egyik morcos, másik jókedvében túl hangos; de 
a legtöbb zenebona a kapukulcs körül volt. Mert Glanzék nem 
adtak kapukulcsot a cselédlány kezébe, inkább minden vasár
nap éjjel felzörgettették magukat, hogy beeresszék. Feleselés, 
lárma sokszor verte fel a házat és a végén Jani beteges anyja, 
nem törődve azzal, hogy pár napra cseléd nélkül marad a sok 
munkát igénylő házban, izgalomtól elfúlva kiáltotta: -  Hanem 
most azonnal pakkoljon! -  És Jani ott állt az anyja mellett, mi
kor a cseléd bekötött batyuját az anyja még egyszer kinyittatta 
és darabonként rakatta ki maga elé azt, ami benne volt. A 
pruszlikoknak, piros alsószoknyáknak, ropogós ünneplőknek, 
kendőknek, zsebkendőknek mind napvilágra kellett jönniük, 
némelyik darab vagy az önérzetes lánytól, vagy pedig Jani 
anyjától még meg is lett forgatva, megrázva; egy-egy lepedő, 
ing vagy harisnya miatt, amit el akart a lány lopni néha, akko
ra lett az izgalom, hogy a dobogó szívvel, sápadtan hallgató és 
néző Jani fiút az anyja az irodába szalasztotta a férjéért, mire 
a cselédlány még pirosabb vagy -  egyéni természete szerint -  
még szájasabb lett. Anya nem tud a cselédekkel bánni! -  mon
dotta ilyenkor Janinak az apja, és ha csak lehetett, a hívás el
lenére se ment ki.

Egyébként is mindig mindent gondosan elzártak, és mégis 
minduntalan elveszett valami, néha csak akkor vették észre, 
a hiányt, ha már a cselédlány elment. Janit az összes bonyo
lult izgalomból csak a cselédlány érdekelte, az az idegen lény, 
aki ott náluk szolgált és egyben a háznak ellensége volt, aki
vel szemben résen kellett lenni. Anélkül hogy szükségét érez
te volna, hogy szívében határozottan állást foglaljon, Jani, ha



nem volt iskolában, csak otthon ácsorgott, és otthon csak a 
cselédek érdekelték. Egy nyári délután épp a konyha előtt, a 
gang lépcsőjén üldögélt, mikor Kati -  így hívták azt a sváb 
lányt, aki akkor náluk szolgált -  a konyha felmosása után a vö
dör szennyes vizet levitte az udvarba. Kati mezítláb járt, és 
a szoknyája -  mert a felmosáshoz felkötötte -  a csípője körül 
vastag hurkába dagadt. Kicsit ringatta magát, hogyha járt, s 
mikor kezében a vödörrel a csatornanyíláshoz ért, megfogta 
a vödör alját is, előrehajolt, s úgy lendítve meg a vödröt, ön
tötte ki a szennyes vizet, s Janinak hátulról szemébe villant 
a térdhajlat fehér húsa. A cselédeknek durva, piros volt a ke
zük, a meztelen lábuk is a csúnya körmökkel, és a bőrük -  reb
bent meg Jani -  mégis milyen vakító fehér a sok szoknyájuk 
alatt! Ezen az egész nyáron Jani a cselédlányok mozdulatai 
után leselkedett, és sajnálni kezdte őket, mint maga magát, 
amiért ebben a házban kell élniük, mert úgy képzelte, hogy a 
világ minden más házában egész-egész más, vidámabb, jobb 
és otthonosabb minden.

Glanz minden boldogtalanságért, mit felesége betegeskedé
se mért rá, a cégért és két fiáért való munkával kárpótolta 
magát. Nagy elfoglaltsága közben is azonban figyelmessé kel
lett lennie a nagy különbségre, mely két fia közt már korán 
megmutatkozott. Jani néha vadságig mogorva, szellemi 
képességei lomhák, az iskolában nem a jó tanulók közül való; 
Ernő kitűnő fejszámoló, szokatlanul eleven fickó, ki máris sok 
jóval biztatott. Glanznak nem volt probléma, hogy milyen 
pályára lépjenek fiai, mert minden kétségen felül állt a jöven
dő, melyben a Glanz József exportcégből Glanz József és Fiai 
lesz. Már elemista korukban tudták a fiúk is, hogy ez az apjuk 
terve, de mikor Jani a négy elemit elvégezte, apja -  noha az 
nem kötelező a középiskolához -  még az ötödik osztályba is 
járatta, mert ki akarta tolni a szükséges döntés idejét; kétségei 
azonban akkor se oszlottak el. -  Ez a gyerek inkább beamter- 
természet -  mondta a feleségének, kinek azonban ez a megál
lapítás rosszul esett, és ezért ellentmondott. A vége a megbe
szélésnek az lett, hogy Janit egyelőre gimnáziumba adják, és 
ha közben úgy derülne ki, hogy jó ő kereskedőnek is, a négy 
gimázium után még átmehet a kereskedelmi iskolába, ha pe



dig nem, akkor. . .  de erre nézve -  állapodtak meg teljes egyet
értésben a szülők -  korai még minden terv. Glanzék helytele
nítették maguknál a vallásos élet hiányát, anélkül hogy a há
zastársak ebből a megállapított hibából egymás ellen vádat 
kovácsoltak volna. Az asszony elismerte, hogy férje nem tehet 
róla, mert hiszen még lélegzetvételhez is alig jut a sok 
munkától, viszont a férfi elismerte, hogy gyengélkedő fe
leségét a háztartás vezetése és az azzal járó izgalmak annyira 
igénybe veszik, hogy nem csoda, ha még a péntek esti gyertya
gyújtással is felhagyott már. Ha tehát már elhatározták, hogy 
Janit kiadják a házból -  mert a községben csak polgári iskola 
volt - ,  elhatározták azt is, hogy a közeli városba adják, ahol a 
gyerek egy zsidó fiúnevelő intézetben a kívánatos vallásos ne
veltetést is megkaphatja s amellett kellő felügyeletben -  mint 
több oldalról való alapos, részletes kérdezősködés után meg
győződtek róla - ,  elsőrendű ellátásban is része lesz. A meg
beszélések és előkészületek aprólékos megtárgyalásai főleg a 
déli és esti étkezéseknél, tehát a Jani fiú füle hallatára tör
téntek, de az egy szóval se adta jelét, hogy örül-e vagy búsul-e 
az életében készülő változással. -  Semmi, de semmi iniciatíva 
nincs ebben a Janiban -  mondta Glanz a feleségének. Szegény 
beteg asszonynak megint meg kellett védenie a fiát. -  Mit 
akarsz egy tizenegy éves gyerektől! -  szólt nyugta tón és szem
rehányón, de közben őneki is Ernőre kellett gondolnia, aki 
pedig még tízéves se volt.

II.

Glanz József később minden bajt és kellemetlenséget, ami 
Jani fia miatt érte, annak tulajdonított, hogy Jani nem otthon, 
nem szülői kezek alatt nevelődött; nem mintha Ernő fiát, ki 
otthon maradt és a községi polgári iskolában szerzett bizonyít
ványt, valóban valami neveltetésfélében részesítette volna, de
-  mint mondta -  a légkör neveltetés nélkül is magában elvégez 
mindent. Ernő már iskolás fiú korában nemegyszer, ha épp 
valami nagyobb üzlet volt folyamatban, az iskolából hazajövet, 
még a könyveit le sem téve, sietett be az apjához, hogy az ér



kezett posta iránt érdeklődjék. A két évvel idősebb testvér pe
dig, kitől már koránál fogva is nagyobb komolyságot várt el az 
apja, leveleiben még kérdést sem tett az üzletmenet iránt, s 
mikor ünnepekre vagy vakációra hazajött, és családi körben, 
szokás szerint, étkezés közben apja az üzleti ügyekről, aggo
dalmairól vagy kilátásairól beszélt, csak illedelmesen hallgatta 
anyjának és öccsének apjához intézett kérdéseit és annak fele
leteit. -  Elidegenedett a fiú -  állapította meg Glanz, és az ud
varias figyelem mögött rejtőző közömbösség annál inkább 
észrevehető volt, mert a másik fiú igazán részt vett az ügyek
nek mind dologi, mind apját illető lelki részében. Glanznak 
fájt, de éreznie kellett, hogy nem tud az idősebbik fiával mit 
kezdeni. Ahogy a szőkeségével elütött a család többi tagjaitól, 
minden másban is valahogy kívülről jött vendégként viselke
dett. S haragudni nem lehetett rá, mert azért semmi rosszat se 
csinált. -  Valahogy nem egészséges, nincs temperamentuma, 
halvérű, nehézkes -  gondolatban hét névvel is megnevezte 
magának Glanz, de a szavak nem változtattak a megfoghatat
lan tényen, hogy tizenkilenc éves, érettségizett, tanárai szerint 
értelmes, külsejét illetőleg pedig kétségkívül kivételesen 
szépen fejlett fiatalember létére Jafiit semmi határozott ambí
ció, cél, szándék nem látszott lelkesíteni. -  Akarsz bejönni 
hozzám az üzletbe? -  kérdezte apja. -  Hogyne -  felelte a fiú, 
s becsületes szemeit ártatlan nyugalommal emelte apjára. -  
Ha gondolod, hogy hasznomat veheted, készséggel. -  Akarsz 
talán tovább tanulni? -  kérdezte keserűt nyelve az apja, mert 
olyan felelet alapján, mint az előbbi, nem kívánta a fiút üzlet
társának. -  Amit az ember csinál -  folytatta az apa - ,  annak 
fiam, neki kell feküdni, azt szeretni kell. Mondd -  faggatta - ,  
mi az, amihez kedved volna, hajlamod, vagy ahogy azt már 
mondani szokták?

Megint azok a ráemelt, ártatlanul nyugodt, csillogó szemek 
és engedelmességet kifejező kézmozdulat: ez minden felelet. 
Sajnálta a fiát, de sohase tudott senkit se sajnálni anélkül hogy 
megvetés is ne vegyült volna ezzel az érzéssel. Gyakorlati em
ber lévén minden eldöntetlen, függő helyzet gyors cselekvésre 
sürgette, és az elhatározással nem is késlekedett soká. A nagy, 
egész életén keresztül dédelgetett tervről le kell mondania, ez



világos volt. A Glanz József cégből nem lesz Glanz és Fiai, ha
nem csak Glanz és Fia. Ezt magának így bevallani, ez volt a 
legnehezebb. Maga, nem a fiú, hanem maga miatt nem lehet 
másképpen; ő nem bírná ki, ha valakinek, s legkevésbé ha a 
fiának a cég csak ímmel-ámmal kiszolgált idegen. A cég szá
mára az egyik fia halott, de egyébként a fiú -  Istennek hála! -  
élt, és gondoskodni kellett róla.

Bármit is gondolt és vallott be magának Glanz a szíve mé
lyén, bármily halványan is pislogva, de még mindig nem aludt 
ki teljesen a remény. A Glanz cég a legélénkebb üzleti össze
köttetést az Első Fővárosi Export-Import Vállalattal tartotta 
fenn, és ennek a nagyszabású vállalatnak élén Hermann úr, 
egy dúsgazdag idősebb úr állt, kit méltóságteljes modora és 
hallatlan, szinte különcszámba menő, szinte zsarnoki erélye 
miatt a szakmában félig gúnyosan, de ugyanannyira tisztelettel 
és általában a fejedelmi öregnek hívtak. Glanz azt gondolta, 
hogy önmaga tehetetlen, mert túlságosan közelről van érintve 
fia esetében, ellenben, ha egyáltalán még van segítség, ilyen 
embernek a keze alatt, mint amilyen a fejedelmi öreg, lesz ke
reskedő és ember a Jani fiúból. Fiával most már meg sem 
beszélte előbb, hanem mindjárt írt a fejedelmi Hermann-nak. 
Fia az elmúlt évben sikerrel letette a gimnáziumi érettségit, és 
fiának -  írta Glanz - ,  valamint neki, az apának is, a nagy 
kívánsága, hogy mielőtt Jani fia önállósítja magát, adassék ne
ki mód az export-üzlet minden csínját-bínját egy olyan kitűnő 
vállalatnál elsajátítani, mint amilyen a Hermann úr Első Fő
városija. A levelet egy hivatalos üzleti levéllel együtt küldte 
el, de külön a fejedelmi öreghez intézte. Pár nap múlva meg
jött a válasz. Az Első Fővárosi a kendermag szállítását sürget
te, és olyan hangon, hogy Glanz ráismert: ezt a levelet ő 
diktálta. A cég bélyegzője és az aláírás alatt piros ceruzával a 
fejedelmi öreg nagy, éles betűivel: „Fia ura jöhet. Hermann.”

III.

Glanz, mióta fia elutazott, a legrosszabbtól tartva, mindig 
nyugtalanul tépte fel az Első Fővárosi levélborítékjait. Min



dennap félt, hogy kellemetlen rövidséggel fia hasznavehetet
lenségéről kap értesítést. A fia leveleiből semmit se lehetett 
kiolvasni, mert csak változatlanul jó egészségi állapotáról 
értesítette szüleit, és irodabeli helyzetéről a kérdésekre csak 
annyit írt, hogy különböző irodai munkákat végeztetnek vele 
és a bánásmód, melyben részesítik, semmiféle panaszra, tehát 
szülei részére aggodalomra se ad okot. Glanznak időközben 
néhányszor fel kellett volna utaznia a fővárosba, de mindig 
úgy intézte, hogy valami közbejöjjön, ami meghiúsítsa el
utazását, mert félt, hogy mit fog a fejedelmi öregtől hallani. 
Jobbnak látta, hogy tekintélyes üzletbarátjánál levélben se 
bolygassa meg a kérdést, legokosabbnak vélte: hallgatni és 
várni. De ezt se lehet a végletekig. Puhatolódzni kezdett 
mások által, és meglepő, érthetetlenül jó hírek jöttek. A feje
delmi öreg körülbelül egy hónap óta a külön főnöki fülkébe 
vette be a Jani fiút -  valamennyi tisztviselő közül egyedül őt. 
Ez még Glanzné számára is hihetetlenül hangzott, noha 
férjével szemben most hangoztatta, hogy ő mindig is intette 
férjét, hogy ne legyen igazságtalan Janival szemben.

Glanz felutazott, és első útja az Első Fővárosihoz vezetett. 
Tavaly a Glanz cég némi késéssel szállította a kendermagot -  
ami vetőmagnál nem tréfadolog - , s tényleg, a fejedelmi öreg, 
mint arról Glanz értesült, ez évben több vagon szállítására 
másnak adott megbízást. Glanz élőszóval gondolta az üzletet 
erre az idényre megint visszaszerezni magának. Valóban: Jani 
benn ült a főnöki fülkében, íróasztala szemben a fejedelmi 
öreg íróasztalával. Glanz összecsókolódzott a fiával, kons
tatálta, hogy jól néz ki, és a fejedelmi öreghez fordult az üzleti 
ügy megbeszélésére, mert az előszobában más felek is vártak. 
A fejedelmi öreg nyíltan megmondta, hogy igenis, az idén 
nem akar nála, illetőleg általa vásárolni. A személyes érint
kezés azonban ebben az esetben is -  Glanz régi tapasztalata 
szerint -  többet ért a legügyesebb s leghosszadalmasabb 
levélváltásnál is. Kapott vételmegbízást, de írásba foglalt ki
kötéssel, hogy a szállítási határidő pontos be nem tartása 
esetén az esetleges károkat ő köteles viselni. Ezt írásba foglal
ni kész nevetség volt, hiszen ez magától értetődő, de Glanz 
már örült, hogy ennyire jutott, és megjegyzés nélkül hozzá



akart ülni a kötlevél megszövegezéséhez. De Jani már megelőz
te, már meg is írta és főnökének átnyújtotta a kötlevélnek ez
zel a kikötéssel ellátott szövegét. A fejedelmi öreg -  mint aki 
ehhez a tüneményes kiszolgáláshoz már hozzá volt szokva -  
csak végigfutotta szemével az írást, és átadta Glanznak, hogy 
aláírja.

Glanz elégedett fejcsóválással -  ki hitte volna! -  jött ki a fő
nöki szobából. Az Első Fővárosi cégvezetője, régi ismerőse, 
odament hozzá, üdvözölte, és egyben bemutatta fiát is, ki a 
Glanz úr fiával körülbelül egyidejűleg lépett be a tisztviselők 
sorába. Glanznak nem is kellett kérdezősködnie a fiáról.

-  Oh -  súgta bizalmasan a cégvezető - ,  ő rendkívüli ember. 
Glanz úr tudja, hogy a mi fejedelmünkkel nem könnyű ki
jönni.

Glanz nevetve bólintott.
-  Még a legjobb tisztviselő is -  folytatta a cégvezető -  időn

ként konfliktusba kerül vele. Én húsz éve dolgozom nála, és 
mondhatom, megtörténik, hogy összekoccanunk. Ha egyszer 
valamiről más a véleményem, mint az övé, már lehetetlen 
módon támad rám, haragszik, gyanúsít. Az ön fiával első 
naptól kezdve minden olyan simán ment, m in t... Még egy 
rossz szót se mondott neki, nem is mondhatott, mert az, 
kérem, úgy hozzásimult a főnök úr természetéhez, úgy alá 
tudta magát rendelni, m in t... Az nem is emberi. A tisztvise
lők csodálkoznak mind.

Glanz szinte féltékeny lett a fiára a másik fia miatt, mert Er
nő azt biztos nem érhette volna el, amit a Jani fiú. Ernőben 
talán túl sok is a karakter, az önállóság -  gondolta.

Mindent összevetve Glanz életében egyik szép nap volt ez a 
látogatás a fővárosban. Hazaérve levelet írt a fiának, melyben 
örömének adott kifejezést a látottak és a hallottak fölött. 
Arról egyelőre nem írt, amit feleségével megbeszélt, hogy ti. 
egy idő múlva hazahívja Janit, és akkor a Glanz cég neve 
mellé mégis oda lesz biggyesztve a „fiai” szócska. Egyelőre 
nem tartotta célszerűnek, hogy Jani fiával erről értekezzen.

Ernő meg épp csak egy kereskedelmi tanfolyamot végzett el 
sebtében, s már be is vonult apja irodájába. Nem kellett sokat 
magyarázni neki, hiszen semmi sem volt újság a gyerekkora



óta ismert üzemben. Glanz élvezte, hogy lassanként a munka 
fáradságosabb részében a fia váltja fel: bevásárlásokra, utaz
gatni, átvételhez a fiát küldhette. A szállítások körül azonban, 
és épp az Első Fővárosival, megint kellemetlenségek fenye
gették. Ez évben a Bácskában olyan nagy volt az exportforga
lom, hogy az öreg Glanz jónak látta már előre értesíteni az 
Első Fővárosit, hogy a vagonokat megrendelte ugyan, de a 
vagonhiányra való tekintettel egy-két napi esetleges késésért 
előre is elnézést kér. Erre nyomban megjött a felelet: „A 
vagonhiányról kötelessége lett volna bennünket idejekorán 
értesíteni, hogy mi ennek megfelelően előbb diszponálhattunk 
volna” -  szólt a levél. -  „Nem kicsinyességből, de elvből 
ragaszkodni vagyunk kénytelenek a pontos határidőre való 
szállításhoz, s amennyiben ez bármi okból nem történne meg, 
előre figyelmeztetjük, feltétlenül élni fogunk a joggal, hogy 
kárszámlánkkal Önt megterheljük.” Az ügy maga nem lett 
volna érdekes, mert Ernő az állomásfőnöknél -  ha némi 
pénzáldozattal is -  kieszközölte idejére a vagonokat, de szen
zációssá tette ezt a levelet a tény, hogy az Első Fővárosi 
bélyegzője alatt Glanz János aláírása szerepelt. Talán még 
ő is diktálta ezt a levelet! Majd válaszolunk nekik -  mondta 
Glanz vidáman, és elismeréssel nyilatkozott a levél stílusáról, 
világos okfejtéséről, mert ő a régi fajta kereskedők közül való 
volt, kik még egy kellemetlen levélben is élvezni tudják „a 
korrekt kereskedői stílust és külalakot”. És ettől fogva gyak
rabban jöttek levelek Jani aláírásával. Privát levélben végre 
megkérdezte Glanz a Jani fiút, hogy ő is fogalmazza-e az 
aláírását viselő leveleket, s az a válasz jött, hogy igen, ő. A 
csodálatos az volt, hogy a fejedelmi öreg kedvenc szavai: elv, 
feltétlenül, tekintet nélkül stb. éppoly sűrűn fordultak elő a 
Jani fogalmazta üzleti levelekben -  egészében olyanok voltak, 
mintha maga a fejedelmi öreg írta volna őket.

IV.

Már több mint két éve volt Jani a fejedelmi öreg irodájában, 
és ez alatt az egész idő alatt, ha hívta az anyja, ő könyörgőre



fogta a dolgot, hogy ne kívánják tőle, hogy akár egy napra is 
szabadságot kérjen. Ezt Glanzék szeretetlenségnek érezték, 
fájt is nekik, de ha beszéltek róla egymással, azt mondták 
egymásnak, hogy a Jani fiút kihasználják, biztosan túlhalmoz
za munkával az öreg.

Glanz, ez időben már, mind gyakrabban tette szóvá a fiához 
intézett leveleiben, hogy az Ernő munkaerejével gyarapodott 
üzlet annyira fellendült és olyan nagy munkát igényel, hogy 
őneki -  amúgy se erős fájú s nem éppen fiatal embernek -  meg
erőltetésébe kerül a munkával megbirkózni. A burkolt hívá
sokra Jani nem reagált, s így nem maradt más hátra, mint hoz
záülni egy nyílt és komoly családi levél megírásához. Érvek
ben nem volt hiány. Bármily hízelgő lehet is Janira nézve, 
hogy két év alatt főnöke bizalmasává, jobbkezévé vált, a fize
tése még sincs arányban teljesítménye nagyságával, de még ha 
nagyobb fizetést is kaphatna, az embernek veleszületett joga 
és legfőbb törekvése, hogy képességeit kizárólag a saját maga 
szolgálatában érvényesítse és a maga ura legyen. A Glanz 
cégnek, mint ezen a vidéken a szakmabeliek közt legtekin
télyesebbnek, bárha szegényebb is az Első Fővárosinál, feltét
lenül nagy jövője van. Végül a személyi név: Jani tudja, hogy 
apjának élete munkája a Glanz József cég mai, szilárdan álló 
s mindenütt jó hangzású neve, s az apa természetes vágya, 
hogy élete munkáját fiai kezében lássa dúsan gyümölcsözni.

Ez volt a levél, mely nehezen íródott meg, mert egyrészt 
Glanznak -  mint mondani szokta -  születésnapi s általában 
családi levél nem állt a kezéhez, másrészt pedig azért, mert 
valahol lelke legmélyén önzéssel vádolta magát ezért a 
lépéséért. Szinte megdöbbent, mikor, kissé késve ugyan, de 
minden látható ellenkezés nélkül fia arról értesítette, hogy 
teljesíti kívánságát. Volt valami ebben a válaszban -  bármily 
örvendetes is volt egyébként - ,  ami szerfölött nyugtalanította 
az apát. Amilyen erélyes üzleti leveleket írt Jani, olyan fakó 
az egész fiú, ha családi leveleket ír. Életre szóló dologban 
„teljesíti apa kívánságát” , mintha valami harmadik személyről 
volna szó s neki közömbös volna, hogy az Első Fővárosinak 
vagy a Glanz cégnek, saját magának dolgozik-e. Saját fia volt 
és mégse, ezzel a karakterrel szemben Glanz nem tudott



felmelegedni, s ezt csak még jobban érezte, mikor a fiú ha
zaérkezett és szemtől szembe állt vele. Az anyja abban látta 
a változást, hogy az elmúlt idő alatt Jani még szőkébb lett, de 
elértette a keserűséget, a férjének ellentmondó véleményé
ben, hogy ti. nem, semmiben se változott. Azt remélték, hogy 
Jani érkezése örömteljesen ünneplésre ad alkalmat -  ezt a 
várakozást Jani teljességgel meghiúsította; lehetetlen volt őt 
ünnepelni vagy jövetelének különösebben örülni, mert -  míg 
mindenki már a karrierjéről beszélt - ,  ő úgy viselkedett, mint 
aki semmi örvendetesről, sőt elbeszélni valóról se tud. -  Hát 
igen -  mondta, mintha valaki másról beszélne, s kicsit unva a 
kérdést -  sokat dolgoztam, és úgy látszott, hogy megszeretett.

Harapófogóval kellett kihúzni belőle minden szót. Milyen 
társasága volt Pesten? -  kérdezték és csak ez alkalommal de
rült ki, hogy mindennapos vendég volt a fejedelmi öreg 
házában. Ő maga pedig keveset kérdezett. Az apja dicsérte 
Ernőt, szokása szerint lelkesen és részletesen adta elő egy-egy 
érdekesebbnek vélt levélcsatáját, de nem jutott elbeszélni va
lója végére, kis, mogyoró nagyságú szemei idegenkedve 
nézték ezt a részvétlen, nyitott szemekkel alvó ember benyo
mását keltő arcot, a fia arcát. Csak hogy ne akadjon el a 
beszélgetés, Glanz elbeszélésétől a kérdezősködéshez tért 
vissza.

-  Képzelem, nehezen engedett el a fejedelem, mi?
-  Igen, kikísért az ajtóig -  válaszolt a fiú és még az ajtó

ban is mondta, hogy amennyiben rajta múlt volna, ő konku
rens helyett szívesebben látott volna akár családtagnak.

Vontatva telt el a nap, és Glanz örült, mikor eljött a le
fekvés ideje és elválhattak egymástól. Lefekve ágyába Glanz
nak az a kérdés motoszkált a fejében, hogy -  anélkül hogy fiát 
megbántaná -  hogyan lehetne visszacsinálni a hibát, amit fia 
hazahívásával elkövetett. Az ő számára lehetetlen, hogy egy 
ilyen fagyott emberrel társuljon. Neki az olyan természet kel
lett, mint Ernő fiáé, aki a gorombaságig tűzbe jött, ha egy-egy 
üzleti ügyről különvéleménye volt, aki a postát leste és az 
érkező leveleket mind egyszerre szerette volna feltépni és ol
vasni. Derengett előtte, hogy a fejedelmi öreg, ez a rabiátus 
önkényúr, ki mindenkit viasznak akar a maga akaratos kezé



ben, mért becsülte meg annyira Janit. Egy hirtelen gondo
lattól meglepve, felkeltette feleségét.

-  Ugye, Jani valami olyat mondott, hogy a fejedelem azzal 
búcsúzott tőle, hogy elfogadná családtagnak?

Glanzné szintén emlékezett valami ilyenre Jani elbeszélé
séből, de kinevette férjét, kinek gondolatát ez esetben is ki
találta. Glanz csak annyit felelt: -  Mit nevetsz? -  és megint 
gondolataiba mélyedt. Már abból az egy okból is meggondo
latlanság volt Janit hazahívni, mert bármily sajnálatos tény 
is, de tény, hogy a két tesvér közt gyerekkoruk óta erős az ide- 
genség. Glanz egész idő alatt hiába fülelt, hogy a szomszéd 
szobából, hol a két testvér fiatalember feküdt, a suttogás 
neszét hallhassa; csak a kettesben maradt két fiú csendes vet- 
kőzését hallhatta, s aztán mindjárt sötét lett benn is és teljes 
csend. Nem, hiszen beszélni se tudnak egymással, annyira 
más-más természetűek, nem lenne jó vége. És ő maga ma
gáról is érezte, hogy ez a semmi akaratot el nem áruló, de
-  úgy látszik -  sokra képesített ember, az ő fia, a passzivitás
nak ez a rendkívüli tüneménye, a puszta jelenlétével bénítóan 
és egyben nyugtalanítóan hat rá. Hiába nevette ki őt a fele
sége, azt a hirtelen megfogalmazott gondolatot nem ejtette el. 
Amire tervének megvalósítását építette, az a fejedelmi öreg
ről való, titokban már rosszá vált véleménye volt. Szeszélyes 
különc, akitől még ez a bolondság is kitelik.. .

Kellő óvatosság szem előtt tartásával Glanz már másnap 
reggel tapogatózni kezdett a Jani fiúnál, és később egy közös 
üzletbarát révén a fejedelmi öregnél. Jani láthatóan meglepő
dött, de hajlandónak mutatkozott a házasság gondolatával 
foglalkozni, csak túl merésznek tartotta apja reményét, hogy a 
fejedelmi öreg az egyetlen leányát, ki különben egészen tet
szett neki, hozzáadhatná. Butának áll a világ! -  mondta 
Glanz, és idegesen nevetett, és várta a közös üzletbarát értesí
tését.

Ha Glanz temperamentuma ütötte volna a taktust, akkor se 
mehettek volna gyorsabban a dolgok. A fiatalember rövidesen 
megjelenhetett egykori főnöke házában, de most már mint 
kérő. A gyorsaságban maga Glanz is elvesztette egyébként oly 
igen józan fejét, úgyhogy a házasságkötéssel együttjáró részle



tek beható megbeszélése s írásba foglalása valahogy elmaradt, 
és mikor erre a mulasztásra ráeszmélt, akkor már késő volt. 
Ez semmiképp se történhetett volna meg, ha a fejedelmi öreg 
nem olyan lehetetlen ember, hogy tárgyalni vele kellemetlen 
és -  és ez volt tulajdonképp mégis az egyetlen ok -  ha Glanz 
nem lett volna lelke mélyén meggyőződve róla, hogy feltétle
nül ő az, aki jól járt.

A fejedelmi öreg zsakettben fogadta ugyan a lánykérőbe 
jött Janit, de egyéb formaságokat volt tisztviselőjével szemben 
mellőzhetőnek ítélt, úgyhogy a fiatalember, ki délelőtt tizen
egykor jelent meg, fél tizenkettőkor már mint családtag és jö
vendő cégtag ülhetett az ismerős szalonban; sőt az öreg már a 
fiatalember érkezése előtt meghívta a mai vacsorára a köze
lebbi ismerősöket -  kiket különben a fiatalember is részben az 
irodából, részben az öreg házából már ismert - ,  hogy az el
jegyzést egy vacsora keretében köztudomásra hozza.

A nagy ebédlőben volt terítve, és a nagy csillár minden vil
lanykörtéje égett. Az asztalfőn az öreg, jobbra tőle a leánya, 
baloldalt, szemben a lánnyal pedig a vőlegény ült. A vőlegény 
mellett a cégvezető feleségével és fiával, a cégnek szintén tiszt
viselőjével; a leány mellett egy posztónagykereskedő a kicsit 
egzotikus külsejű orvos fiával. A szépen terített nagy asztal és 
pazar világítás ellenére is a négyablakos, tapétás helyiség meg
lehetősen barátságtalan volt. Két hatalmas kredenc és egy 
dívány állt még a nagy szobában, és mégis -  pedig képek is 
voltak a falon -  csupasznak, ridegnek hatott az egész. A han
gulat különben sem volt a legkevésbé se fesztelen, mert elő
ször is a meghívottak mind tudták már, hogy milyen alka
lomból vannak itt, másodszor pedig azért, mert a posztónagy
kereskedőn és orvos fián kívül mind túlságosan beidegzették -  
az irodában -  az öreggel szemben a respektust. Még jobban 
növelte ezt az általános kellemetlen hangulatot, hogy -  
egyébként kicsit késve is jöttek, s várni kellett miattuk -  az 
asztal végén a fejedelmi öreg elhalt feleségének támogatásra 
szoruló, szegény rokona is ott ült a két lányával, egy özvegy
asszony, aki mindig zavarban volt, ha az öreg, a gazdag rokon 
meghívta. Mert ha szegényesen öltözött a két lányával, akkor 
istápolójuk ráncolt homlokkal nézett rájuk, viszont ha kicsit



jobb ruha volt rajtuk, akkor ettől vesztette el lelke nyugalmát, 
úgyhogy nehéz és kimenetelét tekintve mindig kétséges fel
adat volt a megfelelő mértéket eltalálni, ha az öreg előtt meg 
kellett jelenni. A társaság feje fölött némileg megenyhült a 
nyomasztó levegő, mikor gyűrűjével a poharát megcsendítve 
felállott a fejedelmi öreg. Erősen kopaszodó feje és egész 
fehér, angolosra nyírt kis bajusza épp csak megszelídíteni 
tudta arcának -  fiatalabb korában feltűnő -  csúnyaságát. Az 
összeszorított, vékony húsú ajak, a feltűnően alacsony hom
lok, melyen csak ritkásan, s majdnem vízszintesen nőtt a sze
möldök, a keskeny vállú, de ily magas termetűeknél kivétele
sen egyenes testtartású öreget imponáló, de határozottan kel
lemetlen jelenséggé tették. Az eljegyzés bejelentését a 
társaság lelkesült koccintással és szerencsekívánatokkal fo
gadta. Most már, a megtörtént bejelentés és az első pohár bor 
után a társalgás is kicsit megindult. Újra körülhordták a tálat; 
a szobalány időnként a menyasszonyhoz osont, ki egy-egy uta
sítást súgott a fülébe; a puha szőnyeg elnyelte a felszolgáló 
lány járásának neszét, s csak az evőeszközök és tányérok kel
lemes csörömpölése és a szobalány dallamos, halkan kínálgató 
„Tetszik?”-je élénkítette a mosolygó arcok közt friss erőre ka
pott társalgás lármáját. Az elfogulatlan menyasszony, ki itt 
egyben háziasszony is volt, igyekezett a maga részéről is szóra
koztatni a társaságot és egy-egy idejében alkalmazott mosoly- 
lyal elsimítani az apjának ez este is megőrzött, gyakran bántó 
szűkszavúságát. Most a torta került volna sorra. Az öregúr, ki 
egész idő alatt csak a jövendő vejét méltatta tartósabb beszél
getésre, az öregúr az asztalfőn elküldte a szembetűnően szép 
és parasztlányoknál, mint a fiatal orvos a cégvezető fiának 
mondta, gyakran tapasztalható, veleszületett előkelőséggel 
mozgó szobalányt a tortástállal. -  Nekem nem kell! -  mondta 
hangosan; mindig tüntetően ingerült lett, ha luxuriózus kiadá
sokra kényszerült. A szobalány elpirult, és -  az asztalnál ülők 
előbb azt hitték, hogy zavarában -  az öregúrtól nem a meny
asszonyhoz, hanem balra, a vőlegényhez ment a tállal. A vő
legényt még javában elfoglalta, hogy egy szeletet a tálról a 
tányérjára költöztessen, mikor a tál óvatosan előremozdult, s 
ott maradt az asztalon, de a felszolgáló lány tenyere már nem



volt a tál alatt, hanem fél karjával a vőlegény nyakát ölelte át, 
és ugyanabban a percben magához húzta a fiatalember fejét, 
nem is rövid, erős csókkal hajlott le ajkához. Izmos karjának 
Öleléséből, amint megcsókolta a fiatalembert, mindjárt magá
tól szabadon engedte.

A felfordulás természetszerűen nagy volt. A cselédlány ki
szaladt, közben a menyasszony is eltűnt, s a vendégek, külö
nösen azok, kik az öreggel szemben függő helyzetben voltak, 
kínos tanácstalanságban vártak egy megváltó szóra, mely a 
pillanatnyilag legkevésbé helytelen magaviseletet megmutassa 
nekik. Ehelyett az öregúr felemelkedett és kiment. A posztó
nagykereskedő összenézett orvos fiával, ki azonban kíváncsi 
tekintetét a szőke vőlegényen szórakoztatta. A többieknek is 
megvolt a maguk gondolata, csak vigyáztak, hogy más ne ve
gye észre. A rokon özvegyasszonynak, meg két lányának 
azonban kárbaveszett az erőlködésük, a meglepetéstől ma
gukhoz térve a káröröm valósággal lelkessé tette arcukat. A 
cégvezető még mindig sápadt volt, és feleségével nézett lopva 
össze, de fia a földre nézett és irigységet érzett a fiatalember 
iránt egyrészt azért, hogy itt vőlegény lehetett, mert Julis, a 
fehér nyakú szobalány az élettől duzzadó kis melleivel már 
régóta felkeltette érdeklődését, csakhogy neki ebben a házban 
még a szobalányhoz se volt bátorsága. A fiatal orvos épp va
csora alatt magyarázta neki, hogy a mai magyar parasztság ja
varészben az ősi, csak elszegényedett magyar nemesség egye
nes leszármazottja, s ez Julis miatt a vőlegényt most még irigy- 
lendőbb színben tüntette fel előtte. Jani, a vőlegény idegesen 
tolta el maga elől a tortástálat, és maga elé nézett.

Azonban minden rendbe jött. A cégvezető részint titkos 
szemjátékkal, részint suttogó szóval már arról tanakodott a fe
leségével, hogy nem volna-e legtapintatosabb a csendes eltá
vozás, mikor visszatért a házigazda. A társaság, látván az 
előbb az öreget eltávozni, csak azt gondolhatta, hogy a lánya 
után sietett, pedig ha csak egy ember lett volna, aki igazán is
meri, annak tudnia kellett volna, hogy ha az öreg ezt a házas
ságot elhatározta, semmiképp se fogja megengedni, hogy egy 
cselédlány az ő szándéka megvalósulásának útját elállja. Nem 
a lánya, hanem a cselédlány után ment. Saját fejéből is meg



tudta magának magyarázni az előzményeket, tehát a cseléd
lánnyal nem volt mit beszélnie, csak épp -  miután azt a mai 
napig pontosan kiszámította -  a bérét fizette ki. A számolás jó 
hatással volt az idegeire, a számok mindig megnyugtatón ha
tottak rá. Mintha a társaság jelenléte teljesen hidegen hagyná, 
amint az ebédlőbe visszatért, a feleségi ágról való, támogatás
ra szoruló özvegynek két lányát felszólította, hogy menjenek 
be Margithoz, az ő lányához, ő maga pedig leült régi helyére 
az asztalhoz.

-  A dologból -  mondta -  nem kell kázust csinálni. Julis csi
nos nő volt, te meg mindennapos vendég voltál nálunk.. .  Ör
dögbe is! Rólad nem gondoltam volna, de minden fiatalem
bernek kell valaki.

Mindenki fellélegzett, csak a vőlegény lett sápadtabb. Az 
öregúr magához húzta a tortástálat, és tányérjára vett egy sze
letet, aztán továbbadta. Mindenki vett és szótlanul evett. Csak 
a szegény özvegy jegyezte meg:

-  Még szerencse, hogy nem használt vitriolt az a nő.
Az asztalfőről csak egy pillantás volt a felelet. Szegény asz- 

szony mindjárt érezte, hogy megint elhibázta a mértéket.
Miután az öreg a tortaszeletét elfogyasztotta, az ajtóhoz ment, 

és behívta a sötétből a rokon lányokat.
-  Egyetek ti is a tortából -  mondta nekik. -  Te meg, fiú -  

fordult Janihoz - ,  menj be most Margithoz, és értesd meg 
vele, amit kell.

A posztónagykereskedő bosszankodott magában, és elhatá
rozta, hogy ide se jön többet vacsorára, ahol az udvariasság 
legelemibb szabályait se tartják be, és vacsora után mindjárt
-  anélkül hogy az öreg marasztalta volna -  fiával együtt aján
lotta magát. Rosszkedvű volt a fejedelmi öregúr, és nem látta 
be, hogy miért titkolná. A posztónagykereskedő után a töb
biek is fel mertek kelni és távoztak. Még csak nem is vilá
gítottak nekik az előszobában.

Glanzék az esetről értesülve elcsodálkoztak, és a história sok 
találgatásra adott alkalmat Jani jellemét illetőleg.

Három hét múlva tartották meg az esküvőt, mely minden 
incidens nélkül, a szokásos rendben zajlott le, pedig min
den ismerős s maga a vőlegény apja is attól tartott, hogy az



eljegyzési estély botránya valami módon, talán drámai módon 
megismétlődik. Mikor a fiatalok elutaztak és Glanz is haza
utazott gyengélkedése miatt otthon maradt feleségéhez, meg
vallotta, hogy a Jani fiú olyan emberként hatott rá mindig, 
hogy miatta életében most először tud csak igazán nyugodtan 
aludni.

V.

A fejedelmi öreg számítása, úgy látszott, beválik. A Glanz 
és Fia cég megmaradt önálló vállalatnak, de szorosan együtt
működött az Első Fővárosival; fontosabb volt azonban, hogy 
Jani mint vő is éppoly kitűnő munkaerő maradt, mint azelőtt 
volt, s végül, mikor egy egészséges fiúgyermek személyében 
az első unoka is megjött, a fejedelmi öreg végleg biztos volt 
benne, hogy helyesen tette, mikor ezt a tulajdonképp még 
igen ifjú embert vejéül választotta. Túlzás volna azért azt 
mondani, hogy szerette vejét; idegessé lett, ha ilyen érzelmes 
fogalmakkal operáltak az ő jelenlétében, pedig ez főleg a fe
leségi ágról való, támogatásra szoruló nőrokonnak egyik rossz 
szokása volt. Igaz az, hogy ebben az időben elégedettebbnek 
látszott; elégedett volt a vejével. Ami másokat elriasztott a 
fiatalembertől, épp az tette őt neki kellemessé: a fiatalember
ben volt valami egyszerűség és néma cselekvésre való képes
ség, melyet az öreg gondolatban tárgyilagos természetnek 
keresztelt el, és ilyesmi ritkán tulajdonsága a fiataloknak. A 
fiatalok kapkodok, a szemükben infámis éhség, mint például 
cégvezetőjének fiánál, kiről bosszankodva tudta, hogy fizeté
sének egy részét sorsjegyekre költi; falánk népség, fantasz
tikus véletlenekre és nagy szerencsére leselkedők.

Hermann azok közül a zsidók közül való volt, kik titkos, 
féltékeny ellenszenvvel viseltetnek a fajtájukbeliek iránt, ha 
a más fajtájúakat azért némi megvetéssel maguknál alacso- 
nyabbrendűeknek is érzik. Ő személyén elkövetett igazság
talanságnak érezte, ha valaki könnyen boldogult vagy akart 
boldogulni, mert ő attól a naptól fogva, hogy mint vissza
taszító külsejű fiatalember az akkori Észak-Magyarország-



ból a fővárosba vándorolt, csak és kizárólag csak dolgozott, csak 
lépésről lépésre haladt előre, s nemegyszer, mint a régi zarán
dokok, egy-egy, a cél felé megtett lépés után kettőt kellett 
visszafelé megtennie. Csak későn tudott annyi pénzt összeke
resni, hogy nősülésre gondolhatott, és a nősülés nem változta
tott lényegesen eddigi életén, sőt még többet kellett dolgoz
nia, legalábbis ő így fogta fel az új helyzet követelményeit, mi
kor a lánya megszületett. Egyszer egy üzleti útról bizonyos 
gyanúokok következtében másnap helyett már este 10 órakor 
jött vissza, s feleségét csakugyan nem találta otthon. Csak 
éjfél körül jött haza. Hermann már jóelőre elreteszelte belül
ről az ajtót, és megtiltotta a kislány dajkájának, hogy bármi 
kopogásra, lármára is ajtót nyisson. Az asszony többé nem 
léphette át a ház küszöbét, néhány évvel később megbetege
dett, és igen rossz körülmények között, Berlinben halt meg. 
Ekkor már gazdag ember számba ment, és tekintettel a kislá
nyára, hazahozatta feleségét, és drága sírkövet állíttatott neki.

Hogy a lánya már nagylánnyá serdült s az ő egészsége is ki
csit éreztetni kezdte vele az éveket, más gazdag emberek pél
dáját követve nyaranta tengerre vagy valamely híres külföldi 
üdülőhelyre mentek. Életének abban a korszakában történt, 
hogy a nyaralást először elhatározta, mikor növekvő gazdag
sága részint kényszerítette, részint csábítani tudta közéleti 
szereplésre. Ez a korszak hamar elmúlt, de míg tartott, négy
öt -  többnyire felekezeti jellegű -  egyletnek és társulatnak volt 
választmányi meg tiszteletbeli tagja, s ebben a minőségben 
egy ízben nem térhetett ki a megjelenés kötelezettsége elől, 
mikor egy tekintélyes egyesület tekintélyes elnökének meg- 
rendítően váratlanul, fiatalon elhunyt fiát temették.

Semmiféle felekezetnek papjait, a sajátjáéit sem nézte jó 
szemmel, mert az volt a véleménye, hogy nem végeznek pro
duktív munkát. Ez okból messze elkerülte őket, ahol csak 
tehette. Az elnök, kinek fiát temették, feleségével együtt és 
még három gyermekükkel úgy néztek ki, hogy az öreg akarat
lanul is más irányba nézett, s legszívesebben a fülét is befogta 
volna, annyira izgatta ez a jajveszékelés. A papot, ki a gyá
szoló gyülekezethez beszédet volt intézendő, már előre is bi
zalmatlanul nézte, s érdekelte, hogy ugyan mit tud majd raon-



dani ezeknek a szülőknek, mikor annyira nyilvánvaló, hogy a 
halállal szemben egyik ember se tud többet, mint a másik. Az 
öreg titkos meggyőződései közül való volt az is, hogy minden
ki a hazugság kenyerét eszi, ki manapság Istenről beszél. -  
Lesz-e képe hozzá, hogy Istenről beszéljen? -  kérdezte magá
ban a fiatal pap gondozott szakállát nézegetve.

A fiatal pap azonban úgy beszélt, hogy még a fejedelmi 
öreget is -  mert ez időben már így kezdték nevezni - ,  a papi 
foglalkozásról való rossz véleményét közben is szem előtt tart
va, a papi beszéd a hatalmába kerítette. Természetesen nem 
valami vallásos indulat volt az, amit a beszéd benne felkeltett, 
de mintha a fiatal pap nem is akarta volna ezt ebben a gyüle
kezetben; a beszéd az öreget mint gondolkodó embert fogta 
meg. A beszéd elejét kritikusan hallgatta, és magában üres 
szócséplésnek minősítette. Ha semmiben se hitt, de arra emlé
kezett és azt értette, hogy a szent könyvekben -  melyeket gye
rekkorában neki is tanulnia kellett -  nagy ígéretként, legna
gyobb áldásként áll a hosszú földi élet ígérete. A fiatal pap pe
dig azzal kezdte, hogy az ember természetes érzése szerint 
égbekiáltóan igazságtalan, hogy valakit fiatalon ragad el a 
halál. A fiatal embernek, a még alig éltnek, mi lehet olyan bű
ne, hogy a halál legyen méltó büntetése? Természetes érzé
sünk fellázad. De a természetes érzés nem mindig nő az igaz
ság földjén. Ki tudja, mi az, ami elől a boldogult elment? Het
ven évet megérni, ehhez már Isten különös áldása kell, de 
hátha még nagyobb áldás, hogy valaki már harmincéves korá
ban, mikor még mindent a tavasz pompájában lát, búcsút ve
het az élettől? Sok-e az olyan nap a hetvenéves életében, 
melyre azt mondhatja: hála neked, Uram, hogy megértem ezt 
a napot? Hátha ajándék, kegy és nem büntetés az örök álmot 
hozó halál? Dávid király zsoltárversét citálta bizonyítékul a 
fiatal pap: „Hiábavaló dolog néktek reggel hamar felkelnetek, 
későn feküdnetek le és nagy fáradsággal kenyeret ennetek; 
holott az Isten az ő szerelmesének enged álmot.”

A fejedelmi öreg összevont szemöldökkel figyelt. Kezdet
ben főleg az elmebeli teljesítmény érdekelte, és fel is támadt 
vitatkozó kedve. Nagyon jól tudja ő is, hogy bélcsavarodás és 
nem kegy vagy büntetés okozta a fiatalember halálát -  gondol



ta az öreg. -  Ami pedig a zsoltárt illeti, egyszerűen belemagya
rázza, hogy ott az álom a halált jelenti. Mikor azonban a fiatal 
pap beszéde további folyamán Kohélet könyvéből idézett, az 
öregben egyszerre elnémult minden ellentmondás, és bensejé- 
ben valami hangosan, döbbenten dobbant rá: ez igaz! Az idé
zet pedig így szólt: „Mert vagyon oly ember, kinek munkája 
elvégeztetett bölcsességgel, tudománnyal és igazsággal; oly 
embernek adja pedig ezt örökségül, aki abban semmit nem 
munkálódott. Micsoda marad meg az embernek minden ő 
munkájából és elméjének nyughatatlan fáradozásából, mellyel 
ő munkálódott a nap alatt? Holott annak minden napjaiban 
voltak bánatok és búsulás az ő foglalatosságiban, még éjjel is 
nem nyugodott az ő elméje.” A fejedelmi öreg, mint akit 
váratlan támadás ért, nem maradt tovább, sietett ki. Életében 
először valami ájulásféle környékezte, kövér csöppek ültek ki 
homlokára, és kocsit kellett fogadnia, hogy közeli lakásába 
visszajusson. -  Ez nem volt papi beszéd -  nyilatkozott másnap.
-  A papnak vigasztalnia kellene, ez meg csak izgatta a kedé
lyeket!

Életében először utánozni akart másokat, a hozzá hasonló 
jómódúakat. Eddig még sose próbálta, nem is tudta, milyen 
az, ha az ember az életet élvezi. De akkor kívánsága lett, hogy 
élvezetre váltsa pénzét, és -  az akkori rosszulléttel okolta 
meg, hogy szüksége van rá -  ment a leányával életében először 
nyaralni. Csakhogy nem sikerült. Nem bírta ki a tétlenséget, 
és idegesítette, hogy oly szemmel láthatóan mindenki pénzt 
akar kihúzni az ő zsebéből. Egyszer se fordult elő, hogy a 
nyaralásra szánt hat hetet végig kitöltötte volna, mindig két, 
néha már három héttel hamarabb jött vissza az irodájába. Ilyen 
nyaralás után az első hetekben mindenkinek, aki érintkezett 
vele, sokat kellett tőle lenyelni. Idő múltán aztán véglegesen 
elmaradt a nyári elutazások szokása, noha előrehaladó érel
meszedése, mint tudta, ajánlatossá tett volna számára egy kis 
pihenést.

A lányával szemben, mióta a lánya férjnél volt, valamivel 
bőkezűbb lett, mint volt azelőtt, amennyiben az unokája 
megszületését egy, a lányának vett ajándékkal -  drága perzsa
szőnyeg volt -  ünnepelte meg. De Janinak szemébe tűnt, hogy



mintha az öreg szégyellte volna magát emiatt, a perzsaszőnyeg 
elküldése után egy hét is elmúlt, míg a lányát felkereste. Vejé- 
nek a meglepetésért mondott köszönetre mogorván csak azt 
válaszolta, hogy őt becsapták a szőnyeggel, mert nem ér any- 
nyit, mint amennyit adott érte, s nem ment be a szalonba az 
ott elhelyezett szőnyeget megnézni.

Nyers és szívélyesség nélkül való volt az öregúr modora még 
a lányával szemben is, mégse lehetett abban kételkedni, hogy 
a maga módján ragaszkodik hozzá. Meglepő volt tehát a visel
kedése, mikor a lánya második terhessége idejében lánya élet
veszedelméről értesült. A veje közölte a hírt. Az orvos, aki a 
vajúdó asszonyt megvizsgálta, aggódik mind az asszony, mind 
a születendő gyermek életéért. -  Eh, ostobaság! -  felelt az öreg.
-  Margit kicsit nyafka, az orvos meg nagyképűsködik, bizto
san nem lesz semmi baj! Az orvos aggodalma azonban nagyon 
is megokoltnak bizonyult, s még a magzat feláldozásával se le
hetett a fiatal anyát megmenteni.

Akik a temetésen az öreg mellett álltak, azt beszélték, hogy 
a gyászszertartás egész ideje alatt hallhatóan csikorgatta a 
fogát. Noha egyenes testtartását ez alkalommal is megőrizte, 
arca fakó zöld és egyik napról a másikra felismerhetetlenségig 
sovány lett. A temetés után az özvegyen maradt férj -  ki még 
a sírnál is apósa mellett állt és folyton és hangosan sírt -  hiába 
kereste apósát, hogy együtt hajtassanak haza, mert az öreg 
észrevétlenül eltűnt, és egyedül ment a lakására, s három nap
pal a temetés után megjelent az irodában. Veje már előző nap 
is benn volt, s most is ott ült közös főnöki szobájukban az 
íróasztalánál. Mikor az öreg belépett, veje épp csak felnézett, 
köszönt, és írt tovább. Felgyűlt a posta, és sok fontos levél 
várt elintézésre. Az öreg még mindig igen rossz bőrben volt; a 
szeme alatt fekete gödrök, de mikor tekintete egy pillanatra a 
vejéével összetalálkozott, a fiatalember meglepetten kapta el 
szemét, mert valami fürkésző, bántalmazó rosszindulat lob
bant az öregember kopaszságig ritkás szemöldöke alól. A fia
talember tehát írt tovább, és anélkül hogy felnézett volna, hal
lotta apósa határozott zajos fel-alá járását; aztán behívta a 
cégvezetőt, utasításokat adott, érdeklődött, a hangja reked
tes, de erőteljes és kemény volt, mint bármikor máskor is. A



cégvezetővel előhozatta a levelek másolatát, melyek az ő 
kétnapos távolléte alatt íródtak; némely levélre elégedetlen 
megjegyzéseket tett, és a cégvezető jelenlétében fordult oda 
vejéhez.

-  Az én levelezésemet máskor hagyd rám.
Kettőjük között bizonyos munkamegosztás lett bevezetve, 

de minthogy előző nap az öreg még nem jött be, a legsürgő
sebb leveleket helyette a veje intézte el. A vő éppen csak fel
pillantott munkájából.

-  Ha Breslau rendelkezésemre bocsát hat vagon kukoricát, 
nem lehet várni a válasszal.

Ezt az öreg úgyis tudta, különösen ebben az esetben, mikor 
az áru kifogásolásának oka nem az áru minőségében, hanem 
az árak jelenlegi lanyhaságában volt keresendő. De azért még 
egyszer megismételte (s ezúttal már nem kapott feleletet):

-  Máskor hagyd rám az én dolgomat.
A főnöki szobában azelőtt is kevés szó esett a két főnök 

közt, mert mindegyik önállóan végezte a dolgát és mind a ket
tő sokat dolgozott. De ettől fogva valóságos néma munka
düh szállta meg a főnöki szobát, mintha a két főnök -  az öreg 
és a fiatal -  ádáz versenyben hajszolnák magukat. Délben egy
szerre keltek fel az íróasztal mellől -  az öreg otthon ebédelt, 
hogy ne kelljen a vejével együtt a vendéglőben ennie, a vejének 
ugyanis nem volt háztartása, mert a kis unoka otthon, a vő 
szüleinél nevelődött és ebéd után már siettek vissza az irodá
ba, s ritkán történt, hogy egyik a másikat egy-két percnél na
gyobb idővel előzhette meg. És valahányszor a fiatalember te
kintete az apósáéval találkozott, az a szúrós, rosszindulatú, ki
csit gúnyos tekintet ütötte meg apósa szeméből. Mintha lesben 
állna.

VI.

Pontosan nem tudhatta, mi minden fordul meg az öreg 
fejében, de Jani úgy sejtette, hogy gyanú néz rá az öreg te
kintetéből: a gyanú, hogy ő talán nem is boldogtalan most, 
sőt talán. . .  Most az öregúrnak is új színben támadt föl az el



jegyzési este emléke, mikor őt ott a cselédlány mindenki sze
me láttára megölelte. Nem is akarta végiggondolni, hogy mi 
mindennel gyanúsítja őt az apósa, ki aligha hiszi el, hogy veje 
is szerencsétlenné lett.

Margit, a boldogult, kétéves házasságuk alatt igazán meg
nyerte az ő szívét. Attól fogva, hogy ő akkor este bement a 
menyasszonyához, hogy az öreg felszólítására „megértesse ve
le a Julissal való dolgot” , végig, mindig és minden helyzetben 
megőrzött ez az asszony valamit, ami őt lebilincselően megha
totta, megejtette. Hogy mi volt ez a sajátságos valami, azt a 
férj maga is nehezen tudta felfogni, megnevezni meg egyál
talán nem tudta. Volt Margitban valami megalázkodó, mintha 
még csak egy jó szóra is érdemtelennek tartotta volna magát. 
Talán gondolt arra a cselédlányra, kinél csúnyábbnak tudta 
magát? Erről sose beszélt, de mindig úgy fogadta férjének 
egy-egy simogatását, mintha neki bocsánatra volna szüksége 
és szótlanul köszöni, hogy férje ezt megadta neki. Igényei, 
kívánságai sose voltak -  egyszer, szomorú kedvében meg is 
vallotta, hogy gyakran érzi magát rútnak, de azért -  legalábbis 
férje alig látta másképp -  mindig elégedett arccal járt, és 
árnyék-nesztelen magatartásához könnyen hozzá lehetett 
szokni, mert se rejtett, se nyílt szemrehányásnak nyoma se 
húzódott mögötte. Akkor Jani őszintén megvallotta, hogy az 
egész idő alatt, míg az exportcégnél tanult, Julis neki szeretője 
volt, de ez természetesen attól a perctől fogva múlttá lett, 
melyben ő Margit vőlegényévé lett. Minden igaz volt, amit 
mondott, minden ígéretét be is váltotta, sőt még többet is, 
mint amennyit ígért, mert hiszen akkor szinte nevetséges lett 
volna csak beszélni is Margithoz való nagy érzelmekről, ehhez 
túl becsületes, Margit pedig túl okos volt, de mennél tovább 
voltak együtt, Jani annál inkább nyugodtnak és véglegesnek 
érezte ezt a frigyet, annál mélyebben ejtette meg Margit 
odaadása, úgyhogy együttlétük egész idejéből egy órára sem 
emlékezett, melyben az egykori, fehér karú Julis csak kísértet
te is volna.

Margit halála mélyen szerencsétlenné tette, de nem úgy, 
hogy az egyértelmű fájdalomnak azzal a puszta-zúgásával telt 
volna be, melytől más élethanggal szemben siketté válik az em-



bér. Aznap éjjel -  a szomszéd szobában feküdt a halott asz- 
szony -  benne, elárvult ágyában fekve, hirtelen és most elő
ször feltámadt a meglepő gondolat: vajon mi lett a másikkal, 
Julissal? Talán az oly váratlanul eléje toppant, az élet súlyára 
és semmisségére egyszerre emlékeztető halál, mely a napi dol
gaikkal különben teljesen elfoglalt embereket is néha, pilla
natra, magukkal szembetorpantja, talán a szokatlan magá
nyosság -  csak másnap jutott eszébe, hogy a szüleinek sür- 
gönyöznie kell -  és a csend, mindegy, akármi is idézte fel, a ha
lott asszony felidézte -  ki tudja, élő-e vagy az is meghalt már?
-  Julist, a cselédleányt, ki életének első asszonya volt, és kivel 
két évig -  annyi ideig, mint a feleségével -  élt és örült. A fe
leségével töltött két év miatt most, még a felesége halálának 
szigorú árnyékában is, nyugodtnak érezte lelkiismeretét, de a 
pár óra, melyet a felravatalozott asszonnyal szomszédos szo
bában töltött, lelkiismeretében is szerencsétlenné tette a fel
tartóztathatatlan gondolatok miatt. A halottal szemben bűn
nek érezte gondolatát, de gondolat ellen nem segítség, hogy 
bűnnek érzi az ember; elkergetni mégse lehet. S nem tudta el
kergetni a gondolatot, hogy a fehér karú Julis jó volt őhozzá, 
jobb, mint bárki más, mert együgyűen gazdag szívének és gaz
dag testének teljességéből volt jó. Mikor felkerült az Első 
Fővárosihoz, akkor még éppoly értetlenül és magát érdekelet- 
lennek érezve járt a sokrétű érdekekkel és érdekellentétekkel 
összetartott emberi világban, mint gyerekkorában az otthoni 
nagy, kövezett udvarban. Különösebben egy pálya vagy mun
ka se érdekelte, valahogy oly távol volt mindentől, hogy min
den egyformának tűnt, és ezért bármilyen neki utalt foglal
kozást is magára tudott volna venni, de csak abból az egyszerű 
meggondolásból, hogy úgy látszik, mindenkinek be kell állnia 
valahova a sorba. Ifjúsága nem volt, mert gyerekkora sem 
volt; gyerekkorban volt még, mikor az ifjúság már titkosan 
gyötörte testét, s mire az ifjak sorába nőtt, a vágy már oly régi 
ismerőse volt, hogy orvul meg nem támadhatta őt. Julis volt az 
első; és Julis volt az első, ki az örömnek nem is sejtett cso
dáit őbenne életre ölelte. Julisnak már őelőtte is volt valakije, 
de Julis azt mondta, hogy őt másképp szereti, azt szereti benne, 
hogy úgy tud örülni, s hogy néha olyan, „mint a sárga pihés



kiscsirke az anyja szárnya alatt” . Most kínzóan, jelentőséggel 
csapkodtak emlékezete kapujában elhangzott, most újra elő
röppenő szavak, és apró, jelentéktelen mozdulatok emléke is 
megvillant. Az a messzi elementáris élet, amit ő mindig csak a 
kerítés mögül nézett, az tulajdonképpen Julissal áttört a kerí
tésen, megjött őhozzá és magához ölelte őt -  gondolta most, 
de magától irtózva nézett az ajtóra, mely a halottjától elvá
lasztotta, és nem akart tovább gondolkodni. Eloltotta ágya 
mellett a villanyt, és fejét a párnába temette, de ahogy így, 
mozdulatlanul feküdt a sötétben és takaróját, mert fázott -  
holott nyár volt - ,  jobban magára húzta, eszébe jutott az a 
nagy, meleg fehérség, mely úgy tudta őt magához, magába 
ölelni, hogy neki le kellett hunynia a szemét, hogy kibírja az 
életnek ezt a sugárzását. Most már igazán szeretlek -  mondta 
neki Julis az első hónapokban - , most már nem szabad nekem 
semmi, de még fikarcnyi ajándékot se hoznod, mert kü
lönben, ha majd egyszer úrilány feleséged lesz, annak úgy 
fogsz beszélni rólam, mint céda portékáról. Janinak szólította, 
mint a halott. Hiába volt minden erőfeszítés, hogy a halottra 
gondoljon, pedig jó és tiszta emlékekkel ajándékozta meg az 
is, garmadával. De mintha épp a halottnak életéből való egy- 
egy kép csak azért elevenedne meg, hogy a következő pilla
natban elhalványodva, mágneses erővel zúgassa fel a másiktól 
kapott emlékek világos tömegét. Milyen nehéz volt az az 
éjszaka, mikor meg kellett mondania, hogy most hazamegy a 
Glanz céghez, mert már kitanult! Ostoba volt, bűnnek érezte, 
hogy a kerítés egy-egy órára nincs közte és az élet között, 
mintha idegen kertben járna, tolvaj módjára félt, és mindig 
várta, hogy most lesz vége, az örömet szabályellenesnek érez
te, kezdettől fogva csodálkozott, hogy még mindig tart, még 
mindig szabad, s ahelyett, hogy ellenállt volna, mint a rend be
teljesedésének, ellentmondásra nem is gondolva, engedelmes
kedett a hazulról jött hívásnak. Julis is tehetett róla, hogy így 
történt, hibás volt benne a Julis együgyű bölcsessége. Hogy 
félt ő egész előző nap az éjszakától, mikor majd közölnie kell, 
hogy mennie kell, haza! És mikor megmondta Julisnak, Julis 
sírt ugyan kicsit, de őt nyugtatta, hogy előre tudta, ennek így 
kellett jönni, ne búsuljon a Jani, ilyen finom, szép szőke úrfi



talál még szép lányt eleget, amennyit csak akar, s ami őt illeti, 
mármint Julist, nagy a világ, majd csak talál ő is magához való 
becsületes embert, kivel megbecsülik egymást. Uram lesz, 
meg gyerekem, a gyerekkel sok a gond, s a gond meg a munka 
majd csak megokosít engem -  mondta Julis aztán dolgos, 
hű asszony leszek, mint az anyám, ki nyolc gyereket hozott a 
világra, és hatot közülük fel is nevelt.

Fagyos és kihalt volt a fiatalembernek a világ, mikor hazaért 
a Glanz céghez. De mert az öröm, mint valami elidegenített 
tulajdon, annak idején rossz lelkiismeretet keltett benne, az 
otthoni fagyos szürkeségben reménytelenül nyugodt volt, mint 
aki visszatalált a szabályhoz. Mikor később lánykérőbe ment, 
hitte, hogy azóta Julis is megtalálta párját vagy legalábbis 
hogy már nem lesz ott az ő hajdani főnökénél; nagyon megle
pődött, mikor a csöngetésére Julis nyitott ajtót. Régen, még 
barátságuk elején mondta neki egyszer a lány, hogy ő tudja, el 
fogja hagyni és úrilányt fog elvenni, és ez nem is lehet 
másképp, hanem azt előre megmondja: ha ő megtudja, mikor 
és hol lesz a lakodalom, akkor az egész lakodalmas népség 
szeme láttára -  ha a világ összedől is -  még egyszer utoljára 
meg fogja csókolni. Isten őtet úgy segélje! Julis nevetett, a 
fiatalember is nevetett akkor, de Julis nem felejtette el, mint 
a fiatalember, s mikor ideje jött, megtette. A könnyelmű es
kühöz való gyerekes hűségből, virtusból, bosszúból tette-e? 
Hátha se ez, se az, hanem valami más késztette rá? -  A szom
széd szobában motoszkáltak az öregasszonyok, kik a halott 
mellett virrasztottak, neki pedig lassan kihevült az ajka, s egy
szerre árvánál árvábbnak, a legszegényebbnél is szegényebb
nek érezte magát, annyira kiszolgáltatottan, tehetetlenül kí
vánta azt a csókot érezni, azt a bátor, szeles és mégis a szelíd
ség ízével teljes csókot. Nem, nem a demonstrált jog eksztázisa, 
csak közönséges bosszú, ízléstelenség -  mondta magának, és 
lehunyta szemét, hogy aludni tudjon - , a kisasszonyát, Margitot 
akarta vele sérteni, semmi több -  ismételgette, de borzongott, 
és az ajka meleg volt. Vajon az az öreg ember -  kérdezte 
magát -  megérezte-e, hogy ebben az esetben nem közönséges, 
undok cseléd-úrfi viszonyról van szó? Ellenséges, hidegvérű 
ravaszság volt csak tőle, hogy úgy sietett mindent rendbe hozni?



Özvegyen maradt férj, kire apró gyerekének gondja hárul, 
noha föld alá bújt volna maga előtt való szégyenletében, sem
mi se segített rajta, mikor a minden féküket eltépett gondola
tok megrohanták. Visszaverhetetlen seregként, ostrom nélkül, 
amint jöttek, már meg is szállották a várat. -  Igaz-e, hogy ti 
húsvétkor keresztény gyerekek vérit isszátok? -  kérdezte tőle 
egyszer Julis, és percre nagyon elgondolkodott, aztán hirtelen, 
mielőtt ő még felelhetett volna hozzátette: -  Nekem meg
mondhatod, mert még ha igaz volna, én akkor is szeretnélek.

Csak most tudta meg a fiatalember, hogy micsoda inkvizí- 
ciós kínzószerszámok vannak készletben az emberi lélek 
egymással viaskodó hatalmasságaiban. Az egyetlen véde
kezés, bilincsbe szabadulás a munka, és örült neki, mikor a te
metés után való második nap megint bemehetett az irodába.

VII.

Ahelyett hogy a fiatalember, mint azelőtt, csak pontosan és 
lelkiismeretesen elvégezné a dolgát és semmi többet, kevesell
te a vállalat tevékenységét, minduntalan terjeszkedési tervek
kel, újabbnál újabb üzleti szándékokkal állott elő. Végül após 
és vő között egy magában véve jelentéktelen nézeteltérés ürü
gyén kenyértörésre került sor. Az történt, hogy az Első Fő
városi cégvezetőjének fia eljegyezte az öreg feleségi ágról 
való szegény rokonának idősebbik lányát. A lány kelengyéjé
ről, ha nem is gavallérosan, az öreg gondoskodott, de nem a 
magánvagyona, hanem a vállalat terhére. Nem feleségének 
szegény rokonát, hanem a cégvezető fiát ajándékozza meg -  
mondta - ,  s nem ő, hanem a vállalat, az Első Fővárosi az aján
dékozó, melynél a cégvezető több mint húsz esztendeje dolgo
zik. A vő ezt az okoskodást nagyon is átlátszónak találta, és 
eddig nála még sohasem tapasztalt hevességgel tiltakozott el
lene. Lánya halála óta most először hallhatták az irodában 
megint a fejedelmi öreg hangját. A fiatalember azonban foko
zódó hévvel tartott ki a maga álláspontja mellett, és csak még 
jobban tűzbe hozta, hogy az öreg egyszerre fagyos nyuga
lommal vetette meg hátát, és kihívóan, semmibe vevő gúny



nyal nézte, mint valami óriás a magát rekedtre kiabáló törpét. 
Kint az irodában csak csodálkoztak, hogy hol késik az öreg 
hangja, mikor egyszerre csak nyugodt léptekkel, kalapjával 
kezében kilép a főnöki fülkéből, s megy ki. Az ablakok meg
csörrentek, úgy becsapta maga után az ajtót.

Az irodában a tisztviselők mind az öreg pártján álltak, s úgy 
képzelték, hogy az öregúr tán gavallérosabb is lett volna, ha 
zsugori és immár kapzsinak is látszó veje nem áll útjában. A 
fiatal főnök észrevehette, hogy már több mint népszerűtlen, 
de abban az időben nem törődött ilyesmivel. Jó ideig az irodá
ban híre-hamva se volt az apósának, és ezáltal őrá még több 
munka hárult; reggel, mikor a tisztviselők bejöttek, őt már 
íróasztalánál találták, és este, mikor mind elmentek, ő még 
maradt, dolgozott. Alkalmazottaival szemben követelődző 
lett, a munka egész eddigi rendjét, s nem épp a munka elő
nyére, felforgatta, sokszor egymásnak ellentmondó utasításo
kat adott, és senki se dolgozott neki eleget.

Ekkor egy napon déltájban megjelent az irodában a feje
delmi öreg. Mint valami idegen úr, olyan udvariassággal viszo
nozta a tisztviselők köszönését. A főnöki fülke -  talán szán
dékosan nyitva hagyott -  ajtaján keresztül a feszült kíván
csisággal ágaskodó alkalmazottak láthatták, hogy az öreg -  
kalapját a fogasra akasztva -  széket vesz magának, és veje író
asztalának oldala mellett elhelyezve a széket, leül és szembe
fordul vejével. A cégvezető, akit most beszólítottak maguk
hoz a főnökök, elbeszélt később az irodában mindent. Az öreg 
az aktatáskájából egy iratcsomót húzott elő, és szemét vejéről 
le nem véve közölte, hogy az üzlettől visszavonul. -  Unokám
nak -  mondta -  már úgyis eleget hagyhatok, mért tegyem ki 
magam továbbra is mindennemű üzleti izgalmaknak. Pihenni 
akarok.

A „mindennemű” volt az egyetlen megnyomott, személyes 
élű szó. Hideg elégtétellel nézett a fiatalemberre, ki igyekezett 
meglepetését összeszorított fogakkal, nyugalommal elleplez
ni. Az öreg az iratokat teregette a veje elé, eres, csontos keze 
fürgén járt a sok papír közt, s a cégvezetőt szelíden kérte, 
hogy hívja be a könyvelőt, mert máris hozzá akar fogni az el
számoláshoz. Az öregúr megmutatta a már elkészült, nyom



tatott körlevelet is, mellyel az üzletfeleket is értesíti, hogy az 
Első Fővárositól barátságosan megvált, nyugalomba vonul és 
köszöni eddigi bizalmukat. Annak idején -  mint azt később az 
öreg Glanz észre is vette, de már későn -  vő és após között 
semminemű írásos szerződés nem köttetett. A fejedelmi öreg 
biztosan szintén észrevette ezt, és még azt is fel lehet tételezni 
róla, hogy már abban az időben is, minden eshetőségre, sza
bad kezet akart magának, és szándékosan mulasztotta el azt, 
ami el lett mulasztva. Most a diadalmasoknak hanyag mozdu
latával, de a tromfnak nem rejthető élvezetével előállt azzal, 
amit legutoljára hagyott, a legsúlyosabb ütéssel. Ez pedig ab
ból állt, hogy a tőkén kívül, mit veje hozott, és az együttműkö
désük óta létrejött haszonnak vejére eső fele részén kívül 
egész tőkéjét kivonja az üzletből. -  A céget azonban megha
gyom neked -  fejezte be az öreg úr.

A cégvezető a tisztviselők előtt az egész jelenetet egy szó
ban foglalta össze. -  Életemben se, még elképzelni se tudtam
-  mondta - ,  hogy ilyen nagylelkű eleganciával lehet valakinek 
a hasába kést szúrni, mint azt a fejedelem tette. A könyvelő 
is hasonló értelemben nyilatkozott.

A vállalatot a váratlanul kivont tőke nehéz helyzet elé állí
totta. Már magának az öregnek köztudomásra hozott kiválása 
is a belföldi piacon megingatta a cég hitelképességét, a külföl
di összeköttetések is veszélyben forogtak, mert az Első Fővá
rosi egész sor szállítási kötelezettségének nem tudott eleget 
tenni. A konkurencia a keringő híreket még sötétebbre festve 
adta tovább. Az Első Fővárosi még a Glanz és Fia céggel 
szemben is kellemetlen helyzetbe került. Eddig a Glanz és Fia 
cég a legnagyobb mennyiségeket is úgy szállította, hogy a 
pénzt utólag, a fuvarlevél-másodpéldány beküldése ellenében 
kapta meg. Glanz és Fia most közölte az Első Fővárosival, 
hogy a jelenlegi nehéz pénzügyi viszonyokra való tekintettel 
csak a pénznek egy ottani bankban való előzetes deponálása 
esetén szállít. Az öreg Glanz a cégnek írt levéllel egyidejűleg 
külön családi levelet írt a fiának, melyben megmagyarázta neki, 
hogy kénytelen volt így cselekedni, mert neki kötelességei 
vannak saját cégével, illetőleg Ernő fiával szemben is, sőt, 
sajnos, úgy látszik, hogy még az unokájára is gondolnia kell,



kinek fővárosi nagyapja valóban nem ismeri a legelemibb csa
ládi és emberi kötelességeket sem.

Jani nem adta fel a harcot, sőt csak most gyürkőzött neki 
igazán. Látta, hogy a helyzet napról napra tarthatatlanabb 
lesz. Még csak boldogult felesége hagyatékát se folyósíthatta 
az Első Fővárosi érdekében, mert arra az árvaszék tette rá a 
kezét. A meglévő tőke, mely kisebb arányú vállalatnak még 
felvirágoztatására is elég lett volna, az Első Fővárosi üzemét 
minden órában a teljes összeomlás veszedelmével fenyegette. 
Ezt higgadtan belátva Jani abbahagyta a kilátástalan erőlkö
dést: az Első Fővárosit eddigi méreteiben a rendelkezésre álló 
eszközökkel nem lehetett megőrizni: a régi méreteket megráz
kódtatás nélkül, óvatosan át kell formálni s arányba hozni a 
jelenleg rendelkezésre álló mozgató erőkkel, s ha aztán a 
fennakadás veszedelme már elmúlt, akkor lassan, a vissza
nyert mozgékonyság után fokozatosan újra kiépíteni az Első 
Fővárosit azzá, ami volt. Egy csomó vételmegbízást -  szép 
hasznot jelentettek volna -  konkurens vállalatoknak adott to
vább, s csekély jutalék ellenében; de ezzel elkerülte a nyílt 
zátonyra futást, sőt még némi pénzhez is jutott. Az üzemkölt
ségeket a hivatalnokok egy részének elbocsátása is csökken
tette.

Az Első Fővárosi régi magánál sokkal kisebb súlyú cég lett, 
de pár hónap múlva már erősen állt a lábán.

Az öreg Glanz abban a levélben, melyben fia előtt a Glanz 
cégnek a bajba jutott Első Fővárosival szemben elfoglalt rideg 
álláspontját mentegette, nem írta meg, hogy erre a lépésre 
Ernő fián és unokáján kívül -  Jani fia jövőjéről való gondos
kodás is késztette. Nem akarta a Jani fiút őszinteséggel bán
tani, de magában biztosra vette, hogy az Első Fővárosi most 
már csúf véget fog érni. Haldoklóba kár orvosságot tömni -  
gondolta, s ő majd aztán akart Janinak segítségére jönni, ha 
az úgyis menthetetlen Első Fővárosi már kimúlt. Addig csak 
kár volna a pénzért. . .  Ezek után kellemes meglepetés lehetett 
volna, hogy az Első Fővárosi mindennek ellenére újra szolid 
és jól vezetett cég lett, ámde az öreg Glanz most már végsőkig 
bizalmatlan volt Jani szerencséjével és Jani egyéniségével 
szemben. Ő járt fent a fiánál, szemtől szembe állt vele, látta,



hallotta -  igaz, beszélni ő alig beszélt a fiával, mert annyira 
megrendítette, lesújtotta az, hogy milyen állapotban találta. 
Pedig ez a látogatás arra az időre esett, mikor az Első Fővárosit 
Jani már ismét talpra állította. -  Nem lesz a dolog tartós -  
rázta tapasztalt fejét az öreg Glanz - ,  nem fog tartani. Az Első 
Fővárosiból még ma is kincsesbányát lehetne csinálni, hanem 
a Jani fiú miatt nem bízom a dologban. Úgy néz ki ő, hogy az 
ember szívét hasogatja, ha látja. És a lakása! A házmesternéje 
takarít nála, aki kilophatja még a két szemét is. Dolgozik Jani, 
igaz, sokat, de az nem munka, az betegség, láz. Nem lesz jó 
vége. -  Mikor Ernő fiával egyedül maradt, még utolsó, titkos 
gondolatát is megvallotta: Jani nem normális. Látta a hivatal
nokai arcát, mikor beszéltek vele, és azoknak is arcára volt 
írva ugyanez a sejtés.

Az Első Fővárosi rendbe jött, nem volt már izgalom, s meg
fogyott a munka is. És az orvul megtámadott fiatalember el
mondhatta magában, hogy célt ért. Épp ez volt azonban az, 
ami Janit egyszerre meghökkentette. Belelovalta magát egy 
dacba és harcba, melyet tulajdonképp kívülről, maga a feje
delmi öreg diktált rá, s amihez neki -  most úgy tűnt fel előtte -  
valójában kevés köze volt. Mert íme, most, célt érvén, neki 
elégedettnek kellene lennie, örülnie kellene -  és mindebből 
semmit se talált magában. Egy ideig még, mint a kijózanodó 
részeg ember, ki a részegség és józanodás határmezsgyéjén de
rengő ésszel kapja magát rajta, hogy furcsákat mond, túl han
gos a szava -  de azért mégis, a nézőközönségre való tekintet
tel, egyelőre, egy ideig még titkolja a józanodását, és tovább 
szimulálja a világtalan, teljes részegséget, egy ideig még Jani 
tovább szorgalmatoskodott az Első Fővárosi körül. De a fő
nöki szobában, ahol még benn állt az öreg íróasztala, munka 
közben mind gyakrabban emelte fel fejét és nézett szembe az 
öreg íróasztalánál álló üres székkel. Mint ha esztelen tánc köz
ben hirtelen elhallgat a kísérő hangos zene, munka közben 
mind gyakrabban körülnézett, hogy hol van, ami munkára ser
kentse, és értelmetlenségtől kongott az egész iroda. Néha már 
a frissen jött posta is felbontatlanul hevert előtte, és ő csak 
szórakozottan, tétlenül üldögélt. Az éjszakái is megint rosszak 
lettek, s többnyire csak hajnalfelé aludt el. Bár ilyenkor is a



megszokás hatalma már reggel hétkor felébresztette, de ahe
lyett hogy -  mint azelőtt -  kiugrott volna az ágyból, fásultan 
fekve maradt, s kezdte nem belátni, hogy miért siessen, ő  volt 
ugyan az Első Fővárosi tulajdonosa, főnöke, vezetője, de so
hase tudta magát az Első Fővárositól elválaszthatatlannak 
érezni, mint például az apja, kinél a személye és a cége egy 
élőnek csak két különböző neve volt. Az Első Fővárosi nehéz 
zavarok közé került, ő megmentette, és most, hogy minden 
rendbe jött, saját maga valahogy kívül maradt, feleslegessé 
tette magát. Ha visszagondolt, úgy látta, hogy még a nagy 
munka idején se tudta úgy a sajátjának érezni az irodát, mint 
például a hazai sváb paraszt a talpa alatt a földjét; most meg, 
hogy a nagy bajlódás elmúlt, már nem is járt be szívesen az 
irodájába. Ebben a többin kívül még egy különös oknak is 
volt szerepe: a cégvezető fia volt ez az ok. Ez az ember, ami
lyen fakó kis hivatalnok volt, azóta, hogy megnősült, megem- 
beresedett, arca kerekebb, föllépése szinte bántóan bátor és 
friss lett. Önmagában persze diadal lehetett Janinak, hogy az 
ő személyes erőfeszítése az Első Fővárosit megmentette, de 
milyen sovány kis diadal ez: meztelenre akarták vetkőztetni, 
és ő kiverekedte, hogy maradt rajta pár rongyos gúnya, mely 
eltakarja meztelenségét. És hogy végül is csak ennyi volt az 
egész diadal, ezt tudta a cégvezető, a fia és a rajtuk kívül meg
maradt három hivatalnok is. Az irigység, amivel azelőtt néz
tek rá, kárörömmé vált. A cégvezető fia, ki vele körülbelül 
egykorú fiatalember, most indul el élni, élete vonala szemmel 
láthatóan fölfelé megy, csak rá kell nézni, és a jó remény és a 
gondozottság szaga szinte a szembe árad. És Janiban megint 
felülkerekedtek azok a hatalmak, melyek felesége halála nap
ján vették kínzószerszámaik alá; nézte a cégvezető fiát és 
nézte magát, és kérdezte, hogy ő a még be se töltött harminc 
évével már csak mindig és mindenben lefelé, mindig jobban 
lefelé menjen? Mert az Első Fővárosi fennmaradása semmi vi
gaszt se jelentett neki: a gyerekkori szomjúságot érezte az 
örülő élet után, s már alig tudott odafigyelni, ha a cégvezető 
egy-egy ügyben utasítást kért. Hát őneki -  kérdezte magát -  
nem szabad akarnia az életet érdemessé tévő jót, a magát az 
életet jelentőt: meleg karokat a nyaka köré, meleg testet a



hideg ágyába, szerencsétlenné lett lelkiismeret helyett öröm 
fényénél átvirrasztott éjszakákat?

Lázadt, és lázadásnál nem bírt még tovább menni, mert úgy 
érezte, hogy számára nem maradt már élet, lehetetlenné lett, 
mert ugyanő, ki lázadt ez ellen a lehetetlen ellen, egyben 
egész szívével tilosnak is érzi azt, amire egész szívével éhezik 
és szomjazik. Ha most, az asszony halála után nyomon ker
getné azt az első nőt, kit szeretett és ki most a maga egyszerű
ségében úgy vonzotta, mint száraz magot a nedves, megváltó 
fekete talaj -  nem az volna-e ez, mintha a halott után 
kiabálná: elmentél, megszabadítottál? Felvilágosult, modern 
ember volt, ki minden idegrezzenését agya munkájával kíséri, 
és azonkívül nem a prófétai, hanem a mózesi zsidók véréből 
való vér: eszébe se jutott, hogy másképp is lehet, mint hogy az 
élők a földön járnak és a „halálban nincs emlékezés”, a halott 
a föld alatt csonttá soványszik, porrá omlik. A halott -  gondol
ta -  persze nem tud semmiről, de ő, az egykori élő egykori fér
je, őbenne még él Margit, és ha ő most visszakanyarodik az 
első asszonyhoz, hazugsággá teszi, meggyalázza a két évet, 
melyet Margittal töltött. Annak idején a cégvezető és minden 
kondoleáló arcán látta a szemtelen, kicsit irigy gyanút: mind 
visszaemlékeztek az eljegyzési este botrányára, és mind meg 
voltak győződve róla, hogy ő titokban szerencséjének érzi Margit 
halálát, mely meghagyja neki az Első Fővárosi birtokát, de 
szabadságát is visszaadja, s ily hamar; szerencsés fickó! -  ez a 
szó nevetett rá a szertartásosan komoly szemekből. Az egy
kori, szegény, élő Margit, akit a halott védtelenül hagyott, Ja
ni lelkében rimánkodva, mint egy összerugdalt, szegény őzike, 
várta az ítéletet. Mintha szólna hozzá: hiszen tudtuk, mikor 
egymáséi lettünk, hogy nem szeretjük egymást úgy, ahogy fér
finak és asszonynak egymást szeretnie kell, de az csak nem 
igaz, hogy két esztendőn át alázatosan eléd hozott életem 
egész melege neked csak teher volt, és hogy a halálom na
gyobb szolgálat neked, mint minden akaratommal szolgáló 
életem volt? -  De hátha igen? Ez volt az a kérdés, amit esze, 
akarata ellenére, rákényszerített. Talán eszébe se jut, hogy 
ezt a kérdést így tegye fel magának, és biztos, hogy ez a kérdés 
ennyire el nem mérgesedik életét megmérgező kérdéssé, ha



minden ránéző szem nem gyanúsítja kész felelettel s nem zak
lat föl benne mindent. Gyengéd érzelmekkel, fáradtan a ku
sza gondolataitól, melyek közt nem tudta már, melyikben is
merjen a magáéra, melyikben a gyanútól kívülről rádiktált 
gondolatra, emlékezetében részvéttel idézte fel a törékeny, 
hosszú szempillájú, leányos asszonykát, kinek az élet nagyobb 
jót adni nem tudott, mint hogy fiatal élete utolsó két évére 
kiszabadította egy rideg és különc öregember szeszélyeinek 
rabságából, hogy helyette egy korrekt férjet adjon neki az ő 
személyében. De Jani sohase kereshette fel emlékezetében a 
nem élt élettől fájdalmas, halvány gloriólával besugárzott asz- 
szonyalakot anélkül, hogy ugyanakkor hívatlanul és azonnal 
meg ne jelenjen a másik is: az élet-friss arcával, telt vállaival, 
súlyos kezével, mely azonban, mint a lepke szárnya, könnyű 
lett, ha simogatott, melynek érintését még a bőre is emlékezve 
bizseregte, a fehér karú Julis jött eléje a mozdulatainak, a sza
vainak megfoghatatlan, boldogító egyértelműségével.

VIII.

Hermann, akit a szakmabeliek fejedelmi öregnek csúfoltak 
volt, felháborítóan szerencsétlennek érezte magát, és a dolog
ban a legrosszabb az volt, hogy -  minden hasznos tevékeny
ségtől megfosztva -  kénytelen volt ezzel az érzéssel mindig 
szemközt ülni; mint a fogoly, aki egy -  neki talpig ellenszen
ves, kellemetlen -  idegennel van együvé zárva és minduntalan 
bele kell ütköznie ebbe az utált asztal- és hálótársba. Az öreg 
Hermann a körülményekkel és külső lehetőségekkel való küz
delemben töltötte el életét, és ez a küzdelem annyira igénybe 
vesz némely embert, hogy estére, mint a kifáradt katona, gon
dolat és minden szemlélődés meg elmélkedés nélkül csak rá
esik az ágyára és elalszik. Nincs is sok elmélkedni való: a 
kommandóra kell figyelni és rugalmasan engedelmeskedni. 
Hanem attól fogva, hogy az öreg Hermann otthagyta az Első 
Fővárosit, épp a dolgoknak és esélyeknek ez a kommandója 
nem hallatszott többé: ha régebben nyáron pár hétre eluta
zott, a pillanatnyi tétlenség akkor is rossz volt, de ebben a tét



lenségben lélekben tovább is ott lehetett a cselekedetek 
színterén, fejét törhette újabb teendők fölött, izgulhatott, 
készülhetett, míg most egyszerre ott találta magát a lakásának 
nevezett puszta szigeten, nincs több elintéznivalója, semmi, 
csinálhat, amit akar -  de mit lehet csinálni, ha nincs az iroda, 
posta, semmi, de semmi posta?

Természetesen nem az Első Fővárositól való kilépésével 
kezdődött a szerencsétlenség. Már akkor kezdődött, mikor, 
vörös hajú kölyök, nekiindult az életnek, de ha nehezen is 
ment, lassan mégis győztes lett, és jöhettek újabb családi és 
üzleti szerencsétlenségek, győztes maradt, ment mindig fel
jebb a maga útján, nem segített neki senki, útját sokan állták 
el, sokan próbálták elgáncsolni, ő végezte, az ő ereje, az ő tel
jesítménye volt, hogy senki se vághatta földhöz. Ahogy a fé
nyes nappallal szemben nem is lehet tamáskodva megállni, 
hogy vajon nem éjszaka-e, nem lehetett neki se kételkednie 
abban, hogy milyen úton kell keresnie az életet. Ez az első 
perctől fogva magától adódott, és ami kérdés eldöntésre várt, 
csak az esetenként megismétlődő egyetlen kérdés, hogy ho
gyan lehetne adott helyzetből egy lépést előre és így mindig 
előbbre jutni. Most se, hogy az Első Fővárositól való kiválása 
és aggasztóan fogyó testi ereje -  gyakran szédült, szívrendet
lenségek, álmatlanság, rossz étvágy -  tétlenségre kárhoztat
ták, most se, legtávolabbról se merült fel a kérdés előtte, hogy 
ő tán valamit az ő életét illetően rosszul tett volna. Kész nevet
ség lett volna az ilyen gondolat. Azt tette, amit tennie kellett, 
ha egyáltalán élni akart és nem eltipratni magát. Ha ő szeren
csétlennek érezte most magát, ennek csak mások lehettek az 
okozói -  a felesége, aki megcsalta, a lánya, aki meghalt, a veje, 
aki rajta keresztül orcátlanul könnyű szerencsét akart, a cég
vezető, aki idejárt hozzá titokban pletykálni, és a vejének 
munkaőrület és teljes hanyagság között hullámzó szeszélyes
sége. A felesége -  nem, arra már nem is gondolt, az rég volt, 
de a lánya!

Az öreg Hermann rendkívül józan -  ahogy az öreg Glanz 
mondta róla páratlanul logikus és világos fej volt. Csodála
tosképpen lánya halálával szemben egyáltalán nem tudott egy 
tisztára nevetséges nézettől szabadulni, mely szerint a lánya



nemcsak egy szerencsétlen terhesség következtében, hanem 
renitens dacból, csak azért, hogy neki, az apjának, megmutas
sa, hogy őt, az apját, megbüntesse, „szántszándékkal”, gyű
löletből halt volna meg. Ez a mélységesen titkolt gyanú, 
már nem is gyanú, hanem meggyőződés, megdönthetetlenné 
vált az öregben, mikor hosszú idővel a kenyértörés után, most, 
magához hívatta a vejét, és a fiatalember szavaiból meg
tudta, hogy annak -  talán minden ismerős között az egyetlen 
embernek -  sejtelme se volt arról, hogy a dacos Margit bol
dogtalan volt a házasságában. Ó, ez az utolsó beszélgetés a fia
talemberrel, ezzel az „ártatlan jószág”-gal, ez mindenből ki
fosztotta őt! Kit nem tudsz elfelejteni? Margitot? -  kérdezte 
hirtelen-tágult szemekkel az öreg. Igen, a fiatalember semmit 
se tudott arról, hogy Margit a posztónagykereskedőnek min
dig okoskodó orvos fiát szerette volna, azt, aki Margitot nem 
is akarta, de akit a posztónagykereskedő a várható örökségre, 
az ő pénzére való tekintettel rá tudott volna venni a házasság
ra -  a fiatalember erről nem tudott semmit, nem is sejtette, 
hogy micsoda előzményei voltak a Margit menyasszonyságá
nak; persze -  gondolta az öreg -  nem is tudhatta tehát, hogy 
Margit az apja ellen való bosszúból akart meghalni. „Velem 
mindent csinálhatsz -  mondta neki fenyegető csendesen a lá
nya, mikor ő előállt a Glanz-féle házasság tervével - ,  de azt 
mondom neked, boldogtalanná teszel.” Boldogtalanná? Lári- 
fári -  türelmetlenkedett az öreg -  szép, szolid, rendes, egész
séges fiú, aki nem csak örökölni, hanem dolgozni akar, és ne
kem arra kell gondolnom, hogy a céget megfelelő kézbe ad
jam. -  Margit engedelmeskedett, de könyörtelenül állta a sza
vát. Mikor megszületett a kisfia s az öreg egyedül maradt vele, 
no -  mondta -  ugye jobb lett minden, mint gondoltad? „Úgy 
lett minden, mint gondoltam” -  felelte Margit. Ej, jól emléke
zett erre a beszélgetésre. Csaknem könyörgött a lányának, 
hogy még ha nem is igaz, hazudja, hogy egy kicsit már hiszi, 
hogy az apjának igaza volt, de nem, hiába magyarázta, hogy a 
fiatal doktor is csak a pénzéért vette volna el, tehát azzal se 
lett volna jó, hiába, a lány csak ismételte: „Úgy lett, ahogy én 
előre mondtam.” Talán csak neki mondta, hogy boldogtalan, 
csak hogy őt kínozza? Túl komolyan akkoriban nem is vette az



öreg, hanem mikor meghalt a lánya, akkor ez neki jeladás 
volt: minden csak őellene tör, minden csak őt bántja. Mért 
nem várt kicsit a halállal? Mért nem hagyott kis időt még ma
gának és az apjának, időt, hogy jóra fordulhasson minden? 
Tudhatta Margit, hogy, akárhogy is, de egyetlen ivadék, és az 
élethez kell az apjának, mert mit csináljon most? Még lánya 
életében is el-el tudta keseríteni a gondolat, hogy ami az ő 
munkája, ami az övé, az nem maradhat az övé, egyszer majd 
örökség lesz -  de most! A feleségi ágról való sápit ózó özvegy
nek hagyja hátra vagyonát, ezeknek a templom egereinek, ki
ket utált? Vagy azon a címen, hogy az unokájának hagyja, ke
rüljön vissza a vagyon az Első Fővárosihoz, ennek a hirtelen 
nagy étvágyú fiatalembernek győztes örömére, ki ilyen köny- 
nyen jó üzletet csinál az ő egész életének eredményével? 
Ahogy egyszer attól a szakállas paptól hallotta, mikor annak 
az elnöknek a fiát temették?

Akkor hívatta el magához az öreg a vejét, mikor már na
gyon gyengének érezte magát, és a haláltól való félelmet jófor
mán elfelejtette a kívánság mellett, hogy ellenségén még egy
szer triumfáljon. Hogy mért volt ellensége, azon nem is gon
dolkozott -  az volt, mert annak érezte. Sajátságosán az ő éle
tének egyetlen olyan szakasza nem volt, melyben ellenség nél
kül élhetett volna. Ö dolgozott, és mindenki csak élvezni 
akart. Csak miután a cégvezetővel már üzent a vejéért, állt 
meg gondolkodni afölött, hogy mit akar neki mondani, hol 
akar rajta sebet ütni, hogy ne ülhessen úgy vele szemben, 
szemtelenül összeszorított fogakkal, mint akkor, mikor be
ment az irodába, az ő irodájába, bejelenteni, hogy viszi a 
pénzét. Hallotta, hogy most elhanyagolja az üzletet -  emiatt 
azonban nem szólhat, az Első Fővárosihoz neki már nincs 
köze. Azt akarja a fiatalembernek megmondani, hogy tőle fil
lért se fog örökölni? Azt az úgyis tudja. Nem tudta, hol fogja 
meg a dolgot, csak szüksége volt arra, hogy valamit tegyen, 
valami megtorlást, azért, hogy egy fáradságban, keserűségben 
és eredménnyel eltöltött élet határán mégis megcsalatva, min
denkit magánál boldogabbnak látva kell megállnia és elesnie. 
Legalább annyit akar neki megmondani, hogy: ugye, mi lett az 
Első Fővárosi énnélkülem? Melyikünk győzött?



A fiatalember el is jött, és mindjárt meglepetés érte az öre
get. Nem az összeszorított fogú, fellázadt rabszolga, de, 
sápadtabban, a régi kis Glanz Jani volt, a szerény és hallgatag 
legényke. Igazából nem volt kellemes az öreg számára ez a 
meglepetés. Szívesebben vette volna, ha másként jön be, ha 
nem azzal kezdi, hogy már felhozatta volna az unokát, de nem 
tudta, hogy nem lesz-e talán csak izgató hatású ez a látogatás. 
Szívesebben vette volna, ha úgy lép be, ahogy várta: vágásra 
és visszavágásra készen, mert látható ellenség után vágyott az 
öreg. Eleinte cselt sejtett, a való arcot elrejtő álarcot. De ez 
tévedésnek bizonyult, mert mikor az öreg minden taktikázást 
felejtve egyszerre csak a mellére ütött és azt kiáltotta, hogy ő 
magának dolgozott, és senki, de senki ne számítson arra, ami 
az övé -  a fiatalember azzal állt elő, hogy köztük félreértés 
történt, és ő tudja, hogy ő hibás lehetett ebben, de abban az 
időben Margit halála őt annyira feldúlta. . .  Ez még nem hatott 
volna az öregre, sőt meg volt róla győződve, hogy ez csak ra
vaszul kiszámított beszéd. De mikor a kérdésre, hogy talált-e 
már magának valakit, a fiatalember a fejét rázta és azt mond
ta: nem tudom Margitot elfelejteni -  akkor az öreg előtt lassan 
világos lett, hogy ez a fiatalember semmit se tud, és köztük 
csakugyan félreértés történt. Csak látni kellett a fiatalember 
arcát, mikor ő, az apósa, elképedve elmondta neki, hogy 
valójában miként élt a házasságban Margit, hogy a fiatal dok
torhoz szeretett volna menni Margit. Most már csak rá kellett 
néznie erre a fiatalemberre, és meggyőződött róla, hogy egy 
ártatlan jószág az, kitől azt várta, hogy az élet még egyszer egy 
legyőzésre érdemes ellenséget állít benne szembe vele.

-  Te, csakugyan igazad volt, félreértés volt köztünk -  
mondta az öreg, és megroppantan csak végtelen, ásító kö
zönyt érzett ennek a zavaros tekintetű szőke fiatalembernek 
egész lénye, minden gondolata, egész sorsa iránt. -  Látni 
akartalak csak, ez volt az egész -  mondta búcsúzóul fáradtan, 
és a fiatalemberre már rá se nézett.

Miután a fiatalember elment, elővette még egyszer a vég
rendeletét, elolvasta, és meg volt vele elégedve. Egész vagyo
nát unokájára hagyta, de azzal a kikötéssel, hogy ha nagyko
rúsága előtt az unoka meghalna, a vagyon csak közintézmé



nyekre szálljon. A közintézmények nevét előző nap a telefon
könyvből írta ki: csak egy volt neki a fontos, hogy ne bárki 
egyes ember legyen az ő életének ellakmározója.

IX.

Julisnak nem volt nehéz elérnie, hogy új helyet kapjon. A 
cselédkönyvében csak éves helyek voltak, s a véletlen úgy hoz
ta, hogy nem a fővárosban, hanem egy vidéki urasághoz sze
gődött el. Amolyan falusi uraság volt, de finom népek, egy 
öreg úr, meg a felesége, kikhez néhanapján hazalátogattak a 
gyerekeik. Hat szobát kellett takarítani, munka volt hát elég, 
de Julis a munkától nem húzódozott, és ha a háznál egy-két 
napra vendégséget csaptak, és ezzel aztán igazán sok munkát 
is adtak, a borravalóval elég gavallérosan kárpótolták a 
vendégek. Jól is ment volna a Julis dolga, ha a többi cselédség
gel meg nem gyűlt volna a baja. A szakácsné meg a kocsis volt 
még Julison kívül szolgálattévő személy a házban. Julis ta
pasztalásból tudta, hogy a szakácsnék mindenes cselédhez -  
mint amilyen ő volt itt -  sokszor magánál az asszonynál is 
rosszabbak, s hogy új helyre került, már előre is legalább any- 
nyira tartott a szakácsnétól, mint a háziasszonytól. Eleinte úgy 
látszott, hogy egyiktől sincs mit tartania. Olyan jómódú szabad 
ház volt ez, ahol az uraság a cselédségre bízza a cselédség dol
gát, és nincs perpatvar, nem jár a dolgozó ember sarkában az 
asszony száz utasítással és kifogással, amik csak feltartják az 
;mbert és elveszik a kedvét a munkától. Egyszer s mindenkor
ra ki volt adva a napirend, és azon kívül senki se akart semmit. 
A háziasszony még csak ki se jött a konyhába, a szakácsné 
ment be hozzá reggel, hogy az aznapi ebédet megbeszéljék. 
A szakácsnéból se nézett ki eleinte semmi rossz. Középkorú, 
termetes asszony volt, ki kicsit fontoskodva ugyan, de jóaka
rattal vezette be őt, az új cselédet a ház szokásaiba. Julis biz
tosra vette, hogy jól összeférnek majd, ha különösebb barát
ságot már kezdettől fogva se remélhetett. Hanem hamar kez
dett a dolog rosszra fordulni. Már az első vasárnapon. A sza
kácsné ugyanis -  ha már nem is volt épp fiatal -  megtartotta a



fiatalkori szokását, és vasárnap délután kiöltözött, hogy tánc
ba menjen. Julis is ünneplőbe öltözött, de makacsul megma
radt amellett, hogy nem megy táncba, mert nincs kedve. A 
szakácsné egyedül ment el a kocsissal, de nem telt bele egy 
óra, a kocsis már visszajött, és leült Julis mellé, aki a konyha 
előtt a kőlépcsőn varrogatott. Csendes volt az udvar meg az 
egész házkörnyék -  az uraságék ezen a vasárnapon is, mint 
általában vasárnapon szokták, beutaztak a városba. Sándor -  
így hívták a kocsist -  azt mondta, hogy azért hagyta ott a bálát, 
mert az a lány, akivel táncolni szeretett volna, ma nem volt ott 
a táncban. Becsületes arcú, szép szál barna legény volt a Sán
dor kocsis, és olyan egyszerűen mondta, hogy ezért jött vissza, 
hogy Julisnak még csak eszébe se jutott, hogy őróla szól, mi
kor a lányt emlegeti, akivel táncolni szeretett volna. Még tré
fálva meg is kérdezte Julis, hogy aztán legalább szemrevaló 
lányt nézett-e ki magának. De mikor este hazajött a szakács
né, és Sándort még ott találta vele beszélgetve, a szakácsné 
sértődött arcot vágott, és ebből legalábbis annyit megtudott 
Julis, hogy a szakácsnéval hányadán van. A szakácsnénak 
nyilvánvalóan nagyon is kedve ellen való volt, hogy a kocsis 
Julis körül forgolódik. Azt hihette, hogy Julis csak azért maradt 
otthon, hogy zavartalanabbul lehessen együtt Sándorral, s a 
dolog veszedelmes fordulatot vett, mikor Julis vasárnapról va
sárnapra tánc helyett otthon maradt, és a kocsislegény meg 
már csak oda se ment a bálba, hanem szépen megmosdva, 
pomádésan kifésülködve, ünneplőbe öltözve leült Julis mellé 
a kőlépcsőre. Kettős oka lett rá a szakácsnénak, hogy Julisra 
mérges szemmel nézzen: nemcsak, hogy elvette a Sándort tő
le, hanem miatta még össze is vesztek, mert mikor egyszer 
már nem bírt magával és csúfolkodva kérdezte, hogy mért 
nem ízlik már a tánc, Sándor felfortyant és ráripakodott: mi 
köze hozzá! Hasztalan tudta Julis, hogy ő az egész dologban 
olyan ártatlan, mint a ma született bárány, ez nem segített raj
ta, és mármost neki is tudni kellett, hogy Sándor kocsis mi já
ratban van ő körülötte forgolódván. Igazság szerint az ő részé
ről annyi volt minden, hogy szívesen elbeszélgetett a legény
nyel, mert jóravaló embernek látszott, és mert az ember csak 
nem élhet némák módjára, mikor nyelve van. Sándor pedig



adott neki elég beszélni valót, Pestről kérdezősködött, hogy és 
mint van ott minden, mert ő még nem volt odafönn, Julis meg 
a Városligetről, az Állatkertről, Budáról beszélt neki, még a 
Nemzeti Színházról is, mert Julis ezt mind sokszor látta. Más
kor meg Sándor vette át a szót, mert neki is volt már elég el
beszélni való tapasztalata. Az apja odaveszett a háborúban, 
nem mintha elesett volna valamelyik fronton, megjárta az 
mind a harctereket és mindenünnen hazajött, még kitünteté
seket is kapott -  él is még, hanem azért az igazság az, hogy 
odaveszett a háborúban. Nem szívesen, erről az egy dologról 
nem szívesen beszélt a Sándor kocsis, de a sok csendes vasár
nap délután erről is kicsalt belőle minden szót. Mikor vége lett 
a háborúnak, az apja már nem akart az eke mögé állni. Mintha 
kicserélték volna a négy esztendő alatt. Akárhogy is, de abban 
igazuk volt a vörösöknek, hogy eltiltották a bort. Nem dol
gozik az, csak iszik, a Sándor anyját már sírba is vitte. . .  ilyen 
egyedül vagyok én, mint az ujjam -  mondta Sándor hetykén, 
de azért akkor már Julis is megriadt, mert látta, mire tart a 
Sándor igyekezete. A szakácsné fullánkos beszédei csak siet
tették, hogy a gondolat szóba érjen. Nem szeretőmnek akar
lak -  mondta Sándor Julisnak - , hanem feleségemnek. Mire 
Julis mégse tudott mást válaszolni, mint azt, hogy még csak 
tréfából se mondja ezt neki Sándor, mert erről nem lehet szó. 
Nem tréfálgatok -  erősítgette az, mire Julis is komolyan azt 
mondta, hogy ő se tréfált, és -  ez volt az utolsó együttes vasár
nap délutánjuk -  már fel is kelt, mintha valami sürgős tenni
való jutott volna az eszébe. A szakácsné hamarosan észrevet
te, hogy azok ketten összekülönböztek, és most már -  a Sán
dor kocsis pártolására is számítva -  megkezdte a nagyban való 
hadakozást Julis ellen. Fel is támadt újra a barátság a szakács
né és Sándor között: az hozta őket össze, hogy mindegyik más 
okból, de egyet csináltak: a Julis életét keserítették. Julissal 
szemben úgyis egyformák voltak: ők ketten a szolgálatban is 
megőrizték mezítlábas falusi szokásaikat, a szakácsné tehát 
Julist -  akiről sejthette, hogy kikosarazta Sándort -  az ő város
ban felszedett szokásai miatt büszkeséggel meg hencegéssel 
vádolta. A kocsis biztatva, kedvteléssel hallgatta a szakácsnét. 
Ha vacsoránál Julis a kezébe vette a villát, és nem gondolt a



világon semmire, egyszerre csak hallhatta, hogy a szakácsné 
berzenkedve meglöki a kocsist, és összenevetnek, de úgy, 
hogy ő meghallja. Alig tehetett valamit is, amin fenn ne akad
tak volna. Vérig szekírozzák az embert -  mondta egyszer, mi
kor a városi harisnyáira terelődött a szó, és majdhogy nem el
sírta magát. Ej, de érzékeny szál virág! -  nevette a szakácsné, 
és -  mint ahogy az már ilyenkor lenni szokott -  a kocsis se 
akart a szövetségesénél kisebbnek látszani, és -  pedig láthatta, 
hogy Julis már esdekelve néz rá -  ő is nagyot nevetett.

Ha magában Julisban nem lett volna baj, könnyűszerrel el
bánt volna az egyikkel is, a másikkal is, de ő is úgy érezte, 
hogy valami nincs rendjén vele. Mondta is neki Sándor, még 
annak idején, mikor emberséges szót is váltott vele: ha lát
nám, hogy már van valakid, azt mondanám, nincs mit tenni, 
mást szeret. De mikor te is úgy állsz itt, mint a szál ujjam, 
miért nem kellek neked? -  Ez volt az, ami Sándort annyira el
keserítette. És Julis mondta is magában, hogy semmi kivetni
valót se lehet Sándorban találni. Ha Julis három-négy év előtt 
ismerkedik meg vele, tudta, hogy még csak nem is gondolko
dott volna rajta, hogy hozzámegy-e. Julisnak megvolt a magá
hoz való esze, és tudta, hogy előbb-utóbb férjhez kell mennie, 
mert micsoda élet az gyerek meg élettárs nélkül megöregedni, 
és azt is tudta, ország-világ józan esze mondja, hogy csak a 
Sándor-szerű paraszti fiatalember az, aki hozzávaló-féle. An
nak az emberfajtának, melyből a szőke Jani úr volt való, ő 
csak a szeretője lehetne, de soká már az se, mert hiszen ő se 
lesz mindig fiatal. Hogyha még két esztendeig tarthatott volna 
a Jani úr szerelme, akkor Julis még két esztendeig állta volna 
hűségben, okoskodás nélkül és gondtalan örömmel, mert csak
ugyan szerette a finom bőrű, karcsú úrifiút; de hogy ennek 
előbb-utóbb vége szakad, azt ő már mindig is előre látta. 
S hogy ez bekövetkezett, és ő Jani urat a csendes arcával ott 
látta a menyasszonyával szemben ülni -  büszkén gondolt rá 
Julis most is, hogy milyen más arccal ült őmellette - ,  s ő rész- 
vétes haraggal, keserűségből, dacból, meg kicsit paraszt büsz
keségből is megcsinálta azt a komisz dévaj ságot, hogy megcsó
kolta, azontúl Julis nem töprengett tovább hiábavaló gondo
latokon. Nem érezhette magát megcsaltnak, ő se volt adósa



senkinek, s úgy vélte, hogy ideje jött most már a holnapra is 
gondolni, élettárs után nézni, akihez sírig maradjon olyan hű, 
mint amahhoz volt két esztendeig. És mintha csak hívásra jött 
volna, ekkor jött az a Sándor, és hívta őt, de -  Julis nem bírt 
menni. Sándornak nagy, nehéz keze volt, amilyen már a mun
kában felnőtt emberé, zsebkendő helyett -  mint maga Julis is 
régen -  két ujjával fújta ki az orrát, a makrapipájában pedig 
rossz szagú dohány égett, és, mint a többi parasztlegény, 
kedvtelve köpött egyet-egyet. Ha most gonosz volt is hozzá 
Sándor, Julis tudta, hogy elkeseredésében ilyen, de igazából 
becsületes, jó ember, aki még csak nem is italos természetű. 
Mégse bírt volna a felesége lenni. Mert Julis egyáltalán nem 
volt annyira kétségbeesett, hogy az első derék embernek oda
vesse magát, vagy ha talán ezt még meg is tette volna, de fele
ségül menni, házasságra lépni: az Julisnak szentségesen ko
moly dolog volt, mert a házasság mindennek a végét, de min
dennek a kezdetét is jelentette, az egész életet jelentette neki.

Egy este, vacsora után, mikor már a mosogatáson is túl vol
tak, Sándor meg a fehérre sikált konyhaasztalnál ásítozott, a 
szakácsné, talán csak azért, hogy az unalmat elűzze, odament 
a szekrényhez, és előmutatta Sándornak a mosdókesztyűt, 
amivel Julis reggelenként mossa magát, meg a fogkefét is. Sán
dor fitymálva vette kezébe, babrálgatott a szerszámokkal, az
tán ellökte őket maga elöl.

-  Aligha a doroszlói legényektől tanulta ezt a Julis -  mondta 
aztán, mert tudta, hogy Julis doroszlói lány volt. Julisnak arcá
ba szökött a vér, s hogy az árulóan elvörösödött arcát meg a 
felkavarodó lelkét elrejtse, meg se válaszolva az epés szót, 
kifutott az udvarra. Sándor nem is tudhatta, hogy egy szavával 
most micsoda búnak lett az elindítója. A faluja neve tette ezt, 
mert azt, ami volt közte és Jani úr közt, senki itt nem tudhatta, 
de különben is, amiatt semmi szégyent se érzett, hiszen -  hála 
isten -  nem pénzért tette, és kinek mi köze hozzá. De a faluja 
neve, mint ostorcsapás, úgy ocsúdtatta fel; mintha álomból -  
nem volt nyugodt álom, de jobb volt az ébredésnél -  verte vol
na fel a szó, könyörtelen világos lett előtte, hogy nincs hova 
visszamennie.

Ezután minden vacsora után, épp hogy csak sietve elmoso



gatott, otthagyta a homályban a szakácsnét meg a kocsist, és az 
udvar végében, a fáskamránál, azon a tuskón, melyen aprófát 
szokott vágni, üldögélt, míg csak nem látta a kocsist a kony
hából elmenni be az istállóba. Julis azelőtt mindig megvetette 
a könnyen síró fehérnépet, de most, ha késő este visszament a 
konyhába és lefeküdt az ágyába, párnába temetett arccal, 
hogy a szakácsné meg ne hallja, átadta magát a sötétben a 
sírásnak.

Mióta esténként Julis az udvarra járt ki, az ellenségei fel
hagytak a derűs-vad hajszával. Sándor már nem kerülgette ál- 
nok tréfákkal, többnyire hallgatott és úgy tett, mintha neki 
Julis már csak levegő volna. így aztán a szakácsné is abba
hagyta. Magában véve sokkal jobb volt így Julisnak; úgy 
vette észre, hogy a termetes szakácsné az ő kárán végre 
hozzájutott Sándorhoz, aki ugyan mintha kicsit restelkedett 
volna emiatt, de azért megint ketten, együtt mentek el vasár
nap délután a táncba, és minden ment úgy, mint mielőtt Julis 
betette a lábát a házba; mintha Julis ott se lett volna. Sokkal 
jobb volt így Julisnak, és mégis furcsa módon ez az elrendező
dött, új állapot csak még nehezebbé tette a szívére nehezedő 
rosszat. Most egészen kitudottnak, elhagyottnak érezte 
magát, még csak egy kötekedő szót se szólt hozzá senki em
ber. Azt tudta, hogy csak egy szavába kerülne, és a Sándor 
kocsis mindent megbánva és elfelejtve örvendezve kapna a 
keze után -  de ez nem vigasztalta, mert épp az volt a rossz, 
hogy ezt a szót nem mondhatta volna ki hazugság nélkül. Leg
alább lett volna valaki, aki után fájhatott volna a szíve! Az 
anyja, az örülne vele, de ő nem szeretett volna most szembe
kerülni vele, mert az csak azt hajtogatná, amit Julis úgyis tu
dott, hogy ideje volna férjhez mennie; Jani úr pedig attól a 
perctől fogva, hogy hites feleséget vett magának, Julis szá
mára még csak gondolatnak is idegen lett és tilalmas. De még 
ha Jani úr nem is lett volna feleséges ember, akkor se lehetne 
most már semmi se köztük, mert hiszen Jani úr nem ezt a mos
tani, tépelődő, megbicsaklott életű Julist szerette, hanem a vi
dámat, aki széles jókedvében még az ágyban is nótázott neki. 
Ott volt a feje a Julis karján, a kék szeme ki-kinyílott, és Julis 
huncutul, csendesen dalolt:



trAz én galambomnak dombon van a háza... ”
Hogy is tudott annyi nótát? -  csudálkozott most Julis. Mert 

Jani úr úgy szerette, ha énekelt, hogy sose volt neki elég, és 
Julisnak, ha faggatta, minduntalan eszébe tudott jutni még 
egy és újra még egy, és ha pedig már aznap semmi, de semmi 
új se jutott az eszébe, háborgó csókba, csendes simulásba halt 
el a szó. Ez mind, mind most olyan nagyon messzi van, mint 
a fű, amelyiken pendelyes gyerekekkel kiskorában a doroszlói 
árokparton hancúrozott.

Ekkor történt, hogy az, ami olyan nagyon messze volt, egy
szerre egészen közel került. Olyan közel, hogy a lélekzete el
állt. Julis levelet kapott. Jani úr írt neki, hogy valami nyomozó 
irodával tudakoltatta meg a címét, és beszélni szeretne vele. 
Az is benne volt a levélben, hogy Jani úr felesége már nem él. 
Julis, kezében a levéllel, mint a kerge birka, kétszer-három- 
szor körüljárta az udvart.

Felmondott még aznap, és két héttel a felmondás után, hogy 
megkapta bérét, meg a dicséretes bizonyítvánnyal a könyvét, 
összepakolt. Senki se tudta, mi volt abban a levélben, melyet 
felmondása napján a kezében szorongatott, nem mondta meg, 
de a két hét alatt árok ásódott a szeme alá, és a barna-piros ar
ca halványan nyúlt meg a fényes meleg szeme alatt. „Azért 
mégis istentől minden jót kívánok neked, Julis” -  mondta a 
szakácsné, mikor a kis, fonott kosarát, meg a terítőbe kötött 
batyuját Julis felemelte. Nem volt rossz asszony a szakácsné, 
és ha Sándor kocsis nem jön közbe, biztos jól megfértek vol
na. „Köszönöm a jókívánságát” -  felelte Julis, és indult kifelé.

Az udvar túlsó végében, a fáskamra előtt -  épp a Julis 
tuskóján -  Sándor kocsis aprófát hasított. Úgy tett, mintha 
nem látná Julist, de épp ez volt az, amitől Julisnak a lába ok
talan súllyal megmakacsodott, s nem vitte a kapu felé. Egyik 
kezében a kosárral, másikban a batyuval, szép lassan odament 
a Sándor kocsishoz. Erre már annak is meg kellett fordulnia.

-  Isten megáldja, Sándor!
Sándor a zsebébe süllyesztette kezét, és a földet nézte. Julis 

állt még egy percig, aztán többé hátra se nézve ment ki a ka
pun. Az utcára se ért még, s már hallhatta, amint Sándor ko
csis újra hozzáfog a fahasogatáshoz. Csomós fa lehetett, amit



a fejszéje alá vett, mert nagyot hangzott, ahogy rásújtott. 
Mikor már Julis kint járt a vasútállomáshoz vivő úton, hosszú 
idő után valami elszánt nyugalom szállt fel benne. Mindentől, 
ami az övé lehetett volna és nem lehetett az övé, erre az életre 
búcsút vett.

X.

Glanz Janinak az öreg Hermann-nál tett látogatása után örül
nie kellett volna. Úgy kellett volna lenni, hogy amit megtu
dott, az fordulót jelentsen az életében, éspedig fordulót arccal 
az élet, az örömhöz visszanyert szabadság irányában. Ezt tud
ta, de mégis az örömből keveset érzett, annál többet vad irtó- 
zatból, mely az egész élettel szemben elfogta. Ez volt az, amit 
ő a kerítés mögül áhítozva nézett? Ez nem az volt, de Margit 
is két év volt az ő életéből, és az a két év csak a kölcsönös egy
más-csalás két esztendeje volt, hazugságba vesztett két esz
tendő a rövid életből? Két évig élt egy ember oldalán, két évig 
mindennap egy asztalnál ült vele, két évig mindennap egymás 
mellett volt az ágyuk, és az idegen nőről, ki egyszer elmegy 
mellette az utcán és soha többé nem látja, nem tudhat keve
sebbet, mint az asszonyról, ki felesége és fiának az anyja volt. 
Mert ennyi és csak ennyi volt az, amit biztosan tudott meg ab
ból, amit ez a halál küszöbén őrjöngő öregember beszélt. En
nek az öregnek is adott magáról egy képet, a hajdani élő neki 
is adott egyet, a harmadik s negyedik embernek is, mind kü
lönböző, egymásnak ellentmondó képek, és talán egyik se az 
igazi. Meghalt egy ember, kinek tán senki se fogta meg még 
igazán a kezét, az igazit -  ez a lehetőség a fiatalember számára 
maga miatt volt irtózat, és százegyszer rajtakapta magát, hogy 
úgy néz egy-egy arcra, mintha maszk mögé szeretne látni, és 
közben a saját arcán is ezt a maszkot érezte, anélkül hogy maga 
is tudta volna kicsoda ő, voltaképpen kicsoda; visszakapta a 
szabadságát, de meggyőződés nélkül élt vele, mikor megbízást 
adott, hogy kutassák fel annak a nőnek a jelenlegi tartózkodá
si helyét, kinek vezetéknevét saját meglepetésére nem is tudta 
megadni, hanem csak azt, hogy Julisnak hívták, s a dátumot -



eljegyzése napját melyen munkaaadójától, Hermanntól el
távozott. Mikor rövid időre rá megtudta a címét s ebből meg
tudta, hogy Julis még él, s még nincs férjnél, először, az első 
érzése rég nem ismert örömé volt. De aztán nyomban a kétsé
gé: mit akar ezzel a címmel? Zavaros, kalimpáló fejjel, gyors 
elhatározással megírta a levelet, és hogy meg ne gondolhas
sa, gyorsan feladta postára, és várt a válaszra. A mindennapi 
tetemes üzleti levélcsomagban egy héten keresztül hiába ku
tatott a várt levél után. Szomorúsággal, de megkönnyebbülten 
is állapította meg egy hét eltelte után, hogy ha eddig nem jött, 
nem is fog már válasz jönni; hiszen úgyse, sejtelme se volt 
róla, hogy mihez kezdett volna, ha választ kap.

Közben a fejedelmi öreg -  úgy mondták, hogy nagyobb kín
lódás nélkül -  meghalt, és tekintve, hogy a végrendelet is nyil
vánosságra került, az öreg Glanz teljes, még mindig csorbí
tatlan apai tekintélyével hazarendelte fiát, hogy a tennivalókat 
az egész család részvételével otthon megtanácskozzák. Erre 
komoly szükség késztette, mert az utolsó hetekben az Első 
Fővárosi kezdett egyszerűen szétzülleni. A cégvezető, ki több 
mint húsz év óta volt ott, látva, hogy süllyedő hajó utasa, sie
tett az első kedvező ajánlatot elfogadni, és fiával együtt ki
lépett a vállalatból, míg a Jani fiú, kinek a még nem is rég leg
nagyobb veszedelemben volt vállalatot most kettőzött erővel 
kellett volna vezetnie, minden munkát a megmaradt, megle
hetős avatatlan három hivatalnokra hagyott. Végső ideje volt, 
hogy az öreg Glanz közbelépjen.

A család rosszra volt elkészülve és mégis még rosszabb lett 
a valóság, mint ahogy képzelték. A Jani fiú, ki mindig olyan 
akkurátusán rendes és vasalt volt, borotválatlanul, legalább 
egy hetes szakállal és gyűrött ruhában érkezett. Az öreg Glanz 
alig tudott erőt venni magán, mikor először megpillantotta. 
Első nap az öreg Glanz teljesen passzívan is viselkedett. Az 
irodában Ernő fia végezte a munkát, ő maga pedig csak időn
ként mélyeket lélegezve s néha zsebkendőjével a homlokát tö- 
rölgetve -  pedig nem izzadt, ez csak ideges mozdulat volt nála
-  fel-alá járt a szobában, s néha egy-egy oldalpillantást vetett 
Janira, kivel ez első napon csak az anyja foglalkozott. Az pe
dig úgy bánt vele, mint ahogy beteggel szokás. Először a bor



bélyért küldött, aztán, borotválkozás után, behozták a kisfiút, 
aki igazán szépen fejlett kisgyerek lett, és kék szeme volt, 
mint az apjának. A vacsoránál Ernő szórakoztatta a családot. 
Ernő már meglett férfi volt, és bármily hangulatú társaságban 
is megőrizte a maga hangulatát. Az a bizonyos, gyerekkorból 
visszamaradt feszültség is, ami közte és bátyja között még pár 
év előtt is olyan eleven volt, most nem gátolta, és míg a töb
biek félig-meddig csak lábujjhegyen mozogtak Jani jelenlété
ben, ő még meg is nevettette. Rengeteg mulatságos történetet 
tudott elbeszélni, mert sokat utazgatott bevásárlás céljából 
a falvakban.

Másnap azonban már az öreg Glanz vette át a szót. Egész 
éjszaka nem tudott aludni, annyira sajnálta a fiát, de pedagó
giai szempontból helytelenítette, hogy továbbra is úgy bánja
nak vele, mint a hímes tojással; a férfi kötelességeiről beszélt 
neki. Janinak kínos volt az apját hallgatnia, mert szegény 
öreg, természetesen abban a hiszemben, hogy fiát csak a fele
sége miatt való gyásza hozta ilyen állapotba, azt hitte, hogy 
neki apai kötelessége először is erről megszólalni. De éppen 
ez volt az, amit olyan kínos volt Janinak meghallgatnia, mert -  
egyebektől eltekintve -  nyilvánvaló volt előtte, hogy a halállal 
szemben szegény öregnek sincs egyetlen belső, hitbeli erős
sége se, éppúgy, mint őneki, a fiának sincs, és mégis úgy véli, 
hogy mint apának, neki most Istennel kell előhozakodnia. 
Valami olyat gondolhatott -  ha egyáltalán gondolt valamit - ,  
hogy ő ugyan, ami az ő személyét illeti, persze hogy egy szót 
se tart az egészből felnőtt emberhez való komoly szónak, de 
nem lehet tudni, még mindig sokan adnak ilyesmikre, s talán a 
fiára hat. ő  mindenesetre megteszi a magáét. A józan öreg 
Glanz a bibliai pátriárkáról is, s hozzá még mint „Ábrahám ős
apánkról” , beszélt, ki emlékezetesen Izsák fiát is feláldozta 
volna Istennek és ezzel adott minden utódainak bravúros pél
dát az Isten akaratában való feltétlen megnyugvásra. Hiszen 
ezt te is tanultad -  fejezte be aztán egy akaratlanul őszinte 
mozdulattal - ,  ilyenkor jó az ilyen dolgokra gondolni.

Most az öreg Glanz mogyoró nagyságú szemei megélénkül
tek, az egész ember kezdett fürgébben, természetesebben be
szélni és mozogni. Levette füle mellől a ceruzát, ami annak



a jele volt, hogy most „áttér a tárgyra”. Szemrehányást tett 
fiának, hogy miért nem perelte apósát, mikor az hirtelen ki
vonta a tőkéjét, továbbá szemére vetette, hogy az utóbbi időben 
teljesen elhanyagolja üzletét, a Glanz cégnek egy nyolc nap 
előtti levelét az Első Fővárosi máig nem válaszolta meg, és 
tőle telhető eréllyel emlékeztette ártatlan gyermeke, illetve 
boldogult felesége iránt való kötelességére. A fiatal Glanz 
megjegyzés nélkül hallgatta végig az apját, és aztán egyszerű 
és őszinte vallomást tett.

-  Minden szemrehányásod jogosult, de engem nem érdekel 
az üzlet, mit tegyek, ha nincs rajta a fejem.

Mindenki idegen talán nevetségesnek találta volna az öreg 
Glanzot, de Jani megijedt, mikor a kijelentés után -  melyet, 
hiába, úgy érezte, végre meg kellett tennie -  apjára nézett. Az 
öreg Glanz egy pillanatra megállt, mint aki nem tud hinni a fü
lének, és a következő pillanatban ugrott egyet, a sárga bőr alatt 
a halántékán a kék erek láthatóan lüktettek. Jani anyja -  meg
sejtette-e, hogy szükség van rá, vagy tán hallgatózott -  ebben 
a pillanatban nyitott be, és az öreg Glanz mindjárt neki
támadt.

-  Janinak nincs az üzleten a feje, nem érdekli, most mondta. 
A te műved ez, te vettél rá, hogy a fiát magunkhoz vegyük. Ha 
nem tettük volna és a gyerek az ő gondjára maradt volna, nem 
hagyná el így magát. Nem érdekel az üzlet. . .  Mi érdekel? Ez 
a legkönnyebb, de csak lett volna gondja a gyerek m iatt...

Szegény öreg hol a feleségéhez, hol a fiához beszélt, kiabált, 
bele-belecsapott a saját tenyerébe, és közben látszott, hogy 
közel van a síráshoz, olyannyira ideges lett. És ez még a csön
desebb összeütközések közül való volt. Talán nem is lettek 
volna olyan heves jelenetek, ha az öreg Glanz nem tudta vol
na, hogy mit fog majd tenni. Épp ez az elhatározás, mely kez
dettől fogva készen állt lelkében, gyötörte a kétségbeesésig. 
Mindössze tíz napig volt otthon Jani, és a tizedik nap az öreg 
Glanz tetté váltotta elhatározását, melynél nagyobb áldozatot 
ő nem hozhatott: megvált a Glanz és Fia cég jobbkezétől, a 
második fiától az Első Fővárosi megmentése érdekében. Ernő 
szívesen vállalkozott rá, hogy rendet teremtsen az Első Fővá
rosinál. Az öreg Glanz azonban tartott tőle, hogy Jani még



jobban elhagyja majd magát, ha olyan munkaerő áll rendel
kezésére, mint Ernő, és ezért ragaszkodott ahhoz, hogy Jani a 
kisfiút igenis magával vigye és neki legyen gondja rá. Remélte, 
hogy ezenkívül a Jani fiú kedélyállapotára is kedvező hatással 
lesz a kisgyerek jelenléte.

Az öreg Glanzról most a felesége is elhitte, hogy Jani fiát 
éppúgy szereti, mint Ernőt, s nem a szeretetben, hanem csak 
abban a különbség, hogy az egyik fiával boldogságot, a másik
kal pedig csak gondot kapott ajándékba a sorstól.

XI.

Utazás közben Janit kellemesen lepte meg, hogy az öccse 
szeretetreméltó, kedves fiú; mindjárt nyilvánvaló lett, hogy se 
vigasztalás, se pedig terhes gyámkodás formájában esze ágá
ban sincs bátya személyével behatóbban foglalkozni. Mindun
talan kifejezést adott várakozásteli kíváncsiságának, mert az ő 
számára az ő küldetése vidám kirándulást jelentett egy eddig 
ismeretlen világba, a nagyvárosba, és egyben hízelgett az önér
zetének, hogy ilyen fontos szerepre szemelte ki a család. Nem 
tudott hová lenni a jókedvétől, és még Jani kisfiát se hagyta 
békén, aki a dajkának -  egy kékbe öltözött sváb asszonynak -  
az ölében aludt. Ferinek hívták a kisfiút, de a dajka „Ferili”- 
nek szólította, és az apróság -  már sokat gagyogott - ,  ha 
kérdezték, hogy hívják, szintén azt mondta: Ferili. Ezt Ernő 
nyomban meg akarta mutatni, és ezért a dajka minden tilta
kozása ellenére felköltötte álmából a gyereket. A kis Feri 
előbb bőgött, de aztán belátva, hogy úgyse hagyják előbb 
békén, csinálta, amit Ernő akart. Ernő fütyült, és Feri tudta, 
hogy most neki csücsöríteni kell a száját és úgy tenni: hu-hu. 
Ez olyan mulatságos volt, hogy még a dajkát is megnevettette. 
Egyéb hasonló mutatványok közben a kis Ferinek elment a 
kedve az alvástól, és most már szórakozni akart ő maga is, és 
lecsúszva a dajkája öléből egyenesen az apjához tipegett, aki 
az ablak mellett ült. Felmászott az apja ölébe, és Jani azt hitte, 
hogy ez iránta való figyelmesség, melyet meg kell hálálnia, s 
elkezdte a térdén ülő gyereket emelgetni: hopp-hopp-hopp.



Feri azonban a kis kezével ráütött az apja térdére, hogy ma
radjon csendben, mert ő most nyugodtan nézni akarta, hogy 
szaladnak a nagy póznák, melyeket csillogó drót fűz egymáshoz. 
Egy elismerő tekintettel jutalmazta apja értelmességét, aztán 
kényelmesen elhelyezkedve nézett ki az ablakon.

-  Ez az én fiam -  gondolta Jani, és csodálkozott magán, 
akinek mellére a kisgyerek magától értetődő bizalommal haj
totta a fejét. Ha másvalaki ült volna az ablaknál -  hacsak nem 
nagyon barátságtalan tekintetű személy - ,  akkor annak is épp
így mellére hajolna ez a kis szőke fej. És ha egy másik, idegen 
gyerek kis szőke feje hajolna így az ő mellére abból az egysze
rű okból, mert kényelmesen elhelyezkedve akar kinézni az ab
lakon, akkor ő valami lényegesen mást nem érezne, mint 
most. Korán kellett a kicsit felzavarni, mert reggel hatkor in
dult a vonat, és nemsokára elnyomta az álom az apja ölében. 
Nyugodtan, kicsit nyitott szájjal aludt, s a vonat ment előre. 
Szegényke -  gondolta kicsit elfogódva Jani, és nem mert moz
dulni, nehogy véletlenül felköltse.

-  Alszik, mint a bunda, nem ébred az fel -  nyugtatta meg 
Ernő, és Janinak egyszerre furcsa lett, hogy mintha a gyerek 
nem is volna már itt, Ernő megint beszél és beszél mindenről, 
ami eszébe jut. Gondtalanul és kicsit gondolattalanul is, de 
teljes közvetlenséggel mindenről, ami eszébe jut, s nem sokat 
nézi, hogy az ember, aki vele szemben ül -  ebben az esetben 
ő, Jani - ,  hogy néz ki, mire gondol. Hogy hova lehet iroda után 
szórakozni menni, mert ő szeretné kihasználni a pesti tartóz
kodását. Még a dajka jelenléte sem zavarta abban, hogy a pes
ti nők után -  így kérdezte: pesti nők -  érdeklődjön. Túláradó 
bizalommal hajolt közelebb a bátyjához:

-  Látod, énnekem még soha igazi szeretőm nem volt. Ne fe
lejtsd el, én mindig vidéken éltem.

Másképp, talán nem ilyen naivan, de ez az éhség ismerős 
volt Janinak, és elgondolkozott azon, hogy ez a szeleburdi fiú 
nem tudja, miről beszél, mikor az élet után való éhségét be
széli, de ő, Jani se tudta már, hogy voltaképpen mi az az élet, 
amire olyan éhes az ember. Csak hogy valami egész más, mint 
a vidék, ahol élünk.

Az is kellemes volt Ernőben, hogy egyáltalán nem látszott



rossz néven venni Jani szűkszavúságát; úgy látszott, hogy egy
szer s mindenkorra elintézte, hogy Jani némileg szomorú em
ber, ami természetesen nem áll útjában annak, hogy ő, Ernő 
meg olyan legyen, mint amilyen.

-  Te legalább éltél -  mondta hirtelen Ernő, és gondtalanul 
folytatta: -  Őrülten imponáltál nekem azzal a históriáddal az 
eljegyzésed estélyén. De, tudod, én igazi úrinőt szeretnék, 
olyat, aki igazi, nagy szenvedélyre képes.

Janinak eszébe jutott, hogy szükséges volna ennek a romlott 
képzeletű s mégis ártatlan gyerekembernek pár komoly szót 
szólnia. De maga előtt szégyellnie kellett volna magát, ha 
ő bármiféle tanáccsal is állt volna elő. Különben is, Ernő máris 
másról beszélt.

-  Melyik szabónál dolgoztattál te? És, ugye, feltétlenül meg 
kell tanulnom a modern táncokat? őrü lt kellemetlen, hogy 
nem tanultam meg gyerekkoromban táncolni.

Percre mintha elszomorodott volna.
-  Biztos lehet esti kurzust is Pesten találni -  mondta aztán 

mintegy magát vigasztalva.
-  Biztosan -  bólintott Jani.
Délben érkeztek. A kis Feri csodálkozva ébredt a szokatlan 

helyen, és csodálkozó szemekkel bámulta az apját. Az apja is 
nézte ezeket a rábámuló gyerekszemeket, és szintén úgy, mint 
aki nem ért meg valamit. Ernő most látta először bátyja 
lakását. Négy egymásba nyíló, modern utcai szoba, s bár a 
nem használt lakások jellegzetesen rideg állapotában, de 
kényelmesen bebútorozva. Ernő mindentől annyira el volt ra
gadtatva, észre se vette, hogy bátyja az őket fogadó cselédlány 
láttán hőkölve állt meg odakint az előszobában. Ernőt teljesen 
lefoglalta a számára új lakás és berendezés megszemlélése és 
a dajkával folytatott megbeszélés, hogy miként helyezkedjenek 
majd el. Jani mint házigazda biztos ugyanebben az ügyben ad 
kint rendelkezéseket a cselédnek.

Julis már jó pár napja Pesten volt, és nap-nap után elment a 
házmesternéhez megkérdezni, hogy visszaérkezett-e már 
Glanz úr. A házmesternének -  ki eddig egyben Jani úrnál ta
karítónő is volt -  azt mondta, hogy azért jött, mert Glanz úr 
őt megfogadta; a házmesterné azonban nem engedte be az is



meretlen személyt a lakásba, mert nem kapott erre utasítást. 
Jani úrék az érkezésük előtt való napon sürgönyöztek, hogy 
legyen rendben a lakás, úgyhogy mikor reggel szokás szerint 
eljött Julis, a házmesterné felvitte magával, hogy ha már itt 
van, hát segítsen ő is a takarításban. Julis mindjárt le is vetette 
az ünneplő kék selyemkendőjét, felvette a perkálszoknyáját, 
és a lábát a kopogós piros bársonypapucsába bújtatta. Még 
csak a haját kellett bekötnie valami fehér ruhával, és szaporán 
hozzáfogott a poroláshoz, söpréshez, portörléshez; a házmes
terné láthatta, hogy igazat beszélt és nem kell félni, hogy 
rosszban jár. Fönn hagyta hát Julist, ő meg ment a dolga után. 
Akaratlanul került Julis abba a helyzetbe, hogy Jani urat az 
ajtóban lepje meg -  de nem lehetett a házmesterné előtt 
mással megokolni a Jani úr jövetele iránt való állhatatos tuda- 
kolódását, mint azzal, hogy nála fog szolgálatba állni.

Jani nehezen értette meg, hogy került ide Julis, mert ő leve
let várt a levelére, és arra nem volt elkészülve, hogy Julis 
mindjárt maga jön. Arra se gondolt, hogy cseléd számára két 
hét a fölmondás. Julis viszont nem értette, hogy ugyan mit 
írhatott volna ő, mikor több mint két éve már, hogy nem látta 
Jani urat.

Ha Jani az utóbbi időben gondolt rá, hogy Julissal még talál
kozni fog, egész másképp képzelte a találkozást. Most még 
csak kezet se fogtak, jó két lépés távolságban álltak egymással 
szemben. Úgy találta, hogy Julis semmiben se változott. A 
homloka éppoly sima, komoly, a szeme éppoly meleg, sötét, 
és keskeny piros ajka mögött most is úgy villantak meg a fehér 
fogak, mint a hangtalan, örök nevetés. Valami azt mondta Ja
ninak, hogy rossz az, ahogy most itt áll az előszobában és 
csak lopva pillant egyszer-egyszer a lányra. Világosan érezte, 
hogy most már nem szabadna tovább is, még mindig arról 
beszélni, hogy hogyan került ide fel Julis, hogy miért nem 
válaszolt előbb, hanem egész más hangot kellene találni, egy 
szót, egy mozdulatot -  de képtelen volt rá. Julis pedig mintha 
zavarban se volna már, csak mintha mindig nyugodtabb lenne. 
Jani úrnak szólította.

-  Nagyszerű lesz minden, testvér -  hallatszott egyszerre 
Ernő hangja. -  Gyere most ebédelni, megéheztem, ebéd után



pedig megnézzük azt az Első Fővárosit. A dajka meg a gye
rek, ugye, majd kapnak valamit enni? -  szólt oda a cselédlány
nak.

-  Új vagyok még itt a házban -  felelte Julis - , nem tudom.
-  Nem baj, hozassák ma vendéglőből -  tanácsolta Ernő.
Jani úr hallgatva nézte az intézkedéseket és ment el Ernővel

ebédelni.
Ernőnek nem az ebéd volt annyira sürgős, hanem az irodát 

akarta már látni. A három, még meglévő hivatalnoknak Jani 
bemutatta testvére személyében a helyettesét, és nézte, hogy 
ez a szeles, fecsegő fiú perc alatt átváltozott arccal, ráncolt 
homlokkal ül le az íróasztalhoz -  a boldogult fejedelmi öreg 
asztalához -  és hozatja be a pénztárkönyvet, a strazzát, a fő
könyvet, és egy félóra nem telt bele, már telefonálgatott és le
veleket diktált. Mint a színpadon a nagy színész megjelenésé
vel a színtér, minden szögletéig, valahogy ővele lesz tele, Ernő 
jelenléte felvillanyozóan töltötte be -  már az első órában -  az 
egész irodát.

-  Nekem dolgom van -  kelt fel Jani.
-  Csak ne zavartasd magad -  nézett fel Ernő a munkájából.
Jani késő estig kószált az utcán, mert nem bírta magát rá

szánni, hogy hazamenjen, és az irodában maradnia se lehetett, 
mikor bármi munkára képtelen volt. Elképzelésnek is kínos 
volt, hogy felmenjen a lakásába. Mit csinál, mit mond, ha 
most megint megáll Julis az ajtóban? Mit csinált volna, ha dél
ben Ernő el nem hívja? De miért? Miért ne tudna most, mikor 
zavartalanul beszélhetne Julissal, egyszerűen odamenni 
hozzá, és mintha az utolsó csókot tegnap váltották volna, 
megcsókolni? Mért taszítja vissza még ennek a gondolata is 
most, mint valami csúf gondolat? És mégis úgy volt: a puszta 
elképzelés, hogy csak egy ujjával is közelítsen ehhez a nőhöz, 
valósággal kínzó volt. De még kínzóbb volt, hogy amint nem 
gondolt a most megcsókolásra, hanem átadta magát a mai 
találkozással csak még véresebben felelevenedett emlékezés
nek, s maga előtt látta a barna arcot és ragyogó, szeme előtt 
összefolyó fehérségét a nyaknak és azt az egész egyszeri és 
páratlan illatot, ami az egész nyúlánk, izmos testet mint felhő 
veszi körül, szédült a vágytól a megölelése után. Nézte a mel



lette, körülötte siető nőket, és azok is, kiket szépnek látott, a 
másiknak a vonzó sugárzása mellett közömbös árnyékokká 
váltak. Úgy senki se mozgott, senkiben az a csendes pompa, 
ami abban. Ő csak egy levelet írt, hogy beszélni szeretne vele
-  és arra azután ott van az ő lakásában; neki csak haza kellene 
mennie és kinyújtania a kezét -  és neki nemcsak ez lehetetlen, 
henem még a nevén se tudta szólítani, mikor szemközt állt ve
le. Mért nem tudta neki azt mondani: -  Julis. -  Kerülte a 
megszólítást. -  Ostobaság, amit csinálsz -  mondta most ma
gának. -  Siess, siess h aza ...

Körülnézett, hogy hol jár. Közel volt a lakásához, öt perc se 
kellene hozzá, és otthon lehetne; már esteledett is, és a 
lámpák égtek. És sietett -  a lakásával ellenkező irányban. 
Fantasztikus ötletek fordultak meg a fejében. Hagyni min
dent, üzletet, lakást, úri életet, és -  hiszen van rá példa, hogy 
ilyent tettek már -  elvenni Julist feleségül. Feleségül? -  
kérdezte magát. Ostobaság! Mintha a kérdés az volna, hogy az 
anyakönyvvezető egymás mellé írja-e a két nevet! De valami 
igazság van ebben a gondolatban -  s megütődve nagyobbakat 
lépett, hogy távolabb kerüljön a lakásától. Az volt a rossz, a 
lehetetlen helyzet, hogy délben az én lakásomban mint cselé
dem állt velem szemben -  ismételte magának, és ezt a gondo
latot nem engedte el. -  Ha valahol, egy harmadik házban vagy 
utcán találkoztunk volna, minden másképp lett volna, mint volt 
délben. -  Mikor Julis az öregnél szolgált, akkor ő, Jani, rang- 
talan és mindössze csak jobb ruhájú, de nem egy abba a társa
dalmi osztályba feltétlen belepréselt fiatalember volt, mely 
körökben szokásos a cselédek arcát megcsipkedni -  hónapos 
szobában lakott, és titokban látogatta és fogadta Julist - ,  de 
most az ő lakásában, ahol Julis a konyhában és ő a perzsasző- 
nyeges szobában alszik! Ami akkor mámor, ifjúság és min
dentől szabad, diadalmas élet volt -  itt, így, most végső lealja- 
sodás lenne, és lealjasítása Julisnak is. De ha nemcsak az áll 
mindennek útjában, hogy őneki most négyszobás lakása van 
és hogy Julis most cselédként az ő lakásában van? Egyszerre 
nevetségesnek találta, hogy ezt akadálynak nézte. Egyszerű a 
dolog: Julis nem lesz a cselédje, nem lakik nála, egyáltalán 
nem lesz cseléd, hanem a saját külön szobájában lakik majd



valahol, és ő, Jani, dolgozni fog, mint még soha, hogy Julis
nak meglegyen mindene. Ez az elképzelés is azonban csak az 
első pillanatban vidította fel, mert most valami más jutott eszé
be: hogyha a saját lakás, a Julis cseléd volta, mindez együtt 
csak azért akadály, mert más, belső válaszfal áll köztük? És 
talán nemcsak őbenne, hanem Julisban is? És talán csak azért 
nem tudott ma Julissal mint Julissal beszélni, mert öntudatla
nul is érezte, hogy Julis nem tud vele mint a régi Janival 
beszélni. Jani érezte, hogy Julist szereti és kívánja, és szédül, 
ha mindent újra maga elé képzel -  lehetséges, hogy ez nem 
elég? Egyszerűen el fogja felejteni, hogy valahol a háta mö
gött ott van a lakása, az üzlete, a fia, a dajka, és kihívja Julist 
a Városligetbe, és ahogy -  mindössze három éve -  akkor be
ültek a ringlispílbe és Julis könnyezve kacagott, mikor ő 
szédülve, ügyetlenül ült a lovon, most megint nevetni fog 
rajta, és ha leszállnak, akaratosan toppantva megmarad mel
lette, hogy az ő ringlispíldíját ő maga fizeti ki. Végre egy 
természetes gondolat -  mondta vidáman magának, és villa
nyosra ült, hogy hamarabb legyen otthon. A kalauz a jegyért 
már az éjszakai taksát kérte. Lábujjhegyen ment fel a lakásba, 
és óvatosan forgatta meg az előszoba ajtajában a kulcsot. Ha 
rossz volt is arra gondolnia, hogy Julisnak rosszul eshetett az 
ő távol maradása, kellemes volt, hogy most nem kell senki 
mással találkoznia, és hogy vigyázva arra, hogy zajt ne üssön, 
éppúgy lopakodva, mint régen, kell bemennie Julishoz a 
konyhába. A konyhaajtó csak be volt támasztva, és a résen 
világosság vékony sávja. A dajka benn alszik a gyereknél, és 
Julis várt rá -  gondolta. Julis csakugyan várt rá. Az összecsuk
ható cselédágyban, a színes huzatú takaróval nyakig betakar
va feküdt, és két ágba font, hosszú haja sötéten húzódott elöl 
a takarón. Jani csatakos volt, mert kicsit esett az eső este, és 
Julis megmozdult a takaró alatt és a szemei még nagyobbak 
lettek. Olyan volt Julisnak, mintha álmodna. Az nem lepte 
meg, hogy Jani jött, hanem az arca. Kezében a kalappal, 
óvatoskodva, úgy jött be az ajtón, félénken, de már előre is 
mosolyogva, mint fiatalkorában. Hiszen most se volt öreg, de 
fiatal csak akkor volt. Talán a nesztelen járás, a titkos besur- 
ranás, ez az akaratlan pontos megismétlése a régi talál



kozások módjának, talán ez volt az, amitől Jani arca, szinte 
megszokásból, mindent elfelejtve, magától, a régi, akkori ki
fejezést öltötte. Janival is úgy volt, mikor a Julis megvilágí
tott fejét ebben a csendben és környezetben meglátta, mintha 
csak tegnap és akkor is így látta volna utoljára. Julis döbben
ten ült föl az ágyban, de mikor Jani, éppúgy mint azelőtt, ugyan
azzal a mozdulattal a kezét is már előre messze kinyújtot
ta feléje, nem bírta tovább Julis, és ijedten mozdult hátra.

-  Úgy megijesztett, mint valami hazajáró lélek -  mondta 
önkéntelenül is szemrehányóan Julis. És a kísértet erre eltűnt. 
Jani is mintha furcsa álomból tért volna magához, visszahúzta 
a kinyújtott kezét, és előreejtett fejjel, mosoly nélkül ült le 
Julis ágya szélére.

-  Éppúgy szeretlek, Julis, mint azelőtt -  mondta halkan. -  
Egész délután, mostanáig csavarogtam, és azon gondolkoz
tam, hogy lehetne minden megint olyan jó, mint volt.

-  Gondoltam, hogy szeret még engem -  mondta Julis 
gondoltam akkor mindjárt, mikor a levelét megkaptam. Jól is 
tette, hogy megírta, én szívesen jöttem.

Julis halkan és lassan beszélt, és érződött, hogy akar még 
valamit mondani, csak nehezen találja meg a szót. Jani nem 
nézett rá.

-  Szívesen jöttem -  mondta Julis - ,  s ha megtűr így, mara
dok is, Jani úr, de az nem lehet, hogy még egyszer a szeretője 
legyek. Isten bizony, mondom. Különben ezt Jani úr is tudja.

Minden okos elképzelés, a Julis külön szobája, a ringlispíl, 
semmivé foszlott. Olyan egyszerűen igaz és cáfolhatatlan volt, 
amit Julis mondott.

-  De mért nem lehet, ami volt, még egyszer? -  kérdezte Ja
ni. -  Egész délután ezen gondolkodtam.

Most már ránézett Julisra, és Julisnak ettől a csodaváró, 
csodát tőle váró tekintettől nevetnie kellett. Csak egy pillanat
ra látszott a fehér foga, és, mintha megbánná ezt a nevetést, 
felkönyökölt, és bizalmasan tenyerére hajtva fejét belenézett 
a másik szemébe.

-  Ha Jani úrfi egész délután hiába gondolkodott rajta, hogy 
mért nem lehet, és nem tudta kitalálni, honnan tudjam én? De



nem mindegy-e az, hogy mért nem lehet? Elég az, hogy nem 
lehet.

Jani bátortalanul emelte fel a kezét és simította végig a Julis 
hosszú, nehéz haját. A fejét is megsimogatta, és Julis nem 
kapta el, hagyta, hogy simogassa.

-  Ha tudtad, akkor mért jöttél, és mért mondtad, hogy szí
vesen jöttél?

-  Szívesen jöttem -  mosolyodon el alig észrevehetően Julis 
- ,  mert jólesett, hogy nem hiába követtem el akkor este azt 
a cudar illetlenséget, megmaradtam az emlékezetében. Ez még 
most is jólesik.

-  De minek jöttél, ha tudtad, hogy úgyse lehet elölről.. .
-  Mert -  szakította félbe Julis -  nem tudtam még biztosan, 

hiszen Jani úr se tudta akkor még, mikor írt nekem. Egyfor
mán jártunk. Látnunk kellett egymást, hogy megtudjuk. Ma
gának is, nekem is másvalaki után kell nézni, de azért jó vol
na, ha itt maradhatnék, mert a Ferili is nagyon tetszik nekem.

Jani levette kezét a Julis hajáról.
-  Azt nem bírom ki, hogy te nálam cseléd legyél.
Julis felemelte a sötét szemét.
-  De hogyha én jobb helyet sehol se fogok találni? És a 

dolgom azért úgy végezném el, mint akárki az én helyemben. 
Aztán csak nem rútultam meg annyira, hogy rossz rám nézni
-  nevetett Julis barátságosan kacér tekintettel.

Jani csendesen jó éjszakát kívánt és ment ki a konyhából. 
Julis szívesen megsimogatta volna még a szőke haját, mert az 
volt az egyetlen, ami olyan maradt Jani úrfin, mint régen. De 
egészben könnyebb lett a szíve Julisnak ez után a beszélgetés 
után. Olyasféle nyugalom volt ez, mint amit akkor érzett, mi
kor végre eltemették az édesapját. Soká betegeskedett a sze
gény ember, és mikor meghalt, jöttek a falubeliek a házba, 
mintha búcsújárás volna náluk, aztán a pap, meg a cere
móniák, meg a koporsó leeresztése a gödörbe, ami mind csak 
felzaklatja, megkínozza az embert, úgyhogy aztán, mikor már 
végre a halott által van adva a sírbeli békességnek s vissza 
lehet fordulni a temetőből, majdhogynem örül az ember.



Reggel fél nyolckor Ernő bekopogtatott Jani szobájába.
-  Tegnap későn jöttél haza, tizenegyig vártalak -  kezdte. -  

De, kérlek, ezt egyáltalán ne érezd személyes szabadságod 
korlátozásának. Mi együtt lakunk, dolgozunk, de mindegyi
künk szabad ember. Most csak azért jöttem be, hogy jelent
sem neked: minden rendben. Este már színházban is voltam; 
azért ne félj, az üzletet se fogom elhanyagolni. Képzeld, két 
helyről kértek már egy hét előtt árajánlatot repcére. Csomó 
offertet küldtem tegnap mindenfelé, mindenkinek, akivel csak 
az Első Fővárosi valaha összeköttetésben volt. Emlékezzenek 
rá, hogy még élünk.. .  Most sietek be. Mondom neked, ha 
kedved nincs hozzá, ne gyere be akár egy hétig se az irodába, 
de aztán gyere be. Meglátod, hogy nem ismersz rá.

Jani hálásan fogadta el ezt az ajánlatot.
-  Mit gondolsz -  kérdezte - ,  nem volna-e leghelyesebb, ha 

én egy-két hétre elutaznék valahová, hisz az üzletet és a házat 
nyugodtan rád bízhatom.

-  Meglátod, új körülmények, új emberek, jó levegő, nagy
szerűen össze fogod magad szedni -  helyeselt Ernő. -  És én 
igazán szívesen maradok. Az üzletet egész nyugodtan rám 
bízhatod, a házat... a házat is -  folytatta nevetve s kicsit 
bátortalanul - ,  hacsak... Tudod, tegnap este, mikor az 
irodából hazajöttem, hogy átöltözzem a színházhoz, nagyot 
néztem. Nem mindennap lát az ember olyan szépet, mint a te 
szobalányod.

Jani kiugrott az ágyból, s olyan hirtelen mozdulattal, hogy 
Ernő meglepetten lépett egyet hátra.

-  A kulcsokat akarom neked odaadni -  mondta Jani fel
eszmélve, és a székről levette nadrágját, hogy előkeresse a 
kulcsokat.

-  Becsületemre, azt hittem, hogy legalábbis le akarsz ütni -  
nevetett kicsit bizonytalanul Ernő. Jani is nevetett.

-  Ezek a szekrények kulcsai, mind egy karikán vannak. 
Még ma délelőtt utazom.

Jani egy stájerországi, csendes kis fürdőhelyen szállt ki. 
Aránylag olcsón, szép, hegyekre néző szobát kapott, és a két hét



eltelt, és még mindig nem utazott vissza. Ernő, amint megtud
ta Janitól a címét, mindennap hosszan és részletesen be
számolt neki az üzleti eseményekről, mint egy lelkiismeretes 
tisztviselő távollévő főnökének. Janinak eszébe kellett hogy 
jusson, ilyen leveleket írt volna ő annak idején az öreg Her- 
mann-nak. De még különösebb volt, hogy, eleinte unalomból, 
később már érdeklődéssel, kezdte majdnem olyan figyelem
mel olvasni ezeket a szakszerű leveleket, mint ahogy az öreg 
Hermann olvasta volna. Pedig semmi se kísértette a 
rémítésnek olyan erejével, mint épp a fejedelmi öreg. Min
dent, csak azt ne, hogy egyszer úgy kelljen meghalnia, mint 
annak kellett. Egyébként: mért nem nősült meg az öreg Her
mann annak idején másodszor is? Talán az ő életében is volt vala
mi, aminek ez csak ismétlése lett volna, és ő is egyszerűen csak 
érezte, hogy nem lehet? Egy bizonyos, hogy közte és az öreg 
Hermann között a biztató nagy különbség: az öreg Hermann 
senkit se szeretett igazán, nem tudott igazán szeretni, és 
ezért halt meg dühvei. De ő, vajon ő szeret valakit? Igen, biz
tosan, de ha ő olyan öreg lesz, és akiket most szeret, mind el
halnak, tud újakat megszeretni? Ez az, nyugtatta meg magát, 
amit nem lehet tudni és csak ha odaér az ember, látja meg, 
hogy hol van. Távolléte hatodik hetében félelmetes nyugta
lanság fogta el. Tulajdonképp egész idő alatt nem ment ki a fe
jéből, hogy hogyan vált el Ernőtől. Nevetséges lett volna, ha 
ő -  Ernő az ő eljegyzési estélyéről tud -  Ernővel akkor szem
beszáll és oktató hangot üt meg. Te már éltél -  mondta neki az 
úton Ernő, és most is azt mondta volna. De mi az, ettől elte
kintve is, amitől neki Ernőt óvnia kellett volna? Az örömtől, 
melyhez Ernőnek is joga van, mint neki, Janinak? Az élettől 
kellett volna óvnia? Mert neki nem sikerült, Ernőnek azért si
kerülhet. És megint arra gondolt, hogy az öreg Hermann düh
vei halt meg, és arra gondolt, nem volna-e a legokosabb, ha ő 
itt most megölné magát, Ernő ott maradna az Első Fővárosi
nál -  ha ő most megöli magát, nem fog dühvei meghalni, hi
szen nincs miért haragudnia sem. Eddig életéből talán két évig 
élt életet, de még ez a két év se biztos, és az öreg Hermann, 
aki több mint kétszer annyi ideig élt, mint ő, azzal halt meg, 
hogy nem hagytak neki elég időt. Hátha az, amit ő életnek



nézett a kerítés mögül, hátha az nincs is, csak fantom, és akik 
terhesek ezzel az elképzeléssel, azok nem tudnak oly nyugod
tan járni és elmúlni, mint a többiek. Az öngyilkosság gondolata 
azonban csak a nagy hirtelen támadt nyugtalanság egyik arca 
volt. Jani tudta közben is, hogy szabad elhatározásból sohase 
tudná megölni magát.

Két hét helyett két hónapig volt távol. Sötétbarnára sülve 
ért haza, és amint meglátta az öccsét, érezte, amit úgyis bizto
san tudott: az öccse Julistól mindent tu d ... De nem akarta a 
gondolatot végiggondolni. A vasútról egyenest az irodába 
ment, és figyelemmel hallgatta végig az öccse részletes beszá
molóját az üzleti ügyekről. Ezekben a szakszerű, valóságos 
dolgokban egyszerre valami megnyugtató, kézzelfogható egy
értelműséget fedezett fel. -  És otthon? -  kérdezte végül. Ernő 
úgy értette, hogy az öreg Glanzékról kérdezősködik. -  Apa 
írt, hogy mikor jössz, mert szüksége lenne rám otthon -  felelte 
Ernő.

-  Majd elintézem apával -  szólt Jani - ,  egyelőre igazán nem 
nélkülözhetlek.

Estig maradt az irodában. Ernő kicsit korábban ment el, azt 
mondta, tánckurzusra jár.

Nem hallották, mikor az előszoba ajtaját kizárta. Mikor be
ment a szobájába, a szomszéd szobából Julis hangját hallotta. 
Feri még nem aludt, Julis mesélt neki, hogy elaludjon. A sváb 
dajkát elküldték, mert, mint Ernő írta neki, már semmi szük
ség se volt rá. Julis hangja semmit se változott, olyan üdén, 
melegen csendült, mint azelőtt. Mit is változhatott volna két 
hónap alatt?

-  Eszre se vettem, hogy megjött -  rebbent meg Julis, Feri 
nagy örömmel csókolta meg apját, de aztán figyelmét mind
járt visszafordította Julis felé, és a mese végét követelte.

-  Hát Istenem, aztán hét országra szóló lakodalmat csaptak
-  fejezte be Julis - ,  Hencidától Boncidáig folyt a sárga lé, 
és a békakirályfi meg a tündérszép királykisasszony még ma is 
élnek, ha meg nem haltak. De most már aludni kell.

-  Mért -  kérdezte Feri - ,  hisz Ernő bácsi még haza se jött?
Julis csendesen felelte:
-  De az apád hazajött, azért.



Ferit ez a felelet nem győzte meg, de Julis fenyegetése, hogy 
ha nem fog mindjárt aludni, holnap nem mesél neki, hatott, és 
belenyugodott, hogy a villanyt eloltsák.

-  Egész megfeketedett, Jani úr -  mondta Julis, mikor a 
másik szobában szemben álltak egymással.

-  Összeszedtem magam -  szólt Jani - ,  de te, Julis?
Julis megértette, és vörös lett, de a tekintete nyugodt ma

radt.
-  Nem lettem rosszabb, mint voltam -  felelte.
-  És most is tudsz még annyi nótát?
Julis még vörösebb lett, de a tekintete nyugodt maradt.
-  Most már csak akkor énekelek, ha dolgozom. Nem min

denki szereti úgy a nótákat.
-  És arra nem gondolsz, hogy mi lesz veled, ha az öcsém el

megy?
-  Akkor se gondoltam rá, hogy mi lesz velem, ha Jani úr el

megy, mikor Jani úrfit szerettem.
-  Nézd, Julis -  szólt félénken Jani - ,  nem bántani akarlak, 

lelkiismeretből beszélek.
Julis arca hirtelen falfehér lett.
-  És mégis azt mondom, nem lettem rosszabb, mint voltam

-  dadogta reszketve.
Jani nem mert tovább egy szót se szólni, érezte, neki nem 

lett volna szabad Julissal így beszélnie. Nem is akart. De mi
kor belépett a lakásba és meglátta, életében először egyszerre 
szinte szíven ütötte, mint egy ököl: a felelősség. Most meg 
akarta fogni a reszkető lány kezét, de az elrántotta, és kiro
hant a szobából.

Janinak rossz éjszakája volt. Vizsgálta magát, de érezte, nem 
volt aljasság a szívében, csak Julisra gondolt, mikor Julissal 
beszélt. Ha, amit most tud, tudta volna akkor, mikor övé volt 
a lány, akkor is megmondta volna neki. És most, mert későn 
tudta meg, most hallgatnia kellett volna? Nyughatatlanul hall
gatózott, és éjfél már jóval elmúlt, mikor rászánta magát, 
hogy mégis kimegy a konyhába, még egyszer beszél Julissal. 
Mintha még sose beszélt volna vele, mintha most jött volna 
meg a megértett beszéd pillanata az ő számára is, s mintha 
minden titkot ott érezne kimondásra várón a nyelve hegyén le



begni, sietett ki. Hiszen még semmit el nem mondott Julisnak 
az ő most elmúlt életéből, és tartozást érzett. De a konyhában 
Julis vetett ágya üresen állott. Jani a szégyennek irtózatos 
érzésével tért vissza szobájába és vetkőzött le újra. A fogai 
egymáshoz ütődtek. Mikor Ernővel felutaztak és Feri, a kis
fia, ott aludt a mellén, akkor sejtett először valamit abból, 
amitől most a hideg lelte ki, a felelősséget egy másik ember 
sorsáért. Magát utálta, amiért Julis most az öccsénél fekszik, 
és érezte a Julis igazát, hogy neki, Janinak, nincs joga szólni, 
mert mért nem szólt akkor, mikor az övé volt, vagy két hónap 
előtt, mikor akarta, hogy megint az övé legyen. Nem lehet 
jóvátehetően másik ember kárára tévedni; elvesztette az igaz 
szóhoz való jogot Julissal szemben.

Julis azonban ez éjszaka nem volt Ernőnél. Reggel egy 
cédula feküdt a konyhaasztalon: „Elmegyek, elemésztem ma
gam, mert mégis rosszabb lettem, mint voltam. Julis.”

Mindenét ott hagyta, épp csak a ruháját és a kopogós, piros 
bársonypapucsát, ami rajta volt, vitte magával. Doroszlóról 
feljött a Julis édesanyja a többi hagyatékért. Julisnak pedig 
nyoma veszett.

A cédulát Jani találta meg a konyhában. Csak a rendőr
ségnek jelentette, Ernőnek nem szólt az egészről. Maga miatt 
nem bírt Ernő szemébe nézni, de még délelőtt, elfelejtkezve 
Ernő jelenlétéről, telefonált a rendőrségre, hogy van-e hír 
már Julisról. Ernő felütötte a fejét, és akkor Jani elővette a 
cédulát, melyet a konyhában talált. Soha életükben erről 
egymással egy szót se beszéltek, és Ernő aznap hazautazott az 
öreg Glanz irodájába.

Az Első Fővárosinál azonban most már nem lett többé baj. 
Glanz Jani neve a szakkörökben majdnem olyan tekintély lett, 
mint hajdan a fejedelmi öregé volt, és különc hajlamai szinte 
kihívták ezt az összehasonlítást. Az öreg Glanz volt az egyet
len ember, aki haláláig nem bízott abban, hogy ez majd min
dig így marad a Jani fiúval. Ez volt az öreg Glanz egyik gond
ja, a másik pedig -  amit felesége is osztott vele - ,  hogy Ernő, 
noha éppoly élelmes és szorgalmas volt, mint azelőtt, mégis 
megváltozott, és sokat vett fel a Jani rossz szokásaiból. A 
szépen fejlődő unoka, aki megint állandóan náluk tartózkodott,



némileg kárpótolta őket, de sokkal-sokkal szebbnek képzelték 
leendő öregségüket, mint amilyen valóban lett. Másról nem is 
szólva, mint arról, hogy két fiuk -  egyetlen testvérek -  éppoly 
hidegen érintkeztek egymással, ha Jani nagy néha hazajött, 
mint mielőtt Ernő Pesten volt. Pedig -  mondta feleségének az 
öreg Glanz -  a Jani fiú mégiscsak Ernőtől tanulta meg, hogy 
nem lehet csak gyászolni, hanem ökölbe szorított kézzel kell a 
világban megállni. A fejedelemtől nem tudta megtanulni, pe
dig az értett hozzá!

Jani hidegségét az öccsével szemben rosszallták, de csak 
magukban, és azt is észre kellett venniük, hogy Ernő is néha 
úgy rendezte, hogy elutazott, ha Jani hazajött.
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A forradalom bukása utáni napokban Budapest utcái a fel
lobogózott házakkal percenként más és más képet mutattak. 
Az ember megállhatott a körúton anélkül, hogy a hullámzó, 
vidáman fecsegő tömegben egyetlen arcot látna, mely akárme
lyik lakodalomba vonuló násznép vidám seregéből kirítt vol
na, sőt az lehetett az idegen benyomása, hogy egy egész gaz
dag város indul itt díszbe öltözötten, gondtalan jókedvvel, 
ragyogó augusztusi napsütésben lakodalomba. De hirtelen 
megváltozik az egész kép. A jól öltözött urak, darutollas, 
elegáns katonatisztek, mosolygó úrinők egyszerre ész nélkül 
futni kezdenek egy bizonyos irányba, egymást kérdezik rohan- 
tukban, hogy hova, miért, az arcok eltorzulnak, valahol fel
bukkan egy üldözött ember. „Vörös! Vörös! Megfogni! Agyon
ütni!” -  hangzik minden oldalról; a kövezeten vérfoltok, egy 
házat rendőrök zárnak körül, a rendőrkordon mögött napbar
nított, jóltáplált fiatalemberek, kezükben fokossal. Hódítók 
sütkéreznek az utcán, s aki nem tartozik közéjük, behúzódik 
a négy fal közé. Az utca a győzőké, a szemek csillognak, a 
katonatisztek élvezettel csörgetik megint a kardjukat, s az 
elegáns hölgyek tetszéssel pihentetik meg tekintetüket csizmás 
vidéki parasztfiúkon, akik fütykösükkel markukban csopor
tosan bukkannak fel itt is, ott is.

Az egymást élvező, derűs járókelőknek ebben a sokadalmá- 
ban Bercel, a fiatal rendőrkapitány, ki előtt az új rend kar
riert nyitott, a Zrínyi utcai kapitányság közelében örvendve 
fedezte fel egykori iskolatársát, Árvay Ábrist, s azzal a ked
vességgel, mely az elégedett emberek kiváltsága, szorított 
vele kezet, aztán belekarolt, s kifejezést adott afölötti csodál
kozásának, hogy olyan régi, előkelő nemesi név viselője, mint 
Árvay Ábris, még mindig nem helyezkedett el. Ezekben az 
időkben elég volna, hogy Árvay Ábris, ki a világháborúban 
még a harmadosztályú vaskorona rendet a kardokkal is meg



kapta, a névjegyét beküldje valamelyik miniszterhez, és fé
nyes stallumhoz juthatna egykettőre! S nem okos dolog, ha az 
ember elbízza magát -  tanácsolta jóindulattal, s a beavatottak 
hangján folytatta - ,  máris nagy a tolongás a miniszteri elő
szobákban, mindenki érzi, hogy most vagy soha, s lehet, hogy 
aki lassú ma, az holnap vagy egy hét múlva már hiába siet.

Közben az egykori osztálytársak oldalpillantásokkal vizsgál- 
gatták egymást. Bercel a rendőrtiszti egyenruhában, kezén 
vadonatúj fehér kesztyűben, élénk, kicsi szemeivel, egész va
lójával elütött attól a pajtáskodó, diákkorból visszamaradt 
hangtól, mellyel kissé pártfogón s kissé dicsekedőn Árvayt 
a magáról való gondoskodásra biztatta. Valahogy rosszul állt 
neki, ennek a szeplős arcú, pedánsul rendes külsejű ember
nek, minden szívélyesség. Úgy hatott, mintha utánozna vala
kit, egy modort, mely nem belőle nőtt. De Bercel is, ő ugyan 
az elégtétel érzésével, ott fürkészett egykori osztálytársa 
arcán. A hajdani árvafalvi földesúr fia, akit Bercel, a zsellérfiú 
esztendőkön keresztül irigyelt az utazásaiért, a jó ruháiért és 
azért a biztos, elfogulatlan, szabad fellépésért, mely a pa
rancsoláshoz szokott nagyúri családok gyermekeinek kiváltsá
ga, Árvafalvi Árvay Ábris most szerényen és hallgatagon ment 
mellette, s Bercel úgy érezte, hogy a nyurga, barna fiú a sá
padt arcával, lézengő járásával őmellette valósággal kopott
nak hat. Bercel, talán azért is, hogy megmutassa a hajdani 
árvafalvi földesúr fiának, hogy mint tisztelegnek neki az 
alacsonyabb rangúak, s mint szorítanak vele kezet igen ma
gas rangú feljebbvalói is -  úgysincs sürgős dolgod, mond
ta, hozzátéve, hogy neki viszont mennyi a munkája - ,  felvitte 
magával a Zrínyi utcai rendőrkapitányság épületébe. A nagy 
épület folyosói, amerre csak elhaladtak, zsúfolva voltak fel
dúlt arcú férfiakkal, nőkkel, itt-ott szepegő, rongyos gyerekek 
is álltak, körülöttük szuronyok csillogtak, rendőrségi emberek 
futkostak, a hivatali szobák ajtóit csapkodták, s ha egy- 
egy pillanatra nyitva maradt egy ajtó, bentről, idegtépő han
gokkal együtt, mulató társaság jókedvének elfogulatlan élénk
sége is kihallatszott. Bercel hivatali szobájában oly sűrűn 
álltak már a frissen felhajtott foglyok, hogy maga Bercel és 
kísérője csak lassan juthattak át közöttük. Bercel meghall



gatta a detektívek jelentését, de pillantást sem vetett a fog
lyokra, hellyel kínálta Árvayt, aki azonban, ahelyett hogy 
leült volna, csak állt, és a halálra vált arcokat nézte, míg
nem egyszerre, hogy tekintete a sarokban ülő, hatalmas szál, 
de állatként vinnyogó, ütésektől egyetlen daganattá torzult 
arcú emberre esett, kavarogni érezte a gyomrát, minden for
gott körülötte. Bercel mosolyogva kísérte az ajtóhoz. -  
Kötélidegek kellenek ide, barátom, de hát én azt hittem, hogy 
a csiotai bravúr hőse is megállja ott a helyét, ahol a magam
fajta egyszerű rendőrtiszt napi tizenhat, sőt huszonnégy 
órát is tud dolgozni. Meg kell félemlíteni, ki kell irtani ezt 
a gálád bandát -  mondta az ajtóban, miközben nyájasan kezet 
szorított Árvayval, s aztán, hogy az lassan előre igyekezett az 
emberektől nyüzsgő, lármás folyosón, a zajt túlkiabálva szólt 
még utána: -  Legyen szerencsém, Ilonka is örülni fog, bármi
kor az esti órákban.

Árvay Ábris nem lélegzett fel, mikor végre kiért az utcára. 
Nemcsak azért nem, mert mélyre ivódott benne, amit az imént 
látott, de most egyszerre az utca élete is más színben jelent 
meg előtte. Azon gondolkodott, hogy ezek az egymás iránt 
szeretetreméltóan előzékeny és kedves urak és dámák, kik itt 
a Duna-parton élvezik a napot és egymást, vajon tudnak-e 
arról, ami pár száz lépésre tőlük az ő érdekükben történik, ő ,  
Árvay Ábris, mindenesetre immár tudomást szerzett róla. 
Fent, a Bercel szobájában, sőt végig a folyosón legkínosabb 
érzése onnan eredt, hogy az elgyötört foglyok a félelemnek és 
gyűlöletnek pillantásával nézték őt is, ugyánazzal a pillantás
sal, mellyel Bercel rendőrtisztet. És ő szeretett volna szólni, 
valami jelt adni, kérni az embereket, hogy ne tévesszék őt ösz- 
sze valakivel, aki nem ő, megmondani nekik, hogy ő, ha Ber
cel őt székkel kínálta is meg, s meg hívta is lakásába, nem tar
tozik Bercelékhez. De csakugyan nem tartozik-e hozzájuk? ő t  
nyájasan kalauzolták, barátként ölelgették ott, ahol amazokat 
ütötték, rúgták. S most az utcán nem áll-e itt háborítatlanul és 
szabadon, egy azok közül, akiknek nem kell elbújni, akiket 
nem vesznek űzőbe az utcán? Dehogyis tekintik őt ellenség
nek az urak, sőt igazi, vérbeli magyar úrként vérükből való 
vérnek érzik, akinek még azt is megbocsátják, hogy a vörös



fronton a vörös hadseregnek éppoly kitűnő katonája volt, 
mint ahogy a világháborúban hajmeresztő bravúrokban lelte 
kedvét. Azt, hogy míg a többi tiszt a vörös hadseregben tit
kos egyetértésben minden parancs teljesítését húzta, halasz
totta, csak hogy siettessék a vörös uralom végét, ő minduntalan 
lelket öntött az embereibe, és első volt azok között, akik a 
cseheket vad lendülettel szorították ki a Felvidékről, ezt mind 
csak a temperamentumának tudták be: született katona, pasz- 
sziója a halált ugratni -  mondták egymás közt a tisztek, és 
nem volt nehéz, hogy mégis szeressék, mert magánérintkezés
ben a legkedvesebb úrifiú volt, akit nevetséges lett volna vörös 
szimpátiákkal gyanúsítani. S Árvay Ábris most kénytelen volt 
megállapítani, hogy nála csakugyan hiányzott minden szándék, 
s egész életében a gondolkodásnak sokkal, de sokkal kisebb 
szerep jutott, mint a felelőtlen temperamentumnak. Talán 
most is, ha hirtelen újból kitörne egy háború, meg tudná ten
ni, hogy belevesse magát, és halált ugrató kockáztatásokkal 
szabadítsa meg magát gondoktól és problémáktól; ámbár attól 
a pillanattól fogva, hogy a Zrínyi utcai épületben átérezte 
annak jelentőségét, hogy az ember hová, kikhez tartozik, 
a dolog minden időkre sokkal nehezebben elintézhetővé vált.

Szenvedélye lett az utcákon való kószálás, s ezekben a na
pokban az utca minden eseménye, látványa maga gondosko
dott arról, hogy ne felejthesse el azt, amit a Zrínyi utcai 
épületben meglátott. S ő, kit eddig általánosabb kérdések, így 
politikaiak se érdekeltek, összevásárolt és töprengve olvasott 
el minden napilapot. Ellátogatott volt tiszttársaihoz is, kik -  
míg ő lézengett -  karhatalmi alakulatok élén állva vették ki 
részüket -  mint ők mondták -  a rend helyreállításának lázas 
és eszközökben csöppet sem válogató munkájából. Akkoriban 
a nem hivatalos gyilkosságokon kívül sűrűn történtek hivata
los kivégzések. Árvay Ábrisra a Zrínyi utcai épületben látot
tak a kinyilatkoztatás erejével hatottak, de nem értette, amit 
látott, csak annyit értett, hogy ez a betekintés a társadalmi 
élet belső mechanizmusába rá nézve kötelezettséget jelent, 
hogy teljesen, minden szörnyű részletében, a maga két 
szemével ismerje meg ezt a gépezetet. Nem valami erkölcsi 
kötelességérzés, hanem az egyszer felzaklatott idegeknek le



küzdhetetlen nyugtalansága hajszolta, hogy mindent, amit a 
fényes üzletek, az előkelő bankpaloták, a rendezett utcák el
takarnak, vagy legalábbis előle eddig eltakartak, felkeres
sen, érzékeivel tapasztaljon, megtudjon. Más vérmérsékletű 
ember, ha életébe hirtelen az Árvayéhoz hasonló élmény éke
lődik bele, szenvedélyesen ráveti magát a gondolkodásra, 
könyveket búj, elméleteket kutat föl, beszél és vitatkozik 
arról, ami fájón feszül benne, Árvay Ábris azonban minder
ről senkivel sem beszélt, éppúgy, mint azelőtt nem, most sem 
jutott eszében megállni a könyvkereskedések kirakata előtt, 
csak valami hajszoló, kínzó kíváncsisággal látni és hallani 
akarta azt, ami körülötte történik. Szenvtelen arccal hall
gatta végig volt tiszttársai beszélgetéseit, s mohó érdek
lődése annyira izgatta, hogy kitűnő összeköttetéseit igénybe 
véve, amikor csak megszerezhette az engedélyt, a hajnali 
órákban történő akasztásoknál is megjelent a nézőközönség 
soraiban. Közben, anélkül hogy bárki is észrevehette volna ab
ban a körben, melyhez nevénél és születésénél, egész eddigi 
életénél fogva tartozott, úgy érezte magát, mint aki ellenséges 
táborban jár. Ez a nagy átalakulás őt magát is meglepte, de 
minduntalan rá kellett ébrednie, hogy az átalakulás meg
történt, mert mikor a többiek nevettek, ő vagy nem tudott ve
lük nevetni, vagy pedig gyűlöletesnek találta őket abban, amit 
ők mulatságosnak fogtak föl, s mikor azok gyűlölettel beszél
tek dolgokról és emberekről, az ő szívében már ezért is me
legség áradt föl épp ezek iránt a dolgok és ezek iránt az embe
rek iránt. Más országban, ahol a forradalom győz, megtörtén
hetett volna, hogy egy ellenforradalmi összeesküvésbe keve
redik bele, mert nem világnézeti meggyőződése, hanem az 
kergette szembe a győzőkkel, hogy nem akart a győzőkhöz 
tartozni, ellenségükké lett, hogy ne legyen cinkosuk. Az ilyen 
ember természetesen egy fegyelmezett forradalmi mozgalom
ban mint közkatona megbízhatatlan s mint vezér hasznavehe
tetlen. Hiába keresett Árvay Ábris kapcsolatot a magyar 
munkásság külföldre menekült vezéreivel, hiába fejtette ki, 
hogy őt katonai múltja és családjának neve, mint a mesebeli 
juhászt a láthatatlanná tevő bunda, minden gyanútól megóvja, 
s hogy ezért senki sem alkalmasabb nála a föld alatti forradal



mi mozgalom megszervezésére. De a bizalmatlanság, mellyel 
ajánlkozását ott visszautasították, semmit sem változtatott 
a szükségleten, hogy cselekedjék. Azok közül az emberek kö
zül való volt, akik képtelenek arra, hogy érzések és gondo
latok feszültségét hosszabb ideig szemlélődön viseljék, mint 
a szivacs szívta tele magát borzalommal, felháborodással és 
részvéttel, s akárhogy is, cselekednie kellett, tenni vala
mit, ami felé túlterhelt lelke sarkallta. Az olyan okoskodáso
kat, hogy semmiféle egyéni cselekedetnek nincs értelme, hanem 
egyelőre csak a tömegeket kell teljes csendben, lassú, tit
kos munkával újra megszervezni, egyszerűen nem értette 
meg. Az ő magára hagyott, bizonytalan terveivel fejében sű
rűn járt fel Bercel hivatalába. Egyrészt bizonyos kielégü
lést szerzett neki, hogy rászedi az ellenséget, és vonzotta a 
veszedelmes kétszínűségnek ez az izgató játéka, másrészt Ber
cel, aki időközben a rendőrség politikai osztályának főnöké
vé avanzsált, s az új rend legambíciózusabb és legrettegettebb 
képviselői közé tartozónak számított, olyan összeköttetést 
jelentett, melyet a tervek érdekében, ameddig csak lehet, 
fenn akart tartani.

Akkoriban sok Árvay Ábrishoz hasonló ember járkált min
denféle merényletek és összeesküvések tervével, de ezek az 
emberek tulajdonképp csak Bercelnek tettek szolgálatot, mert 
sorra horogra kerültek, és csak Bercel érdemeit növelték. 
Bercelnek egész sereg bizalmi embere volt, szegény ördögök, 
akiket a forradalomban elkövetett apró szerepeikért fogdos- 
tatott össze, s miután alaposan megfélemlítette őket, azzal a 
feltétellel adta vissza szabadságukat, hogy a rendőrségnek 
kémszolgálatot végezzenek. Árvay, aki nemcsak hírből, ha
nem közvetlen közelről is ismerhette azt a szenvedélyes buz
galmat, mellyel Bercel az egész várost a rendőrségnek az ő 
kezében tartott hálójába kerítette, épp a Bercel hivatalszobá
jából akarta ezt a hálót itt is, ott is megszaggatni. Ő is ravaszul 
akarta dolgát végezni, ravaszabbul még Bércéinél is. Mindun
talan ott láthatták, rendőrségi emberek és behozott foglyok 
egyaránt sűrűn találkozhattak vele Bercel hivatali szobájában, 
úgyhogy meggyőződése szerint senki se gyaníthatta, csak az a 
két munkás, akivel épp Bercel szobájában ismerkedett meg,



hogy ő milyen terveket forgat agyában. A két munkás, aki tu
dott róla, az egyiket Kelemennek, a másikat Bálintnak hívták, 
úgy került összeköttetésbe vele, hogy az egyiket, Kelement, 
egy este, épp mikor Árvay Bércéinél üldögélt, vezették elő. 
Az volt a vád ellene, hogy a forradalom idejéből való nyom
tatványokat kínálja olvasásra a munkásoknak. Kelemen na
gyon buta képet vágott, azt mondta, hogy ő sose is olvasta 
azokat a nyomtatványokat, de hallotta, hogy nem szabad meg
őrizni őket, s ezért vitte el hazulról s tette le őket a gyárban 
egy ablakdeszkára. A kérdésre, hogy mért nem az egyszerűbb 
módot választotta, s tüzelte el, a tagbaszakadt ember még 
butább s nagyon meglepett képpel azt válaszolta, hogy lám, ez 
sokkal egyszerűbb lett volna, de hát erre nem gondolt. Egy 
hétig tartották a rendőrségen, s Bercel minden hírhedt valla- 
tási módszerét hiába alkalmazták rajta, állhatatosan kitartott 
az ártatlan, mulyaságig buta munkás szerepében. Árvaynak 
nehéz dolga volt Kelemen bizalmát megnyerni, aki a rendőrség 
emberét látta benne, de aztán, mikor Árvay mind gyakrabban 
küldhetett Kelemenen keresztül figyelmeztetéseket különbö
ző munkásoknak, s aztán be is bizonyosuk, hogy a figyelmez
tetések időszerűek voltak, mert nyomban utánuk a jelzett he
lyeken detektívek jelentek meg, Kelemen, akiben egy ideig ez 
is csak fokozta a gyanút, idővel lassan levetette a butaság 
maszkját, és Árvay Ábris arra az elszánt, kemény, töretlen 
akaratú emberre talált benne, akinek ösztönösen elejétől fog
va érezte. Mikor Kelemen bizalma teljesen megszilárdult, ösz- 
szehozta Árvayt Bálinttal, egy hajlott hátú famunkással, aki
nek egy műhelyszerencsétlenség következtében fél szeme hi
ányzott, de a megmaradt szemében annyi okosság és szelídség 
csillogott, hogy Árvay, aki különben önkéntelenül visszahúzó
dott minden testi hibával megvert embertől, első látásra meg
szerette. Tervszerű ügyességgel és óvatossággal Kelemen és 
Bálint röpiratok tömegét szóratták szét a városban. A nyom
tatványokat Árvay szövegezte, Kelemen sokszorosíttatta, és 
ő, meg Bálint gondoskodtak terjesztésükről. Ezek a kisebb- 
nagyobb nyomtatványok újra meglobogtatták a ronggyá fosz
lott zászlót, a lebunkózott forradalom dacos jelet adott, hogy 
még él. „Ne féljetek, százakat és ezreket megölhetnek, a for



radalmat nem lehet megölni, mert milliók akarata tartja. A 
forradalom megszorítja árvái kezét: bízzatok, készüljetek, üt 
majd újra a mi óránk!” Ilyen és ehhez hasonló, politikai szem
pontból túlságosan érzelmes és általánosságban mozgó, de 
mindenesetre lázító hangú szövegekre bukkantak az emberek 
úton-útfélen, kapubejáratok alatt, ablakokban, kocsmaaszta
lokon, lépcsőházakban, illemhelyeken. Árvay majdnem bol
dog volt ezekben az időkben. Egyébként mindenféle zavaros, 
nálánál is kalandosabb hajlamú személyekkel került közvetlen 
összeköttetésbe; olyanokkal, kik között ő volt a józan. Az 
egyik világos nappal, rajtaütésszerűen, egy előre megszerve
zett tömeggel a rendőrség épületét akarta elfoglalni, a másik 
kaszárnyákba akart bombát vetni, és ha ő ezeket az elemeket 
féken tartotta is, hogy vannak, annak híre kiszivárgott; a 
várost a hirtelen röpcédula-zápor amúgy is foglalkoztatta, a 
sajtó idegesen célozgatott készülő merényletekre, melyeknek 
kovácsa egy egész, úgy látszik, kitűnően megorganizált, mert 
felfedezhetetlen társaság. Ugyanazon a napon, melyen Árvay, 
aki elemében érezte magát, Bercel előtt csodálkozva emleget
te, hogy a rendőrség nem tud nyomára jönni a nyugtalanító röp- 
iratok terjesztőinek, este Kelemen is, Bálint is azzal a hírrel 
jöttek Árvayhoz, hogy Bercel a nyomukban van; határozottan 
ráismertek, ott ácsorgott civilben a tejcsarnok közelében, hol 
ők többedmagukkal délután összejöttek. Árvaynak eszébe ju
tott, hogy vont vállat s mint sóhajtott fel Bercel délelőtt, mi
kor ő csodálkozott, hogy nem fogták még le a röplapterjesztő
ket; most úgy tűnt neki, mintha a rendőrtiszt sunyi kis szemei 
közben ravaszul, sőt tán gúnyosan is csillogtak volna rá. Az 
biztos, hogy a nyomot nem árulta el senkinek, mert Bercel egy 
ilyen, sokat emlegetett, titkos szervezet lefogásának érdemé
ben bizonyára senkivel se akar osztozkodni. Alighogy Árvay 
ezt a nézetét közölte, Kelemen annak a véleményének adott 
kifejezést, hogy Bércéit sürgősen ártalmatlanná kell tenni, 
még mielőtt másokat is beavatna felfedezésébe; Bercel csak 
pár napig fog még várni, hogy aztán egy csapásra több legyet 
üssön; ezt a pár napot kell felhasználni arra, hogy eltegyék láb 
alól. Bálint ellenvetésére, hogy Bercel talán máris egy egész 
apparátust vezet a nyomukban, Kelemen azzal érvelt, hogy ez



csak lehetőség, de ha így volna is, akkor is, mielőtt lefogatják 
magukat, ideje volna a pusztán szavakkal handabandázó röp- 
céduláknak valami súlyos nyomaté kot adni, s erre semmi sem 
alkalmasabb, mint az ellenforradalom hírhedt rendőrtisztjé
nek lepuffantása. Bálint egy percig gondolkodott, aztán, mint
ha csak arról volna szó, hogy holnap hova mennek vacsorázni, 
egyszerűen azt mondta:

-  Azt hiszem, Kelemen elvtársnak igaza van. Majd vala
hogy módját ejtem, hogy lelőjem Bércéit.

Kelemen azonban megint más véleményen volt. Ha a me
rénylet nem sikerülne, az a tömegekben csak fokozná az 
érzést, hogy kilátástalan minden küzdelem, hogy az ellen
forradalom sebezhetetlen. -  Árvay elvtárs, aki a nap bár
mely órájában bemehet Bercelhez, sokkal megfelelőbb ember 
erre -  mondotta.

A három ember beszélgetése annak a fatelepnek az őrbódé
jában folyt le, ahol Bálint dolgozott. A rosszul megvilágított 
helyiségben a két ember nem vehette észre, hogy Árvay el
sápad. Nem a gondolattól sápadt el, hogy ölnie kell, s nem is 
azért, mert a saját életéért szorult össze a szíve. A gondolat, 
amely megrémítette, az orvul, a lesből való ölés volt. De 
erejét összeszedve, úgy, ahogy még fülébe csengett a Bálint 
hangja, akaratlanul még Bálint hangját is utánozva, csende
sen mondta:

-  Azt hiszem. Kelemennek igaza van.
De a napok múltak, és Árvay nem cselekedett, Bercel pedig 

mind gyakrabban felbukkant, úgyhogy Árvay két embere egy 
este azzal jött, hogy most már nincs halasztás, holnapra meg 
kell történnie. Árvaynak úgy tűnt, hogy különösen Kelemen 
nézett rá keményen. Míg a szelíd, félszemű Bálint, legkomo
lyabb beszélgetéseik közben is, nemegyszer egész gyermekien 
együgyű tréfákat is mondott, melyeken csendesen, de jóízűen, 
egész szívvel tudott nevetni, addig ez a Kelemen mindig ko
moly arccal járt, merev homlokkal, szigorúan összeszorított 
ajkak takarták el sárga fogait, de a mostani, kemény tekin
tetét Árvay türelmetlen, sőt gyanakvó haragnak érezte vele, 
a másik világból jött idegen emberrel szemben.

A jól ismert házhoz érve Árvay, életében először, némi irigy



séggel nézett fel az első emeleti három világos ablakra, csak 
mikor az ablakfüggönyökön a fel-alá sétáló Bercel tömzsi 
árnyéka feltünedezett, szégyellte el magát, mert eszébe jutott 
Kelemen. Mit szólna az hozzá, ha megtudná, hogy az ő fejé
ben, ha csak egy pillanatra is, de megfordult a gondolat, hogy 
Bercel, az ellenszenves, szeplős parasztfiú a könnyebbik utat 
választotta, Bercelnek, az ellenszenves strébernek felesége, 
lakása van ... Bercel maga ment az érkező vendég elé.
-  Egyelőre -  mondta -  még ott se tartok, hogy cselédet tarthas
sak. -  Ezt minden alkalommal elmondta, s minden alkalom
mal ugyanazzal a jovialitással tette hozzá, hogy: -  No, de azért 
nem panaszkodom. -  Miközben lesegítette vendége kabátját, 
akivel szemben, ha hivatalában nem is annyira, de lakásán 
mindig fenntartotta az egykori zsellérfiúnak a földesúr fia 
iránti, tisztességtudó modorát, közölte vele, hogy a szalon
ban vendég van, az árvafalvi zsidó boltos fia, a Grósz, ki most 
ügyes újságíró, most jött Árvafalváról, egy kis hazai borral 
kedveskedett neki. -  Bízik a karrieremben -  beszélt róla azzal 
a nevetéssel, mely határvonalat húz a házigazda és a szóban 
forgó zsidó vendég közé. -  Nem lehet lerázni. Minduntalan 
kedveskedik valamivel. Már ki is keresztelkedett. De hát, 
ugyebár, rajtad kívül, aki állás, hivatal nélkül, csak úgy 
éled a világod, mindenkinek megvannak a tervei, részemről 
pedig. . .  Egy újságíró ebben a reklámvilágban mindig hasz
nára lehet az embernek.

A háziasszonyt, Bercel fiatal feleségét még hazulról, Árva
falváról ismerte. Akkor Ilonkának hívták, az apja, aki afféle 
falusi parasztkupec volt, gabonafelvásárló, városi üzletembe
rek ügynöke, kitaníttatta, úrinővé neveltette a lányát, s ha 
Ilonka, aki ráadásul szép szőke lány volt, a fővárosból szün
időre hazajött, Ábris -  már ezért is, de nem csak ezért -  keres
te a társaságát, és mint valami kiváltságos lényre, úgy tekin
tett a lányra, aki Budapest csodáiról mesélt, s akinek a 
ruháján, egész megjelenésén, modorán ott csillogott valami 
azoknak a csodáknak hamvából, melyek a falun élő úrifiúnak 
képzeletében Budapestet jelentették. Bercel rekedtes férfine
vetéssel ütött Árvay vállára, tréfásan megjegyezve, hogy ne 
felejtsük rajta szemünket a más feleségén. Ha pedig -  folytatta



-  asszonyra fáj a foga, mért nem nősül meg? Manapság Árvay 
Ábris olyan szépet és pénzeset kaphat, hogy maga „Argyilus 
királyfi” is faképnél hagyná érte Tündér Ilonát minden arany
almájával.

Árvay érezte, hogy meglehetős bambán festhet, mert, ahe
lyett hogy a kedélyes tréfára tréfával vágott volna vissza, csak állt 
és meredt tovább a fiatal asszonyra. Akaratlanul is a szeméhez 
kapott, mintha valami torzító fátylat akart volna szeméről 
letépni; de a szeme előtt nem volt semmi, s mégis, valami 
kínos káprázatban, a fiatal nő mosolya, mellyel a csipkete- 
rítős, borral és csillogó poharakkal terített kis asztalhoz, 
a szoba sarkába invitálta, megnőtt a szeme előtt, egy nagy gri
masszá torzult ez a mosoly, nem a háziasszonyt, a háziasszony 
karikatúráját látta a szeme, a mosoly széles vigyorban a fülig 
húzódott, és az elnyomorított arcban, a kis pisze orr fölött, 
mint két nagy packa, foltosodtak a világos, kék szemek.

De alighogy sikerült Bercelnéről levennie a szemét, tekinte
te az újságíró divatosan hegyes cipőjén -  fényes, fekete lakk
cipő volt -  akadt meg, s ha el akarta fordítani szemét, hogy 
elfogulatlanul nézzen körül, akkor kényszerítetten fenn
akadt szeme az újságíró gondosan elválasztott, sima haján. 
Közben érezte, hogy Grósz, az újságíró egész idő alatt figyeli 
őt, és neki a két tisztátlan fényű, de nagyon fényes két szem 
elháríthatatlan pillantása szenvedést okozott, mintha gúzsba 
kötné ez a szemtelen, állhatatos figyelem. Szerencsére volt a 
társaságnak egy negyedik tagja is, egy titkosrendőr, egy ko
pasz úr, aki nyugodt közönnyel hajtogatta fel egyik poharat 
a másik után, s Árvay vele próbált könnyed társalgásba feled
kezni. De az atlétatermetű kopasz urat, kit Árvay gondolat
ban vadborjúnak keresztelt, nem volt könnyű rábírni a beszél
getésre. Otromba keze lomhán nyújtózott a kristálypoháron, 
és a nógató, böködő kérdések legfeljebb egy-egy lustán eldör- 
mögött szót váltottak ki belőle.

-  Kandó úr -  faggatta Árvay ernyedetlenül a kopaszt - ,  ön 
nagyon ismerős nekem.

-  Sokan ismernek -  dünnyögött a nagy darab test - ,  tizen
nyolc éve szolgálom az államot, de azelőtt is, még képesla
pokban is lehetett a fényképemet látni.



-  Ugyan, ugyan? -  csodálkozott Árvay, és fellélegzett, mert 
a morózus férfi megélénkült. Árvay látta, hogy sikerült ezt 
a renyhe agyat életre csiklandoznia, mert Kandó rendkívül 
felélénkülve adta elő, hogy azelőtt birkózóbajnok volt. 
Beszélt versenyekről és a különböző fortélyos fogásokról, me
lyeket veszélyes pillanatokban oly ügyesen alkalmazott, hogy 
mire ellenfele a meglepetéstől magához tért volna, már le is 
volt gyűrve. A vacsorákat is, melyek a versenyeket követték, 
aprólékosan, csodálatos memóriával írta le. Árvay érdek
lődő kérdések özönével duzzasztotta Kandó beszélőkedvét. 
Kandó, hogy minden esetleges kétséget eloszlasson, behaj
lította karját, és öklével Ábris orra alatt hadonászva felszó
lított mindenkit, hogy fogják meg, győződjenek meg izmairól. 
Fél szemével Bercelre pillantva önérzetesen szólt oda a fiatal
asszonynak, hogy nincs oka a férjét félteni, mert egész 
ármádiával felér az ő testőre.

Bércéit elfutotta a méreg. Hivatalos ügyekben nem ismert 
tréfát. Durván, mint ahogy Árvay eddig csak hivatalában hal
lotta, ráripakodott Kandóra, hogy ha részeg, menjen és aludja 
ki magát, s hogy valaki, aki tizennyolc éve van a rendőrség
nél, tudhatná, hogy szolgálati ügyekről hallgatni kell. Bercel 
az ajtóig kísérte vagy inkább tuszkolta a behemót embert, aki 
dühös pillantásokat vetve Árvayra végre elhagyta a szobát. 
Bercel igyekezett visszazökkenni abba a kedélyállapotba, me
lyet az illem a vendéglátó úriembertől megkíván, rosszkedvű
en mentegetőzött, s panaszkodott, hogy milyen nehéz feladat 
a beosztottakkal való érintkezésben a helyes mértéket meg
találni és betartani. -  Adott esetben hasznos és szükséges 
lehet -  magyarázta -  a kollegiális közvetlenség, de másrészt 
ezek az emberek nem ismernek határt, holott elsőrendű szol
gálati érdek, hogy a tekintély elvének semmiféle körülmények 
között nem szabad csorbát szenvednie.

Árvay a fiatalasszonyra nézett fürkészve, hogy felfedezze 
saját gondolatainak valami rejtett nyomát, mert ő nevetsége
sen pöffeszkedőnek találta Bercel nagyképű előadását a szol
gálati érdekről. De Bercelné komoly képet öltött, mint egy 
kis birka, látszott, imponál neki a férje. Valami olyan bámész 
tisztelet tükröződött az asszonynak férjére emelt arcán, hogy



Árvaynak mosolyognia kellett, s mikor gyorsan körülnézett, 
aggódva, hogy nem vette-e észre valaki, hogy ő Bercelen ne
vet, a kis Grósz egyetértően mosolygott rá vissza, valósággal 
összenevetett titokban vele. Csak egy rövid pillanatig tartott 
tekintetüknek ez az egyetértő összetalálkozása, Grósz a kö
vetkező másodpercben már szertartásos komolysággal figyelt 
arra, amit a fiatalasszony beszélt, és megértően bólogatott 
minden szavára. Árvaynak a Grósz bosszantóan kutató, ta
padó tekintete elől jó bástya volt Kandó, de most megint ki 
volt szolgáltatva ezeknek az alamuszi, orcátlan szemeknek. 
Szemétdombon látni néha fényes, fekete páncélú bogarakat, 
ennek a Grósznak olyan fényű szeme van, mint azoknak a 
páncélja -  verekedett ellene gondolatban Árvay, s az, hogy 
Grósz, a szemétdombi bogár az előbb kileste s magáévá tette 
az ő gondolatát, még jobban ellene ingerelte; Grósz részvét
teljes tekintete azonban annyi egyetértést és megértést sugár
zott a fiatalasszonyra, hogy az egészen megnyitotta szívét, és 
szabad folyást engedett panaszainak.

-  Súlyos hivatal az uramé -  sóhajtott -  ezekben az időkben. 
Annyit hallani mindenféle merényletekről, nálunk is, meg 
másutt is, az újságok is tele vannak velük. Mondtam is István
nak, mért nem tiltják meg az újságoknak, hogy az ilyet meg
írják. Ha már ilyen szörnyűségek megtörténnek, legalább ne 
írjanak róluk. Bizony, én féltem Istvánt; ne gondolják az 
urak, hogy ez túlzás, mert csak én tudom, hogy milyen ember 
ő. Ha valami nehéz ügy akad, azt biztosan külön magának 
választja. Csak hogy végre legalább annyira gondol magára is, 
hogy Kandót maga mellé vette. És mindez a sok fáradság, 
néha napokig alig látom, azért a darab kenyérért.

Bercel, aki Árvay megfigyelése szerint ez este az újságíróra 
való tekintettel nagy szavakat keresett elő, és igyekezett 
méltóságát kidomborítani, rántott egyet zubbonyán, és intőén 
szólt közbe:

-  És a közérdekért.
-  Közérdek! -  legyintett a fiatalasszony. -  Hálátlan mester

ség ez mégis. Igaz, István mindig azt mondja, hogy az elismerés 
késhet, de nem múlik, csakhogy én már látni szeretném, ha 
egy magasabb fizetési osztályban jutnánk hozzá.



-  Másrészt -  szólalt meg halálos komolyan Grósz, és Árvay- 
nak úgy tetszett, hogy ennek az embernek különös kedvtelése 
szamárfület mutatni szemtől szembe, úgy, hogy azok, akiket 
kicsúfol, azt higgyék, hogy ő tiszteletteljesen veszi le a kalap
ját előttük -  elégtételül szolgálhat nagyságos asszonynak, 
hogy a Bercel név máris köztisztelet tárgya. Bármily nagy is 
az irigység hatalma, a közvélemény helyes érzékkel méltá
nyolja az ő önfeláldozó szolgálatait. A társadalom ellensé
geivel ilyen eréllyel, önzetlenül felvenni a harcot, erre csak 
szilárd jellemű férfiak képesek, és ezzel nemcsak mi, kik sze
rencsések vagyunk Bercel rendőrkapitány urat közelebbről 
ismerni, hanem a világ is tisztában van. S ami azt illeti: az 
erkölcsi sikert nyomon követi az anyagi elismerés.

Míg Grósz beszélt, Bercel kicsit tétovázva, ráncba szedett 
homlokkal, szótlanul ült és hallgatott. Talán mégis fölmerült 
benne a gyanú, hogy szemtől szembe csúfot űznek belőle? -  
kérdezte magától Árvay, de mikor jobban megnézte emberét, 
látta, hogy nem, ez az ember meg van illetődve, csak zavarban 
van, mert nem tudja, hogy miként viselkedjen. Alighogy 
Grósz befejezte mély hangon előadott szónoklatát, csenget
tek. Árvay már sokszor ült itt esténként, és sokszor meg
történt, hogy az esti órákban is felkeresték Bércéit jelenté
sekkel. De most ez a csengetés belehasított az idegeibe, s mi
kor Bercel maga kelt fel ajtót nyitni, Árvay is felemelkedett 
székéről, és az ablakhoz ment, hogy elrejtse arcát, mely köny- 
nyen elárulhatná izgalmát. Hallotta, amint Bercel künn az 
előszobában ajtót nyit, és hallotta a fiatalasszony hencegő 
sopánkodását: biztosan megint valami hivatalos ügy. Csak 
értelmetlen hangfoszlányokat hallott az előszobában folyó, 
végtelen hosszúnak tűnő tárgyalásokból. Árvay tudta, hogy 
feltűnően esztelenül viselkedik, s tudta azt is, hogy a szemét
dombi bogár ott a kis asztalnál csak színleg zümmög, valójá
ban szakadatlanul őt figyeli. Eszébe jutott, hogy Bercel egyik 
vallatási módszere égő szivar parazsát nyomni a meztelen hús
hoz. Annak az újságírónak a két szemét úgy érezte a hátán, 
mintha ilyen égő parazsat szegeznének neki. Csak hogy félol
dalt fordulhasson, hevesen húzta félre a függönyt az ablakról, 
s hátát az ablakdeszkának vetve, arcát az ablaküveghez szorítva



kimeredt az utcára. A túlsó oldalon, az utcai lámpa alatt 
Kelemen állt. Amint a függöny szétnyílt, elhúzódott a lámpa 
mellől, de Árvay ráismert. Kelemen azért állt ott, hogy szük
ség esetén, ha tán menekülésre kerül sor, Árvaynak segítségére 
siethessen. De Árvay csak arra gondolt, hogy Kelemen bizal
matlan, s azért jött ide, hogy őt szemmel tartsa. S nincs igaza, 
ha bizalmatlan? -  sújtott le rá a kérdés, s aztán, megtántorodva, 
hirtelen teljes bizonyossággal tudta: ő elkésett, s ami most 
kinn, itt az előszobában történik, az az ő késedelmeskedésé
nek a termése.

Nem fordította el fejét az ablaktól, mikor Bercel visszajött 
Kandóval, csak hallotta, Kandó ásít, s távozás előtt még egy 
pohár bort felhajtva felfrissültén dörmögi:

-  No, most megyek. Ha fókabőrük volna is, reggelre min
dent kiszedek belőlük.

Hallotta, amint Bercel sürgetve taszigálja előre „testőrét” , 
hallotta, hogy miután elhagyják a szobát, az előszobában 
újból élénk, sokhangú beszélgetés kezdődik. Még utasításokat 
ad -  gondolta Árvay - , Kelemen még szabadon van. De med
dig? Kiket foghattak el eddig? S aztán, mintha egy malomkő 
hullna csupasz vállára, úgy zuhant rá egy gondolat: elfognak 
majd mindenkit, csak őt nem. A kevesek, kik név szerint tud
nak róla, nem fogják elárulni, mert azoknak számára ő a 
zászló, a vezér, ő, Arvay, aki mindüknek árulója lett.

-  Tetszik látni, milyen az én uram, szegény. Se éjjele, se 
nappala -  búgott föl a szoba sarkából az asszony hangja. Ár
vay megfordult, megbámulta ezt a feleséget, aztán hangos 
nevetéssel elindult az őt meglepetten s kissé sértődötten néző 
háziasszony felé. Grósz kíváncsi, ijedt szeme csak pillanatra 
akasztotta meg, féktelenül beszélt, időnként hadarva, mint aki 
fél, hogy nem lesz ideje végig elmondani, ami a szívén fekszik.

-  Bocsásson meg, de az jutott eszembe -  kezdte, s még min
dig annyira nevetve, hogy nehezen lehetett szavát érteni 
- ,  a hadifogságomban történt: volt egy buta, komisz káplár 
ott, a felesége is vele. A káplárra volt bízva, hogy a foglyok 
közt rendet tartson. Egyszer az emberek, mert nagyon éhesek 
voltak, csajkáikkal, mikor ebédkiosztás volt, rendetlenül to
longtak az üst körül. A káplár ezen megdühödött, és találom



ra kiemelt a tömegből egy népfölkelőt, egy nagy bajszú ma
gyart. A hajánál fogva cibálta, vágta oda a folyosó kövére, 
aztán a hasára ugrott, rátérdelt, orrát, fejét, ahol érte, öklével 
ütötte, és üvöltött, káromkodott. Néha a káplár közben ki
szuszogta magát, ilyenkor az áldozat, abban a hiszemben, 
hogy a vadállat már belefáradt és abbahagyja, megpróbált 
feltápászkodni. Erre az újra dühbe jött, mellbe vágta, hogy az 
az ember újra hanyatt esett, és kezdte elölről. A népföl- 
kelőnk már rég ájultan feküdt, mikor végre a káplár csak
ugyan kifáradt, és ottahagyta áldozatát. A káplár felesége, ki 
az egészet végignézte, fejét csóválva, szemrehányóan sóhaj
tott mifelénk: „Mindig felizgatják a szegény uramat.”

Az előszoba ajtaja becsukódott, s Bercel elégedettségtől ra
gyogó arccal tért vissza a szobába, annyira elégedett volt, hogy 
észre sem vette, milyen kínos zavarban néz felesége hol rá, hol 
Grószra.

-  Erős ez az árvafalvi bor, kicsit fejébe szállt Árvay úrnak
-  mosolygott Grósz a fiatalasszonyra, aki még mindig tanács
talanul forgolódott székén, s egyetlen lehetséges magyarázatul 
arra, hogy a példás modorú Árvay ilyen történetet mesélhetett 
neki, szívesen elfogadta a Grósz mentségét. De nem hitte, 
hogy csak az árvafalvi bor a hibás, és férje elégült és Árvay 
még mindig dúlt arcát nézve különös nyugtalanság fogta el. 
Grósz azonban az első alkalmas pillanatban rosszalló, szigo
rú tekintetet vetett Árvayra, mint ahogy meglett ember szo
kott némán rendre inteni valami oktalan szeleburdit. Bercel 
pedig saját ügyeivel elfoglalva fel-alá járt, és a foga közt mor
mogta, hogy talán mégis jobb lett volna, ha ő is elmegy Kan
dóval. Néha egy-egy szórakozott pillantással megállt, úgy 
nézte feleségét és vendégeit, végül leült ő is a kis asztal
hoz, de ez esetben láthatóan nehezére esett, hogy nem beszél
het arról, aminek örül.

-  Érdekes riportja lesz, Grósz úr, de türelem, türelem, a tü
relem rózsát terem -  szólt önelégült titokzatossággal. Grósz 
a bejelentést tiszteletteljes mosollyal vette tudomásul, s olyan 
tekintettel, mely még egy zsidó újságíró szeméből is hízelgett 
Bercelnek.

Árvay pedig arra gondolt, hogy lehetett volna úgy is, hogy



csak ő van börtönben, a többiek pedig szabadon. Lehetett vol
na, ha ő nem késik el. Most fordítva van. Talán már csak ő 
van szabadon. Grósz az asztalnál különböző árvafalvi ismerő
seik ügyes-bajos dolgairól beszélt, s Bercel nem győzött cso
dálkozni, hogy Árvay milyen tájékozatlan egykori ismerőseik 
élete felől. Az asszony azonban egész idő alatt rá se nézett 
Árvayra, s most kezét nyújtotta Grósznak, mondván, hogy 
fáradt és visszavonul. Bercel előbb megtöltötte a poharakat, 
és ahogy Árvay koccintásra emelte poharát, zsebében meg
mozdult a revolver. Bercel belekarolt az asszonyba, hogy szo
bájába kísérje: társaságban szerette az ilyen szertartásos gesz
tusokat. Mért kísérné, ha nem azért, hogy eldicsekedjen -  
gondolta Árvay, és kigombolta revolverzsebét. Elkésett, igaz, 
de most már minden céltól függetlenül, maga miatt meg kell 
tennie. Valami olyan mérhetetlen gyűlöletet, utálatot érzett, 
hogy minden habozás nélkül el tudta volna vetni magától az 
életet. Amint Bercel visszatért, Árvay felállt, fáradtságára 
hivatkozott, amiért már haza akar menni.

-  Grósz úr, legalább ön marad még? -  kérdezte Bercel, 
miután hiába marasztalta Ábrist.

Árvaynak megint rá kellett néznie az ellenszenves újságíró
ra, aki hosszan, összehúzott szemhéja alól nézett rá vissza, 
nézte Árvayt, mint aki kérdi: hagyjalak, vagy ne hagyjalak? 
Alig tett azonban Bercellel pár lépést az előszoba felé, Grósz 
hirtelen elhatározással felpattant, és utánuk szólt:

-  Eh! Megyek én is.
Bercel az előszobában villanyt gyújtott, közben pedig Grósz 

szorosan Ábris jobb oldala mellé állt. Bercel, miközben ven
dégeinek korai távozása fölött sajnálkozott, a fogashoz ment 
a kabátokért. Grósz azonban belekapaszkodott Árvay karjá
ba, úgy tett, mintha az erős árvafalvi bor bizonytalanná tenné 
lába alatt a földet. Bercel egy oldalpillantást vetve Grószra 
rámosolygott Ábrisra, és Ábris megértette, hogy ez a mosoly 
két úr között váltódik, neki szól, és a Grósz bőrére, a zsi
dóéra megy, aki nem bírja a bort. Számára azonban nem volt 
kétséges, hogy Grósz nem azért vette karjára mindkettőjük 
felöltőjét, s nem azért csimpaszkodik a jobb karjába, amiért 
Bercel gondolja.



Még forgott mögöttük a kapuzárban a házmester kulcsa, 
mikor Árvay kitépve karját a kis ember kezéből, fogcsikor
gatva állt meg, s a dühtől percekig nem jutott szóhoz. Iga
zából önmagát szerette volna agyontiporni: ki tudja, még min
dig mennyi mindent menthetett volna meg? S ha semmit sem 
menthetett is volna már, bizonyos az, hogy ha ez a tapadós 
szemű, szemétdombi bogár nem esik neki oly meglepően az 
ő karjának, lehetne szégyentelen arccal, ha hibás is, de méltó 
bajtárs, a többiekkel együtt, kiken ebben a percben talán az 
otromba Kandó cipője sarka táncol.

Grósz felvette magára felöltőjét, s odanyújtotta Árvaynak 
a magáét. Árvay gépiesen bújt be felöltőjébe. Grósz figyel
meztette, hogy oktalanság volna a köztük fennforgó nézetel
térést épp a rendőrkapitány lakása előtt tisztázni, s türel
metlenül fogta meg Árvay kabátjának bő ujja végét, s úgy 
ment vele előre. Mikor a világos körútra értek, Grósz zsebé
be süllyesztette kezét, és csendesen a következőképp szólt:

-  Korunk nyugtalan napjaiban két jól öltözött úriember 
ezen a hajnali órákban is forgalmas körúton kevésbé feltűnő, 
még ha élénkebb beszélgetésbe mélyednek is, mint ha kihalt 
mellékutcákban toporzékol az egyik. Ezt önnek jobban kelle
ne tudnia, mint nekem. Saját személyem miatt nincs okom 
óvatosságra, mert én mindenkor hivatásszerűen egy vélemé
nyen vagyok az uralkodó közvéleménnyel. Tisztán önnek 
érdeke, hogy türtőztesse magát, és barátságtalan mondani
valóit lehetőleg úgy közölje, hogy illetékesek figyelmét ne 
vonja magára.

-  Azt hiszi, hogy Bercelné vagyok, s nekem is szavalhat? -  
támadt rá Árvay. -  Mit lesett, bámult, figyelt engem egész 
este? Nem látta, hogy első perctől fogva kiállhatatlannak 
találtam? Hogy merte lefogni a karomat?

-  Köszönöm rendkívüli bizalmát -  felelt Grósz oly higgad
tan, hogy a másik ezt gúnynak érezte. -  Ön, igen helyesen, 
jó ösztönnel, noha mélyen utál, nem is számol a lehetőséggel, 
hogy én a legközelebbi rendőrnek átadhatnám. S noha mélyen 
utál -  nem különös ez? - ,  valahol biztos bennem. Ugye csodál
kozik? Azért ne álljon meg, két jól öltözött úr, menjünk csak. 
Csakugyan nem fogom elárulni. Nekem Hekuba az egész.



Azonban érdemes azon elgondolkodni, hogy honnan olyan 
biztos bennem. Hm, mit gondol? Hát, tudja mit, megmondom 
én. Érzi, hogy ha különböző konklúziókhoz jutottunk is, van
nak közös tudomásaink; lényeges tudomásaink közösek, ro
konok vagyunk. Mi ketten azonkívül két okos ember va
gyunk, akiknek buták között könnyű -  már a kontraszt foly
tán is -  egymásra ismerni. No nem, semmi érdekem, hogy 
sértegessem, rokonság még nem jelent egyformaságot. Én al
jas, elvtelen újságíró vagyok, önnek meg -  ha emlékezetem, 
s különösen megfigyelőképességem, melyre sokat adok, ez 
esetben nem hagyott cserben -  ideái, harcai vannak, s képes
sége, hogy önzetlenül szenvedjen. A rokonságot mégis tarta
nia kell velem, ez nem akaratán múlik, így van ez a tények 
kipróbált erejénél fogva. És, végül is, adassék meg az ideá
loknak ami az ideáloké, de a császárnak is, ami a császáré; mi 
volna hatalmasabb erő a tények erejénél? Szóval tudomásul 
kell vennie, sőt első pillanattól fogva tudomásul is vette 
a rokonságot.

Árvay nagyokat lépve, szótlanul ment, s mellette vagy 
inkább utána a kis ember az időnként elfulladó hangjával.

-  Nem fontos, hogy nem találja megtiszteltetésnek ezt a ro
konságot -  folytatta Grósz. -  Fontos, hogy ön is érzi, bár még 
most is ellene szegül. De nézze, ahogy vannak emberek, akik 
oly távol állnak tőlünk, hogy csak társalognunk lehet velük, 
vannak emberek, akik között a társalgás -  a közlésnek ez a 
közlés külsőségeire redukált formája -  lehetetlen. Mi, ha 
egymással beszélünk, akkor nem köntörfalazunk. Látja, mi 
különböző emberek vagyunk, olyan különbözők, hogy feltét
lenül érdekelnünk kell egymást. Például egész biztosan tu
dom, hogy ön nem gondolkodott olyan dolgokon, mint én: 
bűnön, halálon, Istenen; nem is igen tudna ezekről a dol
gokról valami nézetet előadni, ön nem elmélkedett, hanem 
született úri fajta, mindig tettre készen, önmaga iránti kétség 
nélkül, egyszerűen indulatokkal, érzésekkel reagált arra, amit 
látott vagy hallott. Ezen az úton azonban ugyanazokkal a kér
désekkel szembesült, melyekkel én hálok és kelek. Szóval 
bizonyos dolgok, melyek úgy általában a mellékes miegymások 
közé számítanak, némely ember számára mindennél nagyobb



jelentőséget kapnak az életben, s higgye el, vannak gondo
latok, melyeknek a végiggondolásához kell annyi bátorság -  ha 
másfajta is, de bátorság mint egy vitézségi érem megszer
zéséhez. Persze ezt a zsidó mondja, aki a háborúban tétovább 
legény, mint az elmélkedések rafináltságaiban.. .  De azért 
igaz.

Árvaynak zúgott a feje, önvád, szégyen, aggodalom gyötör
te, s kísérője, ki tolakodó bőbeszédűségével csak növelte 
ellenszenvét, mégis arra tudta kényszeríteni, hogy figyeljen 
rá, mert volt a hangjában valami lelkendező vibrálás, egy 
időnként szinte nőies remegés. Árvaynak oda kellett hallgat
nia, bár fél lépéssel mindig előtte járt kísérőjének.

-  Én például -  beszélt az tovább -  ilyeneket gondoltam: an
no dazumal Isten tükröt akart, melyben önmagát nézheti, és 
ez okból teremtette meg az embert. Afféle reduplikációnak 
szánta. Mért ne tette volna? Nem tanultuk az iskolában is, 
hogy írva van: látta, hogy jó? Jó a paradicsom, a víz, az ég, a 
föld etc. etc. Direkt idillikusán kezdődött az egész, vagy nem? 
De amilyen jól kezdődött, olyan kolosszális blamázzsal végző
dött, és ami a legfontosabb, véletlenül következett be a katasztró
fa. Ebben teljesen egyetértek a bibliai történettel, ahol szin
tén, mint emlékszik rá, meglepetés érte az Atyaistent. Kép
zelje el, hogy Bercel rendőrkapitány úr és neje, vagy, mit Ber- 
celék, akár én vagy ön belenézhetnénk egy tükörbe, mely sze
münkbe ordítaná, hogy kívül-belül valójában hogy nézünk ki. 
Nem gondolja, hogy ebbe bele kellene egy kicsit őrülni? S 
látja, az én gyanúm az, hogy valami ilyen történt azzal a te
remtő értelemmel is, mely ezt az egész vacak világegyetemet 
az emberrel kifundálta. Mert, engedelmet, még olyan körülte
kintő úr számára is, mint a szóban forgó személyiség, vakme
rőség tükröt teremteni, s hozzá még bele is nézni. Komikus, 
hogy valaki egy egész világot kiagyal, mint a mérnök, aki a 
Lánchidat megépítette, és elfeledkezik a hidat őrző kőorosz
lánok nyelvéről -  elfeledkezik egy incifinci mellékkörülmény
ről. Mikor egy suszterinas észrevette a mérnök mulasztását 
- j é ,  mondta a bámulok között megállva, az oroszlánnak nincs 
nyelve - ,  a mérnök szégyenletében beleugorhatott a Dunába. 
De Isten? Neki a nagy tenger is csak egy gyűszűnyi víz. Be



lenézett az ő tükrébe, s látva az embert, az ő tükörképét, meg
pillantotta az esztelennek, a véletlennek, a hiábavalónak való
ságát, mindenesetre eleget láthatott ahhoz, hogy kibillenjen 
a „látta, hogy jó” felséges önelégültségéből. Ettől fogva az 
embernek Bercel agyvelejével kell rendelkeznie, s az ő lelki 
érzékenysége kell hozzá, hogy önelégült lehessen. De mit bá
nom én Bércéit?! Az aranjuezi szép napok idilljének vége sza
kadt, mert a teremtéssel együtt az esztelen véletlen is besur
rant az élet sorsintézői sorába. De a rokonságról akartam be
szélni. Bercel, lá tja ... őneki megvan a pályája, és minden 
jótét lélek dicséri az Urat, s igyekszik a magasabb fizetési 
osztályba, s közben kellemesen éli ki fejlett szadista hajlama
it. Neki minden más afféle miegymás, ahogy a józan izraeliták 
mondják: smonca. De ön, illetve mi ketten, két rokon, ma is 
érezzük azt a nagy egyensúlyvesztést, mely akkor -  Isten szá
mára pár pillanat előtt -  esett meg itt. És ezért vagyunk 
okosabbak, mint mások, és ostobábbak is. Utóbbit például 
értem az ön szándékára, hogy Bércéit lepuffantsa.

Árvay figyelmesen hallgatta, de aztán bosszúsan kapott 
észbe, és kiáltott fel:

-  Mit bánom én most ezt az egész zagyva mitológiát!
Most Grósz hallgatott, és a két ember szótlanul járt, mind

egyik magába mélyedve, fel se pillantva az utcán. Magának 
is váratlanul szólalt meg Árvay, akire a számára szokatlan 
beszélgetés épp ebben a feldúlt állapotában sajátságos von
zást gyakorolt, úgyannyira, hogy időnként elfeledkezett 
arról, hogy mily ellenszenves neki, aki beszél hozzá.

-  Hogy lehet akkor majd megint egyensúly? -  kérdezte el
gondolkodva, s olyan hangon, mint amilyennel a fiatalabb 
testvér fordul az okosabb öreghez.

Már nem sietett előre, lépést tartva ment Grósz mellett, aki 
még mindig elgondolkodva hallgatott. És ekkor, amint így, 
békésen, csendben haladtak egy darabig egymás mellett, s a 
már elcsendesedett körúton csak lábaik visszhangzó kopogá
sa kísérte őket, Árvay -  felháborodva azon, hogy milyen 
egyetértésben hallgat együtt ezzel az emberrel -  hirtelen 
szembefordult vele, és rákiáltott:

-  Mért tette, hogy merte megfogni a karomat?



Grósz meg se rezzent, egykedvűen ment tovább, s csak idő 
múlva felelt, de nem az utóbbi kérdésre.

-  Épp az egyensúly kérdéséből következnek a különböző 
konzekvenciák -  kezdett beszélni, míg Árvay szavába nem 
vágott:

-  Arra feleljen, hogy merte megfogni a karomat?
-  Majd arra is válaszolok -  felelte Grósz, nem türelmetle

nül, csak hangjában némi fáradtsággal - ,  de, engedelmével, 
hadd folytassam előbb. Tudni nem tudom, hogy lesz-e egyszer 
megint egyensúly, de tudom azt, hogy minden az esztelen 
véletlenen múlik. Hát nem reménytelen akkor minden? Látja, 
épp az én őseim voltak azok, akik kitalálták, hogy minden 
isteni terv mellett egy becsúszó hiba döntött szerencsét
lenségbe minden valaha elkövetkező embert. És ebben benne 
van a felismerés, hogy minden ésszerűtlen. Ön úgy tesz, mint 
aki hisz. Szeretné bedobni szívét a tüzes serpenyőbe, hogy 
a mérleg helyrebillenjen. Hogy mért akadályoztam meg eb
ben? Önnek igaza van abban, hogy ez tisztán az ön ügye, és 
nekem semmi közöm hozzá. Mindig voltak, s valószínűleg 
lesznek is emberek, kiknek szükségük van arra, hogy ilyen 
nagy gesztusokban éljenek, bár a néhány ezer év, mióta ez az 
élet tart, meggyőzhetné őket, hogy nem érdemes. Végered
ményben azonban nem tulajdonítok különösebb jelentőséget 
a nagy szíveknek. A végén többé-kevésbé mindenki belefullad 
a mocsárba, s gusztus dolga, hogy valaki előbb még össze is 
akarja égetni magát.

Grósz barátságos nevetésre fakadt, úgy folytatta:
-  Tudja, ha valaki színpadon játssza oly rosszul a szerepét, 

mint maga odafenn Bércéinél, azt kifütyülik. Hihetetlenül 
közvetlen volt az este, kedves uram. Bizonyos ügyetlenség 
azonban hozzátartozik a nagy szívek természetéhez. Én min
denesetre különösebb intuíció nélkül is könnyen áttekinthet
tem az egész helyzetet. Még mielőtt csengettek, már sokat 
sejtettem. Mikor pedig ön Bercellel az előszobába kísértette 
magát, miután előbb revolverzsebét kigombolta, körülbelül 
a következőket gondoltam: „Ez az ügyetlen fiatalember te
gyen, amit akar, semmi közöm hozzá, Bercel pedig még ke
vésbé érdekel. S ha szerencsés véletlen folytán holnap a Ber-



cél ellen elkövetett szenzációs merényletről mint szemtanú 
számolhatnék be, izgalmas, alcímekkel teletűzdelt, részle
tes, mint mondani szokták, színes riportban! „S már készen 
megfogalmazva bizsergett fejemben egy-egy tüneményes rész
letleírás, melyben kellő módon a Bercelhez való bizalmas 
jó barátságom is szerényen, de észrevehetően fel volna tün
tetve. A bökkenő azonban ott volt, gondolja végig: az ösz- 
szes külső körülmények, tekintve, hogy nekem személyesen 
is okozott némi kellemetlenséget az ellenforradalom, bűn
részességem mellett szólnának. A mai uralkodó hangulat
ban az a kis keresztvíz, amivel meglocsoltak, aligha men
tene meg attól, hogy valami álnok zsidó forradalmárt ne 
lássanak bennem. S mivel, ellentétben a nagy szívekkel, 
semmi kedvem se volt egy justizmord szenvedő hősévé avan
zsálni . . .

Utcakereszteződéshez értek. Árvay már nem volt dühös, 
csak valami végtelen utálatérzés gyötörte, mintha bepiszkí
totta volna magát valami rondasággal, amiért ennyi ideig 
hallgatta ezt a visszautasító, csúf embert. Megállt, ránézett 
kísérőjére, és hogy annak még lehelete se érje, fejét vissza
vetve szólt le a kis emberhez:

-  Szemét.
De mikor az erre a szóra valami különös, fázós mosollyal 

emelte rá egyébként nyugodt arcát, ez a szemérmetlen, vas
tag bőrű nyugalom oly érthetetlen volt a számára, akit még 
sokkal enyhébben se mert senki megsérteni, hogy felbőszült, 
s ordítva ismételte:

-  Nem hallotta, szemét, azt mondtam magának, hogy maga 
szemét!

Grósz most se szólt semmit, nem is mozdult, Árvay pedig 
erre megfordult, s nagy lendülettel, majdnem futva igyeke
zett elhagyni kísérőjét. De ebben a pillanatban haladt arra egy 
teherautó, melynek a sofőrje már háromszor tülkölt, és Árvay 
felindulásában biztos nekimegy, ha Grósz nem kiált rá, s nem 
rántja vissza kabátja ujjánál fogva. -  Ez nem is ember, ez valami 
morális kísértet -  villant meg Árvay elboruló agyában, s tán 
enged is a kívánságnak, hogy ott mindjárt rávesse magát, ha 
abban a pillanatban nem téríti észhez egy ismerős, öblös hang.



Kandó hangja csapott le rájuk a teherautóról, hatalmasan és 
szívélyesen:

-  Jó reggelt, urak!
Csak akkor vette észre, hogy már világosodik, és akkor egy 

pillanatra megláthatta a nyitott teherautó utasait is a szür
kületben. Kandón kívül a Bercel szobájából ismerős detektí
vek és egymáshoz kötözött s megkötözött kezű munkások 
zsúfolódtak össze rajta. De az autó már eltűnt a szeme elől; 
bámészan állt, aztán egy lépést tett, mintha utána akarna sza
ladni, közben felrémlett előtte, hogy a munkások között ott 
állt a hajlott hátú, félszemű Bálint is, sőt mintha rá is mo
solygott volna titokban, igen, biztos megismerte, s örült an
nak, hogy őt szabadon lá tja ... Grósz tapadón kíváncsi szeme 
volt az első, amit meglátott, s erre egész kétségbeesése az 
öklébe szorult, s le is üt vele a nála két fejjel alacsonyabb 
emberre, ha az idejekorán el nem ugrik.

-  Tisztelt uram, térjen észre, s hagyja abba a dühöngést -  
emelte fel ekkor hangját szigorúan s keményen a megtáma
dott. -  Végre is rákényszerít, hogy egy, az ön számára kel
lemetlen körülményre figyelmeztessem; én csak megfogtam 
a karját, attól ugyan még tehetett volna, amit akar. Magán, 
csakis magán múlt, hogy az én egyetlen erőteljes mozdulattal 
lerázható kezem a maga karját megbénította.

Árvay ökölbe szorult keze ernyedten nyílt szét, s oly erőt
lenné vált, hogy gondolata, mint fecsegő vénemberekkel tör
ténik, mindjárt hangos szóban hagyta el.

-  Igaza van. Én még magát se vethetem meg. Maga nem lá
tott akasztásokat, nem látott rendőrségi szobákat, maga nem 
tett fogadalmat akasztófák és börtönök ellen.

Megadón várta, hogy Grósz most, fölülkerekedve, még job
ban meg fogja őt alázni, mint amennyire ő máris megalázta 
magát.

-  Hogy én mit láttam és mit nem, azt maga nem tudhatja -  
szólalt meg torkát reszelve a másik. -  Maga azonban okosan 
tenné, ha az adott körülmények között nem menne lakására, 
hanem búvóhely után nézne.

Árvay feje súlyos teherként csüggött alá, semmit se szólt, fel 
se nézett, csak indult a lakása felé. A másik mellette maradt,



és a hajnali, őszi eső a nyakukba csöpögött, mert mind a ket
ten elfelejtették feltűrni felöltőjük gallérját. A körutat maguk 
mögött hagyták. A kijjebb eső utcákon a munkások már nagy 
csoportokban öntötték el az utat, mentek hosszú sorokban a 
munkahelyükre. Az álmából felvert embernek arcán mindig 
jelen van bizonyos szomorú ködszerűség, de így, tömegben 
látva azokat, kik mint láthatatlan kötelekkel távoli hajóhoz 
kötözött vontatók, némán mennek az áztató őszi hajnal per
metezésében, Árvayra az álmos arcok s a néma emberek szo
morúsága kiáltó számonkérésként hatott; egy-egy munkás 
sanda szemmel nézett reájuk, mint hajnalban hazatérő úri 
lumpokra, s Árvay most érezte, hogy ő kívül maradt a szen
vedő, a gúzsba kötött milliók körén, néző maradt, nem lett a 
mindenki testvére, s hallja és érti a kiáltó számonkérést, de 
nem tud mit felelni. Néha-néha elcsodálkozva, de erőtlenül 
összefolyó gondolatokkal tűnődött el azon, hogy mért marad 
árnyaként mellette ez az ember, s karja támaszt keresőn, ön
kéntelenül kulcsolódott Grószba, s mikor észrevette, hogy 
karja ott van a másikéban, ezt furcsának találta, de azért nem 
húzta ki, pedig meg kellett hajolnia, hogy belekarolhasson a 
kis Grószba. így mentek fel még Árvay lakásába is. Grósz 
nem helyeselte, hogy ide mennek, de mikor ott voltak, meg
mondta, hogy nincs meglepődve, tudta, hogy Árvay nem akar 
majd bújni vagy szökni. De meglepődött, mikor Árvay kije
lentette, hogy őrá úgyse gyanakszik senki, holott Grósz szerint 
Bercel csak azért várt még, mert arra számít, hogy Árvay, ki 
Bercel szemében csak egy züllött dzsentri, a letartóztatások 
közben fejét veszti, és ilyen módon magával együtt kezére jut
tat néhány újabb cinkostársat.

-  De hiszen ha biztos ebben -  állt meg Árvay félig lehúzott 
kabátjával a szobában - ,  ha figyelnek, akkor értem is jöhet
nek . . .  Hát mért nem megy?

-  Inkonzekvenciából -  felelt egykedvűen Grósz. -  Úgy lát
szik, rossz éjszakája volt -  mutatott a gyűrött ágyra, mely meg 
se volt vetve, de a takaróján meglátszott, hogy így hempergett 
rajta valaki. Mintha Grósz hangjában megint valami csúfolko- 
dó gúny rezgett volna; Árvay pillanatig elgondolkodva nézte, 
de akkor az utcáról a szirénák hangja jelezte, hogy a munka



napja megkezdődik. Árvay leült, két karját az asztalra dobta, 
aztán fejét rá a karjaira. Grósz izgett-mozgott.

-  Hallja, legalább így, ruhástul dőljön le -  szólalt meg vég
re, miután előbb idegesen reszelte torkát. Árvay engedelme
sen felkelt, s hanyatt feküdt az ágyon.

-  Maga se aludt -  mondta neki, anélkül hogy ránézett vol
na - ,  helyet csinálok -  és már arrébb is húzódott; de Grósz az 
ágy legszélére, Árvay lábához ült.

-  Maga nem hiszi, hogy magára gyanakodnak? -  kezdte 
Grósz. -  Három napja minden este magára vártam Bércéinél. 
Úgy történt, hogy meglátogattam Bércéit, és érdeklődtem, 
hogy hol adhatnék át magának egy levelet, mert otthon a cí
mét sem tudják. Bercel ez alkalommal bizalmasan megbízott, 
hogy igyekezzem a maga közelébe férkőzni, és ha valami érde
keset megtudnék, jelentsem neki. Nem is csodálkozott rajta, 
hogy vállalkoztam rá.

-  Mért vállalkozott rá? -  kérdezte Árvay fáradt érdeklődés
sel, mintha valami harmadik személyről volna szó.

-  Véletlen körülmények -  nevetett Grósz. -  Épp Árvafalvá- 
ról jö ttem ... De én is többre vállalkoztam, mint amennyit 
bírok.

-  Maga is? De vegyen magára valamit, hiszen reszket.
Grósz azonban kérdezgetni kezdett.
-  Ugye, ha Bércéit megöli, akkor ma nem hurcolnak be 

annyi embert?
-  Ha három nap előtt, vagy még előbb. De tegnap... teg

nap talán úgyis későn lett volna.
-  Maga, ugye, nem fél? -  kérdezte tovább, és a szeme még 

fényesebb lett, de Árvaynak most ez sem volt olyan kellemet
len, és felelt a kérdésre: nem fél. Grósz fogai azonban össze
összeverődtek, ami azért is különös volt, mert hiszen nem volt 
oly hideg a szobában.

-  Mindjárt gondoltam, hogy nem fél. De egy szalmaszálban 
is megbotlik a kegyes -  mondta. -  Egyszerre kibújik az úriem
ber. Orvul embert ölni, h iába... Aztán megint, ugyancsak 
úri becsületből, noha már semmi haszna se lett volna, mégis; 
de mégse ment, ha az ember úriember, magyarul. . .  Inkább 
áruló lett.



Árvayt halottas közömbösségében is tűszúrásként érte az 
úriember szó, úgyhogy felszisszent rá, de Grósz most gyorsan 
beszélt, mintha féltené az időt.

-  Emlékszik még az apámra, Árvay úr? A Grósz fűszeres, 
ott a templom utca sarkán? Apropó, levelem van az ön számá
ra, tessék, Árvafalváról hoztam. Mért nem olvassa el, csak így 
zsebre teszi? Mindegy. Emlékszik, szóval, az apámra? Egy 
időben még járt is hozzánk Árvay úr, én még lelkem mélyén 
büszke is voltam erre az előkelő barátságra, kicsit gyerekes és 
nyomorék zsidó, lelkem mélyén, persze. Kedves, öreg bácsi 
volt az apám, ugye? Mi pedig mind a ketten gyerekek voltunk, 
de úgy tettünk, mintha borotvált képű felnőttek lennénk: ön azt 
mondta nekem, Grósz úr, mivelhogy én önt Árvay úrnak szó
lítottam, s nem mondtuk egymásnak a világért sem, hogy ma
ga, hanem mindig csak, hogy ön.

-  Könyveket kaptam kölcsön, maga volt az idősebb és oko
sabb -  emlékezett vissza Árvay.

-  És maga is adott nekem könyveket kölcsön.
-  Nem -  ellenkezett Árvay - , ló, hintó, bicikli, minden volt 

minálunk, de könyv... csak a Tolnai Világlapjának zöld köté- 
ses ajándékkönyvei voltak meg és a díszkötéses, zárt üveg
szekrényben tartott magyar remekírók. Úgy emlékszem, hogy 
magának egész könyvtára volt.

-  De egyszer kaptam egy verseskönyvet, az a legfontosabb, 
s maga hozta. Emlékszik? Biztos már nem emlékszik. Akko
riban rajongtam a versekért. Egész Árvafalván csak én, és ki
csit maga velem. Azt a bizonyos verseskönyvet Ilonka hozta 
Pestről.

-  Ilonka?
-  Bercelné, bizony -  nevetett Grósz, mint akit a hideg lel. -  

És maga leült nálunk, este volt, és felolvasta a verseket. Az 
apám is ott ült, és hallgatta. Már üzletzárás után volt.

„Ha éjszakába szekér vágtat,
Mindig az elítéltet viszik”. ..

Grósz hirtelen elhallgatott, várakozásteljesen meredt Ár- 
vayra.

-  „És az én fényes szemeim látnak” -  folytatta a verset 
Árvay.



Grósz felkiáltott afölötti örömében, hogy Árvay is emléke
zett, és megint átvette a szót.

-  Az öreg, tán erre is emlékszik, nem tudott jól magyarul. 
Kérdezte, mi az, hogy „elítélt” . Ön felvilágosította, és az 
öreg nevetett, hogy micsoda bolondság. Tudja, a zsidók sze
retnek vitatkozni, s az öreg vitatkozott. Azt mondta, hogy 
a szekerek kukoricát, szénát vagy más efféle hasznos dolgot 
szoktak vinni. Minden évben, ha egyszer előfordul, hogy 
valamely nagy betyár „verbrecher”-t akasztanak, de hogy 
lehet ilyenekről verset írni. És nem lehetett vele a verset meg
értetni, emlékszem, én kicsit szégyelltem is magam az öreg 
miatt maga előtt. Pár nap előtt pedig az apám temetéséről 
érkeztem, viszont az ön nővére Cserép főhadnagy úr menyasz- 
szonya. Ön nem is tudta? Igen, Cserép főhadnagy menyasszo
nya. Nem tudta?

Grósz meg-megránduló arca ekkor úgy elváltozott, hogy 
Árvay gyorsan felkönyökölt.

-  Tudja, hogy odahaza még a címemet se tudták -  felelt 
szemét percre se véve le az ijesztően izgatottá vált arcról. -  
Nemigen kapok Árvafalváról híreket.

-  Hát akkor olvassa el a levelet. Ott voltam önöknél. A 
kedves özvegy édesanyja írta. Nagyon kedves volt hozzám. 
Nagyon jól van; anyagilag is jobban megy most nekik. És 
a kedves nővére i s . .. Olvassa el.

Grósz türelmetlen sürgetésére Árvay elővette és kibontotta 
a levelet, s míg szeme szórakozottan botorkált a betűsorokon, 
Grósz beszélt ismét.

-  Csak olvassa, no de olvassa már! Cserép főhadnagy úr 
is aláírta. Tudniillik épp ott volt ő is, mikor vizitelni jöttem. 
Ő is kedves volt hozzám. Mért ne lenne ő kedves?

„Jól volnánk -  olvasta a levelet közben Árvay -  sajnos, ked
ves Margitkánk még mindig nem akadt megfelelő kérőre. De 
Olga menyasszony... főhadnagy, rem éljük... jól tennéd, 
kedves, ha te is megpróbálnád ténylegesíttetni magad. Cserép 
főhadnagy úr is azt mondja, hogy most megint a katonatisz
teké a jö v ő ... Istentől jó egészséget... Aggódó anyád.”

Grósz jobb karjára könyökölve hajolt előre, s bal kezével 
böködve a levél papírját, hevesen unszolta Árvayt.



-  Az utóiratot. . .  Láttam, Cserép főhadnagy úr utóiratot írt 
hozzá, azt olvassa, de hangosan.

-  „Csapj fel, öcsém, katonának, írja a költő, és ajánlja is
meretlenül is szerető jövendőbeli sógorod, Cserép fhdgy.” -  
olvasta engedékenyen, fennhangon Árvay, de aztán a levelet 
félredobva felkelt az ágyról; ez az ember itt mellette, csak rá 
kellett néznie, beteg volt, aki gondozásra szorul.

-  Várjon -  mondta Grósznak, miközben teavizet tett fel a 
gyorsforralóra - ,  előbb igyon egy csésze teát, és aztán beszél
gessünk tovább, s beszélje majd el, hogy mért izgatja annyira 
épp ennek a Cserép főhadnagynak a személye.

-  No, no, tudok én nyugodt is lenni -  szólt bocsánatkérően 
a kis Grósz. Majd csendesen, mesemondó hangon újra be
szédbe kezdett, de beszéd közben magához szorított karjaival 
természetellenesen, mozdulatlan testtel ült, mint aki léleg
zetét visszafojtja.

-  Grósz Izsák árvafalvi fűszerkereskedő olyan közönséges, 
mindennapi kis zsidó grejzleros volt, mint amilyen ezer meg 
százezer van, de énnekem az apám volt, s ez minálunk zsidók
nál nagy súllyal esik a latba. Ez a Grósz Izsák negyven éven 
keresztül szolgálta az ő urát, a pénzt. Éjjel-nappal, mint mon
dani szokták. És az ő ura kegyes volt hozzá, és Grósz Izsák 
szerencsés volt, mert egyetlen gyermekének minden kívánsá
gát teljesíthette, és a feleségét mind gyakrabban megörven
deztethette egy-egy új lakberendezési tárggyal. Közben ál
dotta Adonájt a jótéteményekért, és akkor is hű maradt a zsi
dó istenhez, mikor anyám, az élettársa meghalt. Az anyám ha
lálos beteg volt, de az öreg péntek este bement a szobájába -  
mint tudni tetszik, ő volt az egyetlen zsidó a községben - , és 
imádkozott. Én akkor még csak nyolcéves voltam, és ott ül
tem az anyám ágyánál. Egyszerre láttam, hogy anyám rosszul 
lesz, de összeszorítottam ajkamat, ülve maradtam, mert min
dig úgy volt, hogy péntek este nem szabad imájában megza
varni az apámat. Mikor számításom szerint a péntek esti imá
nak már vége lehetett, bementem a szobába apámhoz, és meg
mondtam neki, hogy a mama meghalt. Megtántorodott, aztán 
megcsókolt, ölébe vett, és nagy héber könyveket nyitott ki, s 
így ültünk ketten a nagy könyvek mellett, s én csak őt néztem.



Később lefektetett engem, ő pedig visszaült a nagy könyvek 
mellé. Másnapig, szombat estig ült a nagy könyvek mellett. 
Úgy éreztem, hogy nem szabad moccannom sem. Péntek éjjel 
sem aludtam, őt néztem, mint görnyed a könyvei fölé. Szom
bat este azonban, mikor az első csillag feljött, akkor felsírt ez 
az Izsák. Ahogy embert én még sírni.. .  csak még egyszer, ké
sőbb láttam. Valóban élete társát veszítette el. Engem pedig 
megsimogatott, és megmagyarázta nekem, hogy a szombat az 
Úr szent napja, szombaton nem szabad sírni. Ebből is láthatja
-  kuncogott fel s borzongott össze Grósz - ,  nagyon istenfélő 
ember volt az apám. És törvénytisztelő, sőt törvényhívő volt. 
Mikor a forradalom az ő megszokott tekintélyeit egy nap alatt 
semmivé tette, és új rendet parancsolt az országra, az öreg 
Grósz ezt komolytalan próbálkozásnak minősítette, nem hitt 
benne. Majd visszajön a hatóság, a király és minden, és lesz 
megint rend, mondta fölényes bizalommal.

Árvay kitöltötte a teát, egyik csészét odanyújtotta Grósz- 
nak, és kezében a maga csészéjével szintén az ágy szélén fog
lalt helyet.

-  Milyen békésen ülünk egymás mellett -  csuklott fel nevet
ve Grósz hangja. -  Az előbb még le akart ütni, s nézze csak, 
most a térdünk összeér, és isszuk a teát együtt. Mondja -  kiál
tott fel rövid hallgatás után - , de nagyon jól gondolja meg, le
hetségesnek tartja, hogy így ülhetnénk együtt Bercellel is?

-  Furcsa kérdés -  nevette el magát Árvay hát végered
ményben minden lehetséges, ez is lehetséges, csak az a baj, 
hogy nem több, mint lehetséges.

Grósz hirtelen fellelkesedett.
-  Ezt kitűnően mondta -  helyeselt hevesen gesztikulálva. -  

Hiszen az is lehetséges lett volna, csak éppen nem több, mint 
lehetséges, hogy az árvafalvi öreg fűszeres is itt üljön, és így, 
mint mi ketten egymás mellett, mellette Cserép főhadnagy úr, 
igyanak teát, és a térdük melegen érjen össze. Hát nem lett 
volna lehetséges? Mért nem? Biztos, hogy Cserép főhadnagy 
úr is sírt már életében, s van az a szó, csak meg kellett 
volna találni, ki kellett volna mondani, s föltántorodik benne 
is a nyomorúság érzése és az irgalom, ez, ha nem is biztos, leg
alábbis lehetséges. De itt a bibi, mert a lehetséges megmarad



lehetségesnek, s amit elképzelni alig lehetséges, a lehetetlen a
-  hogy is mondjam -  gyakoribb, aránytalanul gyakoribb. Cse
rép főhadnagy úr térde nem szép csendben támaszkodott az 
apáméhoz, hanem rajta nyomakodott a mellén, az öregember 
mellén, és a teáscsésze helyett a marka az ádámcsutkáját szo
rongatta, öklét pedig, a másikat, az öregember csontjain verte 
kékre. A Cserép főhadnagy ökle, láttam, tele volt kékséggel; 
most képzelje, milyen lehetett az a vézna alkotmány, kit Ár
vafalván az Izsák zsidónak hívtak. Ismeri Cserép főhadna
gyot? Igazán nem? Szép szál, snájdig fiatal úr, minden lány
nak bizonyára tetszik, s ha maga társaságban vagy utcán ösz- 
szetalálkozik vele, inkább lehetségesnek fogja találni, hogy 
jól nevelt, kellemes társaságbeli fiatalember, mint hogy épp ez az 
a bizonyos Cserép. Vagy, mondja, nem lett volna lehet
séges, hogy Ilonka, aki Pestről verseskönyvet hozott haza, ne 
váljon egy berceli hitvessé? És, és nem lett volna lehetséges, 
hogy én tisztességes ember legyek?

Felpattant az ágyról, s arccal Árvay felé fordulva mellét ver
te, s magából kikelve rikácsolta:

-  Mondom magának, én tudom, az a lehetetlen, hogy nem 
vagyok tisztességes ember. Azt mondta, szemét vagyok, s iga
za volt, de ez a lehetetlen. Az a lehetetlen, hogy gyilkosok, az 
apám gyilkosai ringyója lettem! Az a lehetetlen, hogy az 
apám, aki nem értette meg, mi az, hogy valaki, ha éjszakában 
szekérzörgést hall, elítéltek képe borzad rá -  az apámat előbb 
verték, aztán szekérre dobták, elvitték, és másnap éjszaka 
megint szekér zörgött az ablakunk alatt, és egy húscsomót, 
egy dagadt, véres csomagot raktak le a szobában, melybe 
engem bezártak, mikor apámat elhurcolták. Már ágyban fe
küdtem, mikor hozták, az apámat lefektették a szomszédos ágyra
-  egymás mellett volt az ágyunk, mióta az anyám meghalt - , 
de előbb le is vetkőztették, aztán le is takarták. Látja, mennyi 
lehetetlen, csak lehetetlen. Az én apám biztosan sose, senkinek 
se hitte volna el, hogy ilyesmi lehetséges. Mikor Cserép főhad
nagy megjelent, és azt mondta neki: vége a zsidófarsangnak, 
hol a pénzed, ide ve le ... az öreg Grósz jóformán csak attól 
ijedt meg, mert azt hitte, hogy a főhadnagy egy tébolyodott. 
Hogy ő az ő pénzét? Hiszen már helyreállt a rend, vörösőrök



helyett megint rendőrség van, itt vannak megint mind a ható
ságok. Persze a főhadnagy nem sokat magyarázott. Két napig 
ültem az apám mellett, harmadik nap délben meghalt. Az 
utolsó nap még visszanyerte előbb az eszméletét. . .  Ön úgy 
néz rám, mint aki azt gondolja: most már értem, a Grósz fű
szeres fia látta, mint kínozták halálra az apját, és az agya meg
bomlott. Téved, dehogy bomlott meg. Csak megtudtam, hogy 
mind tébolyodottak vagyunk, Cserép főhadnagy is őrült, maga 
is, mindenki. Az apámtól tudtam meg ezt, az utolsó délelőtt. 
Mert az apám, magához térvén, tanácsokat adott nekem. 
Érezte, hogy utoljára lát, és talán megrémítette a gondolat, 
hogy ebben a világban. Mert nagyon szeretett, s mindig elége
detten vakarta az állát, ha rólam volt szó. Büszke volt rám, 
hogy ilyen okos, tanult fia van. Az apám, aki szombaton nem 
sírt, mert Istennek szent napja, örömnap az, azt tanácsolta, 
hogy keresztelkedjem ki. Nem átkozta el Adonájt, csak rá se 
nézett. Ha van, éppolyan gyámoltalan nyomorék a nyomorí
tók hatalmában, mint a nyomorítók mindnyájan, az Isten is 
egy megbomlott lélek, és nem ő, hanem a Véletlen a minden
ható. Mindezt ő nem mondta, de ezt mondta azzal, hogy a ki- 
keresztelkedést ajánlotta és azt, hogy alkalmazkodni kell, 
mert lám, ő megjárta, mért nem engedelmeskedett mindjárt 
Cserép főhadnagy úrnak. És engem intett, vigyázzak magam
ra, sose szálljak szembe nálam erősebbekkel, ezt ígérjem 
meg, kérte, mert ő különben kétségbeesve hal meg a gon
dolatra, hogy a fiát valaha valaki valami okból úgy megkínoz
hatná, m in t... Állat nem is nyöszöröghet úgy, mint egy ilyen 
öregember. Nyöszörgött, mert megmozdult, hogy a „mint”-re 
megmutassa a nyomokat. Aztán meghalt. Eltemettem. És 
Cserép főhadnagynak engedelmeskedtem. Grósz Izsák hirte
len jött betegségbe hirtelen halt bele. A betegség nevét az 
újonnan kinevezett községi orvos írta be, ezt már Cserép 
intézte el. Én pedig alkalmazkodom és alkalmazkodni fogok, 
mint a kutya, amelyik csak titokban vinnyogva húzza be a 
farkát. Mert félek, félek éjjel, ha felébredek, és félek nappal; 
kimondhatatlanul, elképzelhetetlenül gyáva vagyok. Mintha 
mindaz a félelem, amit máig a földön szablya, korbács, tűz, 
puska és furkósbot brutalitása zúdított emberekre, kik nem



születtek se ütésre, se visszaütésre, belém költözött volna, én- 
bennem reszketne. Nem a haláltól félek, hanem a brutalitás
tól, melyben a megvadult ember dermesztően leleményes, 
óriási művész. Lehet, hogy nem marad más menekvésem, 
s agyon fogom lőni magam, csak hogy ne kelljen tovább szű
kölnöm.

Árvay elfordult. Egy ember vette itt markába a megsebzett 
lelkét, s úgy tette őelébe. De ő közben mindig, ha homályo
san is, másra gondolt, másra is, a szelíd, félszemű Bálintra az 
autón, Kandóra is, a hideg, szigorú komolyságú Kelemenre is, 
és mindennél jobban a saját árulására. Elfordult, mert sze
mérmetlenségnek érezte volna a maga részéről, ha ilyen lélek
kel továbbra is nézi ezt az elébe vetkőzött meztelenséget, 
mellyel szemben -  úgy érezte -  nem bír annyi részvétet érezni, 
amennyi kijár neki, mert önmagát még nyomorultabbnak 
érezte.

-  Magának nincs rá oka, hogy agyonlője magát -  szólt vég
re Grószhoz. -  Mindent meg tudok érteni, csak ezt az önkínzó 
elaljasodást nem. Azt mondja, hogy nem tud se ütni, se vissza
ütni, de azért erre, amit most itt Pesten csinál, még sincs szük
ség. Bújjon meg valahol, valami csendes zugban...

-  Megbújni? -  vágott hirtelen dühvei a szavába Grósz. -  
Hol lehet megbújni? Árvafalván fűszeresnek lenni, az nem 
elég megbúvás?

A kis ember meggörbedt, homlokán két mély ránc táton
gott, és arca egész valószínűtlenül fehér volt.

-  Nemcsak azért nem leszek öngyilkos -  mondta hangját 
halkítva - ,  hanem azért, mert programom van, program. Ki
mélyítettem apám tanácsát, a legmélyére értem.

Ebben a pillanatban felütötte fejét, és az ajtóra figyelt. El
akadt lélegzettel állt, s hirtelen Árvay felé nyújtva kezét sut
togva szólt.

-  Hallom, jönnek, adja ide a revolverét! Ha fegyvert talál
nak magánál, annál rosszabb. Engem nem fognak megmotoz
ni, én spicli vagyok.

Oly parancsoló volt a hangja és a mozdulat, mellyel Árvay 
felé nyújtotta kezét, hogy az gépiesen, bár csodálkozva, mert 
ő nem hallott semmit, a zsebébe nyúlt, és odaadta Grósznak a



revolverét. Grósz ügyetlenül fogta kézbe, és óvatosan s ü l 
lyesztette zsebébe, minden mozdulata elárulta, hogy életében 
most került először fegyver a kezébe. Most már azonban Ár
vay is az ajtóra nézett, mert kívülről lépések zaja hallatszott. 
De nem a rendőrségtől jöttek, egy kislány nyitott be az ajtón, 
tizennégy-tizenöt év körüli lehetett. Csuromvizesen jött be a 
szobába, koszorúba font hajáról arcába csöpögött a víz, és 
ahogy topogott, rongyos, lábánál láthatóan sokkal nagyobb ci
pőjében nagyot cuppant a víz. Egyébként meglehetősen csú
nya kislány volt, angolkóros, görbe lábú, és a rosszul táplált 
gyerekek beesett, fakó arca volt az övé. De volt az arcán vala
mi koravén komolyság, és sárgászöld, nagy szemében, a hosszú 
szempillák alatt olyan erély, melyet általában csak felnőttek 
arckifejezésében lehet találni. Köszönés nélkül lépett be.
-  Árvay elvtárs, utasításokért jöttem, elfogták az éjjel az apá
mat, és most kérem a további utasításokat -  szólalt meg tár
gyilagos egyszerűséggel, majdnem katonásan.

-  Utasításokat? Miféle utasításokat adjak én? Csak menj 
te, kislány, szépen haza.

A „kislány” szóra a gyerek ványadt kis arca elvörösödött 
a méregtől.

-  Úgy beszél, mint egy burzsuj. Mi az, hogy gyerek? Ifjú
munkásnő vagyok, és Árvay elvtárs tudhatná, hogy a mozga
lomban mit érnek az ifjúmunkások. Vagy -  folytatta hirtelen 
elgondolkodva, és összeszorított vékony ajka körül tétova 
mosoly derült -  talán csak azért beszélt hozzám így, mert nem 
bízik bennem?

-  Eredj már -  türelmetlenkedett Árvay - ,  minden minu- 
tumban jöhetnek értem, és akkor téged is itt találnak.

-  Hát aztán? Akkor bevisznek engem is, elvernek, s a végén 
csak kieresztenek. Voltam már bent, még a forradalom előtt, 
mikor mi, ifjúmunkások kövekkel hajigáltuk meg a Pesti 
Hírlap szerkesztőségének ablakait. Baj csak az volna, ha min
denkit bevihetnének a hekusok, de azt nem lehet.

-  Jó, jó, csak menj már -  intette le Árvay, akit ez a határo
zottság zavarba hozott.

-  Ha elfognak, Árvay elvtárs lesz az oka -  vetette ellene 
a gyerek, s mint valami zsaroló, elszántan makacskodott. -  Nem



megyek addig, míg nem ad utasításokat. -  S ezzel le is ült, s 
csak most, hogy körülnézett, méltatta figyelmére Grószt, aki 
megint az ágy végében ült. Majdnem ijedten, nagyon megnéz
te a rángó arcú embert.

-  Az elvtársnak mi a neve?
-  Azt a teremtésit. Grósz a nevem, és nem vagyok elvtárs. 

Tudod-e, hogy az apádat most verik, rúgják? Hogy talán a két 
szemét is kiverték már? -  rikácsolta előrehajolva, két kezével 
pedig, mint aki ugrásra készül, az ágy szélét markolta. A kis
lány csodálkozva nyugtatta komoly szemét az eltorzult arcon, 
majd bizonyos önérzettel felelte: tudom.

-  És -  vigyorgott gonoszul Grósz -  nem sajnálod a vak apá
dat?

-  Mit veti magát erre a szegény gyerekre? -  ripakodott Ár
vay őszinte felháborodással Grószra. -  Mit akar rajta meg
bosszulni? Hallgasson!

A kislány azonban nem nyugodott bele ebbe az elintézésbe, 
talán úgy fogta fel a helyzetet, hogy neki most agitálnia kell, és 
tán meg is akarta mutatni Árvaynak, akire mindig áhítatosan 
komoly pillantásokat vetett, hogy ő maga is meg tudja állni a 
helyét.

-  Nemcsak szemeket vertek már ki, akasztottak, agyon is 
vertek elvtársakat, azért mégis itt vagyunk, a mozgalom ta r t -  
fordult Grósz felé öregesen, kicsit szavalva. -  Ha kiverik az 
egyiknek a szemét, a helyében más tíz proletár jobban lát. Ez 
nem lehet másképp mindaddig, míg nem kerülünk mi az ura
lomra. Akkor már nem kell majd senkit bántanunk.

-  Nem igaz -  pattant fel Grósz - ,  akkor majd ti ölitek azo
kat, akik ma benneteket. Gyilkosok!

A kislány Grószról egy megdöbbent, kérdő tekintetet vetett 
Árvayra, valahogy mégse tudott egyedül eligazodni.

-  Mi az nektek, ölni? -  csattant föl, már rekedten, Grósz 
hangja, s most Árvayval fordult szembe, a kislányt akarta hi
tében ezzel megsebezni. -  Itt van Árvay úr, nem ragyogott-e 
fel az arca, mikor kitört a háború? Nyomasztó volt a szegény
ségbe süllyedt Árvay család helyzete a reménytelen Árvafal
ván, eh, jött a háború, az ember mindennek elvetheti a gond
ját olcsó áron, csak fel kell csapni egy kicsit gyilkosnak, hős



nek. Árvay úr felcsapott, aztán láttam egyszer Árvafalván, mi
kor szabadságon volt, a fűszeresbolt előtt elmenni. Rajta volt 
a mellén a sok kitüntetés, és az arca friss, elégedett, a fess ka
tonatiszt arca volt. Később hallottam, hogy a harmadosztályú 
vaskorona rendet a kardokkal is megkapta, mert Bukovinában 
van egy Csiota nevű hegy, és ő hadnagy volt, az oroszok meg 
a hegyen voltak. És ő egy éjszaka nyolc emberével virtusból 
odalopódzott; az őrszemekre nem lőhettek, mert akkor észre
veszik őket. Hirtelen előttük termett -  ugye így volt, Árvay úr 
- ,  és a kézigránát nyelével vagdosta fejbe őket. Agyonverte 
őket, ti. a „muszkáli”-kat, így becézték őket, ugyebár, az ő 
nyolc emberével. Azok úgy meglepődtek, hogy szóhoz se jut
hattak. Csak mondták: hu-hu, és a kezüket a fejükre tették, 
aztán hamar elcsendesedtek. Ezt úgy hívták, hogy felderítő 
szolgálat, a dicsőségről az újságokban olvastam.

A kislány nem látta, amit Árvay, Grósz megbénítóan szá
nalmas állapotát, a kislányt a dolog foglalkoztatta, úgy fogta 
fel, hogy most ők ketten, Grósz és ő, vitatkoznak.

-  Az én apám is volt katona -  vágott vissza élénken - , az 
nem jelent semmit. Az is lehet, arra már nem emlékszem, 
hogy mikor kitört a háború, akkor talán ő is éljenzett. A fon
tos az, hogy azóta Árvay elvtárs és az apám öntudatra ébredt 
proletárok.

Grósz hallgatott, a kislány szeme győzelmesen csillant Ár- 
vayra. Grósz megint ott ült már behúzott vállakkal az ágyon, 
s megint vacogott, mint akit a hideg ráz. A kislány Árvaytól 
egy pillantással kért rá engedélyt, aztán odament a még égő 
gyorsforralóhoz, teát töltött, és elgondolkodva vitte oda ellen
felének a vitában. Grósz elfogadta, aztán a kislány megint el
vette tőle az üres csészét, visszatette az asztalra, és őszinte 
részvéttel, mint akit azért sajnál, hogy ezt a kérdést kell hozzá 
intéznie, megkérdezte:

-  Mért nem elvtárs maga is?
Grósz leesett állal bámult a kérdésre, melyet ezzel a hanggal 

tettek fel. Mintha egy jó viccet hallott volna, úgy elkezdett 
hahotázni.

-  Ha kicsit előbb jössz -  felelte aztán - ,  hallhattad volna. 
Volt egy öreg zsidó, ha épp tudni akarod, az apám, akit az el



lenforradalom első napján Cserép főhadnagy táncteremnek 
nézett, szemem láttára táncolt rajta, és én félek, azóta félek, 
látod, már megint vacogok, így félek Cserép főhadnagyéktól.

A kislány gondolkodott; ez olyan felelet volt, amit nem 
várt. Ha az ifjúmunkások agitálni mentek, akkor mindenféle 
ellenvéleményeket, elvi kifogásokat kellett megdönteniük, de 
mit lehet arra ellenérvként felhozni, ha valaki azt mondja, 
hogy fél a fehér tisztektől. Mégse akarta annyiban hagy
ni, s anélkül hogy tudta volna, mit fog mondani, kis, vörös ke
ze hüvelykujját tudákosan felemelve vitába akart szállni. Ám 
csak annyit mondhatott: -  Azért mégis. . .  -  de tovább nem ju
tott, mert Grószt ez az azért mégis valósággal felbőszítette.

-  Semmi azért mégis! Tudod-e, kis boszorka, hogy mit tu
dok én? Azt, hogy mind őrültek vagyunk, s én nem vagyok 
elvtárs, hanem aljas és utolsó akarok lenni. Akarok, érted? A 
gyilkosoknak, az apám gyilkosainak kassamadinerje, és röhö
gök. Cserép főhadnagy úr, Bercel rendőrkapitány úr, egyál
talán mindenki kicsit megvet érte, ámde azért Bercel rendőr
kapitány úr, aki tudja, hogy halt meg az öreg Grósz, csöppet 
se csodálkozott, hogy vállaltam a megbízást, hogy szemmel 
tartsam Árvay urat. Nemcsak hogy rám merte bízni ezt a fel
adatot, hanem még nem is csodálkozott rajta, hogy vállaltam. 
És ez, vagyis az, hogy nem csodálkozott, még jobban felger
jesztette sóvár ambíciómat. Valami olyan aljasat, gyalázatosat 
akarok elkövetni, hogy végre csodálkozzon. Az öreg Grószt 
meggyilkolták, s én naiv módra úgy képzeltem, hogy ez eléggé 
ordító gazság ahhoz, hogy következményei lehessenek. De 
nem, Cserép főhadnagy továbbra is snájdig vőlegény, úrifiú, 
a pesti zsidó hitközség visszautasította a külföldi gyanúsítást, 
mintha szép hazánkban szabad zsidóverés, fehérterror lenne, 
az egész: rágalom, mely ellen hazafias kebellel ünnepélyesen 
tiltakozik, az égvilágon egy hang nem emelkedett kérdezni, mi 
van Grósz Izsákkal, senki érte sztrájkba nem lépett, nem tün
tetett, pedig agyonverték, és ezzel mégse történt semmi. Hát 
én valami olyan aljasat, gyalázatosat akarok elkövetni, hogy 
még Bercel is csodálkozzék. Mert engem mindennél inkább 
egy kérdés érdekel: van-e, található-e akkora gazság, mitől 
megmozdul a világ? Ennek a mai káosznak nem a győzelem,



hanem az emberevés a legközelebbi állomása. És én, te, gyer
mek, s ti, bitang, komisz gyermekek, én hozzászegődöm a vi
lághoz, siettetem az ember angyalát, az időt, talán egyszer 
mégis eljut oda, hogy nincs fokozás, nincs tovább, és felfordul 
és megfullad, halleluja!

A kislány nem értett semmit abból, amit hallott, de azért 
belesápadt a látványba, amit ez az ember tárt elébe. Még egy
szer suttogva, kérlelőn szólt Árvayhoz: nem ad semmi utasí
tást? Árvay, miközben a kislányt, aki most már maga is el 
akart menni, mert valamiképp láthatóan ijesztette Grósz, az 
ajtó felé követte, azt mondta, de igen. Mert Árvaynak eszé
be jutott, hogy találkoznia kell Kelemennel. S megmondta 
a kislánynak az üzenetet.

-  Tudod mi az, hogy spicli? -  riasztott megint a már ajtóban 
álló s a kapott megbízástól felvidult gyerekre Grósz hangja. -  
Spicli, spicli, tudod mi az?

A kislány szemét összehúzva vizsgálta Grósz arcát, aztán 
fejét csóválva, megkönnyebbülten sóhajtott fel.

-  Maga nem az -  mondta teljes bizonyossággal, és elment. 
Grósz meglepetten nézett utána, majd Árvayt félretolva utá
narohant. Árvay aggódva ment utána, és fentről látta, hogy 
Grósz a lépcsőházban utoléri a kislányt, s azt kiabálja: te tak- 
nyos, taknyos, és felkapta, csókolgatta a gyerek szemét, hom
lokát, arcát. -  Árvay úr, fogadjunk, tudom, mit gondol? -  
mondta Grósz, mikor visszatért az emeletre. -  Nem azt gon
dolja, hogy Júdás is megcsókolta Krisztust?

Árvay fejével intett, hogy nem, egyáltalán nem gondolta, de 
figyelmeztette Grószt, beszéljen csendesebben, és menjenek 
vissza a szobájába.

-  Csakugyan nem gondolta? -  torpant meg Grósz. -  Hát el
felejtette a programomat? Siettetni a rothadást, betetőzni az 
aljasságot? Hát tudja-e, uram, uram, Árvay Ábris uram, hogy 
most mit fogok csinálni? Bercelhez megyek, és mindent, 
mindent elárulok. Hogy legyen a lehetetlen, hiszen ezzel a 
jelszóval jöttem ide.

Sarkon fordult, és úgy, ahogy volt, hajadonfővel, ügyetle
nül, egyszerre három lépcsőt ugorva eltűnt Árvay szeme elől. 
Árvay egy mozdulatot se tett, egy hangot se hallatott, hogy



visszatartsa. Mikor fejében és szívében szédületes ürességgel 
visszatért szobájába, egy pillanatra valami önző megkönnyebbü
lést érzett, hogy már nincs a szeme előtt Grósz. Olyan érzés 
volt ez, mint mikor az ember temetésről tér haza: minden sok
kal kongóbb, sivárabb, de a halott el van temetve, ez is el van 
intézve, vége.

Árvay végigvetette magát az ágyon, és aludt estig. Sötétben 
ébredt föl, és annyira kábult volt, minden felindulás nélkül 
csak csodálkozott, hogy elmúlt a nap, és még mindig nem jöt
tek érte. Nem kelt fel mindjárt, fekve maradt, mintegy egész 
testével átadva magát az egyedüllét és a sötétség csendjének. 
Ahogy így, hunyt szemekkel feküdt, valahonnét az emlékeze
te mélyéből egy előkelően hűvös, kék szempár merült föl elé
be. Hosszan gondolkodott, honnan ezek az ismerős szemek, s 
akkor egyszerre minden az eszébe jutott. Idősb Árvafalvi Ár
vay Ábris úr nézte élethossziglan ezekkel a hűvös, kék sze
mekkel e világnak látható dolgait, de ő, Ábris ezeket a szeme
ket először a hamburgi kikötőben fedezte fel. Az apja egy na
pon vonatra ültette, és elvitte magával. Finom, akkor még 
gazdag, nagy úr ez az idősb Árvay, és akarta, hogy a fia ten
gert lásson, igazit, s magával vitte Hamburgba. Tizenhat éves 
volt, és életében akkor jutott először nagyvárosba, és mind
járt tenger mellé, idősb Árvay tán előre érezte, hogy bámul 
majd és tör rá ezer kérdéssel a sarj. De a kikötőbe érkezve 
épp valami nagy hajó jött messzi világrészből, és Ábris nem a 
ködben is égő, kéken ragyogó tengertükröt, hanem lenyűgöz
ve az embereket nézte, a kurjongató matrózokat, kik a már 
rájuk váró tarka ruhás, vihogó, festett ringyókkal ölelkezve 
tűntek el az idegen nyelvű beszélgetésektől, kiáltásoktól han
gos tömeg zűrzavarában. A zsivaj és ordítás, az állati lökdö
sődés brutális zaja körülfogta, elborította a csendes, vidéki 
úrifiút, ki úgy szokta meg, hogy ahol ő megjelenik, ott észre
veszik, tudomást vesznek róla. Ott egyszerre senkitől se szá
mon tartott élettel úgy állt, hogy érezte, itt mindjárt sírva fa
kadhatna, vagy akár meg is halhatna, és a sok ezer ember kö
zül ez egyet sem érdekelne. Akkor behunyta a szemét a kikö
tő forgatagában, mint aki fél, hogy más látások elveszejthetik, 
eltakarhatják ezt a látást, s valami életre szóló szándék érzésé



vei érezte, hogy nem szabad elfelejtenie, amit ott látott, a kol
dusokat, a nagy kofferekkel érkező, gondozottságtól, tiszta
ságtól sugárzó urakat, a sovány és kövér és durva ringyókat, 
az ijesztően hangos matrózokat. Nem tudta, hogy mit akar ez
zel a szándékkal, csak érezte, hogy ez fontos, hogy ezt akarnia 
kell, el akarta magának tenni, ami itt szemére és lelkére zú
dult, hogy majd egyszer, ha eljön az ideje, mindezt elővegye, 
újra magára zúdítsa, de azért, hogy birokra keljen majd akkor 
mindezzel. S mikor megint kinyitotta a szemét, tekintete elő- 
kelően hűvös, kék szempárba ütközött, előkelő úr állott mel
lette, aki világot látott kék szemét kelletlenül jártatta körül, 
s ő mintha most először pillantotta volna meg apját. Igen, életé
ben akkor volt először egyedül, s akkor élte át először, hogy 
van egy vak, süket, megközelíthetetlen s mégis mindenütt 
mellette, előtte álló óriás: a tenger, az emberek, a föld, váro
sok, házak és falvak ez az óriás, és ő megdermedve meredt rá. 
Ez az óriás valaki, aki éppúgy valóság, mint ahogy ő, Árvay 
Ábris valóság, és mégsem lehet szólni hozzá, s a kinyújtott kéz 
nem éri el. Igen, akkor Hamburgból ő egy láthatatlan úti
társsal tért haza, kérdés fészkelte be magát az úrifiú leiké
be, sok kérdés, mely mind izgágán követelt feleletet, a magá
nyosság, minden boldogtalan létezés, a világ. Azután kezdő
dött barátsága a zsidó fűszeres fiával, s aztán Árvay úr, az 
idősebb, egy vadászaton szerzett tüdőgyulladásba belehalván 
a kastély hitelezőké lett, és Ábris anyjával és két nővérével 
szegényes kis házba szorult. Két pici, alacsony szoba, a két 
lány fel-alá sétál, felváltva ásítanak, a farsangról van szó, 
melyben már nem vehetnek részt. Igazat mondott a kis Grósz, 
igen, ő megörült a háborúnak. S mintha sose lett volna a ham
burgi kikötőben... de nem, aztán a látogatás következett a 
Zrínyi utcában, s most megint olyan egyedül van, mint mikor 
tizenhat éves korában meglátta az úri, hideg, szép, idegen, 
kék szempárt.

Felült az ágyban, és megdörzsölte szemét. Fájt, éspedig az 
a különös fájás volt ez, mely akkor vette elő, mikor este Ber- 
celékhez érve az asszonyra nézett. Most emlékezett rá, hogy 
álmában is mindent ilyen lidércnyomásosan torzítva látott. 
Eszébe jutott az is, hogy nem Berceléknél történt vele először,



ott csak megismétlődött egy gyerekkori élménye a színházi 
látcsővel! A látcsövet fordítva emelte a szeméhez, és így ment 
egész közel a nővéréhez, épp ahhoz, aki Cserép főhadnagynak 
lesz most a felesége. A nővére arca az üvegen keresztül meg
nyúlt, kihegyesedett, és mint mesebeli szipirtyó, úgy szisze
gett rá! Akkor eldugta, mintegy maga elől dugta el a gukkert, 
és sokáig dörzsölte a szemét. És most, annyi év után, gukker 
nélkül, megint minden úgy jelenik meg, mintha a sima, szabá
lyos külső a dolgokon és embereken csak maszk volna, és mö
göttük a gyötrelmes, rút madárijesztő. Belemeredt a sötétbe, 
vágyott arra, hogy a reggeli gyermek-elvtárs, a kislány szemét 
lássa, és nem bírta maga elé idézni, helyette a Grósz valószí- 
nűtlenül fényes, elkínzott szeme villant fel előtte. Aztán mint
ha egyik a másiknak skatulyája lett volna: Grósz szeméből a 
Bercelé bújt elő, Bérceiéből az asszonyé, aki régen a főváros
ból jött Ilonka volt, de annak a szeme csak egy kék üveggolyó 
volt, mely nem mozdul; egyszerre a Kandó szeme is előkerült. 
Olyan volt, mint állóvíz kis, esőverte gödröcskében. Árvay 
hiába hajolt föléje, csak egy tócsát látott. Akkor végre elébe 
támadt a reggeli kislány-elvtárs szeme, és az sárgászöld fény
nyel szélesedett, és mintha fölébe boltozódna nagy darab égnek, 
megnyugtatón. Reggel óta aludt, s most megrázkódva állt föl 
és rázta le magáról az álmosságot, melyben már-már megint 
elmerült.

Késő este volt, mikor elindult otthonról. Az eső nem szűnt 
meg. Külvárosi kis utcákon keresztül vezetett útja, embert 
alig látott, a magas falak pedig egykedvűen áztak. Sok a sötét 
ablak, takarékoskodnak a világítással. És korán oltanak vilá
got azért is, mert estére a reggel még félig-meddig eleven em
berből csak nagy darab, ágy után kívánkozó fáradtság tér ha
za. Egykedvű eső, egykedvű föld, egykedvű falak. Van itt-ott 
világos ablak is, talán gyereket dajkálnak, vagy olyanoknak 
ég, kiket betegség vagy éhbérre kiadott otthoni munka az élet
csillapító éjjeli haláltól is megfoszt. Mikor kiért a városból, 
még egyszer hátranézett, s a szűk utca még keskenyebbé vált, 
két oldala mint két egymásba csukódó tenyér szorult össze, ő 
ment előre a már ritkán beépített, sötét, üres város végi tel
keken át. Aztán sietni kezdett. Kelemen már biztosan várja,



ha ugyan el nem fogták. Az egész napon át tartó eső sárrá da
gasztotta a rétet, az eső és a felfreccsenő pocsolyák, de meg a 
nagy sötét is megnehezítették a járást. Egy bokor mögül a reg
geli kislány-elvtárs hangja szólította. Suttogva figyelmeztette, 
hogy letévedt a kocsmába vezető útról, ahol Kelemen már rég 
ott van, vár rá. Árvaynak nehezére esett megválni ettől a 
hangtól, megtudta, hogy a gyerek már régóta áll itt az esőben 
rá várva, és vigyázva arra is, hogy idejekorán jelt adjon, ha va
lami veszedelmet észrevenne. -  Csak egy irányból jöhetnek -  
suttogta - , amott hegyek vannak. De menjen már, siessen, 
elvtárs!

Árvay a kocsma közelében találkozott Kelemennel. Az 
mindjárt elmondta neki, hogy a városi hírek hallatára a kocs- 
máros nem akar többé tudni róluk, őt be se engedte, és most 
az erdő felé, hegynek fel kell menniük. Kis darabot mentek 
csak még, mikor Kelemen ajtónyitást hallott. -  A kocsmából 
jött ki valaki, alighanem utánunk -  állapította meg Kelemen. 
Árvay szeretett volna visszamenni a bokorhoz, ahol a kislány 
állt, szerette volna hazaküldeni, hogy ne ázzon-fázzon tovább, 
szerette volna még egyszer a gyerek leheletének melegét érez
ni. Mégse mondott Kelemennek semmit se erről a kívánságá
ról, csak annyi ellenvetést tett, hogy Kelemen képzelődik, 
csak az eső meg a kezdődő szél ütött zajt.

-  Jobb, ha előbb az erdő felé vesszük utunkat -  maradt meg 
a maga nézeténél Kelemen. -  Hátha nyomunkat vesztik.

Az út emelkedett. Kelemen részletek felől érdeklődött tár
gyilagosan, s ami Árvaynak a legkülönösebb volt, kétségbe
esésnek nyomát se lehetett felfedezni ebben a hangban. Csak 
bosszús lett ez a hang, mikor kiderült, hogy Árvay az egész 
napot tétlenül töltötte, anélkül hogy gondoskodott volna új 
emberről, aki a helyére álljon.

-  Erről már hetekkel előbb gondoskodni kellett volna. 
Abban senki se kételkedhetett, hogy előbb-utóbb rajtunk 
ütnek.

Árvay Kelemen arcát szerette volna látni, így nem tudott 
vele beszélni; csak a hangját hallotta, és az keményen, majd
nem személytelenül hangzott. De már beértek az erdőbe, 
ahol még nagyobb volt a sötétség, csak egymás hangját hallot



ták, tapogatózva mentek előre, és a minden mozdulatukra 
megrezdülő gallyakról víz zúdult az arcukba.

-  Az áll az újságban -  érdeklődött Kelemen - , hogy az a 
Grósz is Árvafalváról való volt. Ilyen embernek nem kellett 
volna olyan megbízást adni, mert hiszen csak Árvay elvtárstól 
kaphatta a megbízást.

-  Én nem adtam neki semmiféle megbízást -  állt meg Ár
vay. -  Mi történt azzal a Grósszal?

-  Akkor csak egy szegény futóbolond volt, és az újságok 
fújják fel a dolgot -  felelte Kelemen csökkent érdeklődéssel.
-  Kalap nélkül rontott be Bercel hivatalába, negyed óráig -  
mert Bercel persze mindjárt nyilatkozik az újságoknak -  tücs- 
köt-bogarat összebeszélt Bercelnek, aztán revolvert rántott, de 
olyan ügyetlenül, hogy mielőtt egyáltalán célzott volna, a re
volver elsült. Én azt hittem, hogy a mi emberünk volt, és azért 
érdekelt a dolog.

-  Én csak úgy ismertem -  felelte Árvay elakadó lélegzettel.
-  S aztán mi történt vele?

-  Mi történt vele? Az újságok azt írják, hogy valóságos csa
ta fejlődött ki közte és a csorda hekus és rendőr között, akik 
a lövésre berontottak. De ezt csak azért írták, hogy ne kelljen 
megírni az igazat, mert az egész városban tudják, az igazság 
az, hogy csak egyetlen lövést adott le, s erre már egy tucat em
ber termett bent, leteperték, Kandó volt a legvadabb. Bercel
nek csinált csak reklámot az egésszel, egy ilyen őrült. Ott ver
ték agyon.

Árvay nem akart Grószról Kelemennel beszélni, de most 
torkát fojtogatta a hallgatás. Elmondta szaggatottan, amit tu
dott róla, és hogy hogyan rohant el tőle ma reggel. -  Azt hi
szem, talán akkor még -  folytatta -  ő se tudta, mit fog tenni, 
spicli lesz-e, vagy merénylő.

Ha az ember beszél valakihez, még ha nem látja is az arcát, 
érzi, hogyan hallgatják. Árvay belezavarodott az elbeszélésé
be, mert úgy érezte, mintha Kelemen nem is nagyon figyelne rá.

-  Jönnek utánunk -  állt meg hallgatózva Kelemen. -  Meg 
akarnak ijeszteni, hogy előlük egy harmadikhoz menekül
jünk, s aztán egy csapásra kettőnk helyett hármat kaparintsa
nak meg.



Kifelé mentek az erdőből. Úgy látszik, Kelement mégis fog
lalkoztatta Grósz története, mert a hallgatást megtörve egy
szerre csak megszólalt:

-  Az ilyen Grósz-féle entellektüellek rossz anyag.
Árvay hívta Kelement, menjenek az ő lakására, ott csak

őket fogják el, de vegyék útjukat a kislány bokra felé, hogy 
észrevétlenül hazaküldhessék. Árvay szeretett volna vallo
mást tenni arról, hogy tudja, hogy ő árulóvá lett, de Kelemen 
mindig újra csak arról beszélt, hogy mit kell most majd csinál
ni, és kicsoda fogja őutánuk a mozgalom szervezését kézbe 
venni. De Árvay most nem tudott gondolkodni, és végül is ki
tört belőle:

-  Kemény még a neved is, Kelemen. Nem lehet becézni. 
Szeretném lágyan kimondani, de te vagy a kegyetlen mozdu
latlanság. Kérlelhetetlen vagy, mint a föld az erdőben. Leg
alább az arcod láthatnám. Tudod, hogy meg kellene ölnöd en
gem? Bálint mesélte, hogy az apád a többi paraszttal együtt 
jött a vörösök ellen, és te tudtad, hogy köztük van, és lőttél, 
és az apád akkor el is esett, és lehet, hogy épp te ölted meg. 
De akkor mért jársz békésen mellettem, mikor én áruló va
gyok? Minden szónál, amit kimondasz, mindig erősebben kell 
éreznem, hogy az vagyok.

-  Mit a Bálint meséi! -  válaszolt a másik türelmetlenül. -  És 
az az árulással, az szamár beszéd. Egyszerűen rosszul csinál
tuk a dolgot. Először azért, mert nem teremtettünk kapcsola
tot a központi komitéval Bécsben; s ebből következett a másik 
hiba, hogy a további szervezkedés helyett fejetlenül az egyéni 
terrort akartuk. Szamárságot csináltunk, és azt is rosszul. Min
den marxista tudja, hogy az egyéni terror nem ér semmit. 
Nem tudom, hol volt a fejünk.

Beszéd közben Kelemen sűrűn hátrafordult, és a fülét he
gyezte. Mikor ismét kiértek a tisztásra, és Árvay beszélni 
akart, csak hátrafelé intett, hogy hallgasson. Hajnalodott 
már, a felhők átlátszóbbak lettek, Kelemen nagy lépésekkel 
sietett előre, Árvay alig bírta követni, mert valami nagy, zsib- 
basztó fáradtság húzta le egész testét. A kislány még mindig 
a bokor mögött kuksolt, mikor odaértek.

-  Vigyáztam, nem jött senki -  suttogta, és miközben nedves



haját, melyet a szél összeborzolt, kezével lesimítani igyeke
zett, arcán barátságos mosoly nyílt a Kelemen mögött álló 
Árvay ra.

-  Mielőtt elbújtál, már a kocsmában lesett ránk valaki, vagy 
tán többen is -  oszlatta el gyorsan örömét Kelemen. -  Jönnek 
is utánunk, gyorsan menj haza, és feküdj ágyba.

Az erdőből egy pillanatra két alak bukkant fel s tűnt el me
gint a fák mögött.

-  Ketten vannak, te menj előttünk -  dobbantott Kelemen 
parancsolóan - ,  és amint a város közelébe érünk, tűnj el. Ad
dig mi eltakarunk. Vigyázz, hogy oldalt ne kerülj, nehogy az 
arcod meglássák.

így indultak el, Kelemen közben címeket mondott a kis
lánynak, amiket a fejében kell tartania, azok nevét, akikhez, 
de ma még nem, csak pár nap múlva, el kell mennie. Siető 
járásuk azonban feltűnt követőiknek, és utánuk eredtek.

-  Kelemen elvtárs, lassabban -  figyelmeztette Árvay - , 
mert ha szaladunk, lőnek, és a kislány...

-  Menekülni most már úgyse lehet -  hagyta helyben Kele
men. -  No, ez a kereszt se hitte volna, hogy még nekünk szol
gálatot tesz -  folytatta a közeli, a város széle és a mező között 
emelkedő feszületre mutatva. -  De azt még el kell érnünk.

Árvay szeme előtt megnőtt a Kelemen homloka, mint a kő
fejű szfinxeké, tárgyilagosságában, körültekintésében, nyu
galmában, minden mozdulatában titokzatos, hatalmasan erős.
-  Most én és Árvay elvtárs -  mondta a kislánynak, miután a 
feszület mellett Árvayt is megállította -  itt fogunk állni, és 
amíg ezeket a pofákat foglalkoztatjuk, addig te tűnj el a város
ban, s a legrövidebb úton menj haza. De nyugodtan, ne sza
ladva, mert az csak feltűnne. Gyönge fedezék -  szólt aztán Ár
vaynak a feszületre mutatva - ,  de lehasalnunk a földre e miatt 
a kis kontyos miatt nem lehet.

Árvay, éppúgy, mint a kislány, gondolat nélkül rábízta ma
gát Kelemenre, szinte várta tőle az utasításokat, és mint aki
nek semmit se kell tennie, kitalálnia, csak engedelmeskednie 
kell, elbámészkodott a kereszten, mely kifakult a naptól és 
esőtől, s most szennyes víz csöpög rajta lefelé. A fa Krisztus 
fejébe nagy, rozsdás szög volt beleverve.



-  A lányt észreveszik, ha elszalad -  szólt gyorsan Kelemen.
-  Nekünk addig kell ellenállnunk, míg ő nem jut elég messze.

Árvay katonás rövidséggel mondotta: igen, és egész nyu
godt lett, csak nem nézett Kelemen szemébe, hanem bámulta 
tovább a feszületet. Valahányszor azelőtt a kocsmába ment, 
hogy ott Bálinttal és Kelemennel találkozzék, itt ment el a ke
reszt mellett, s bár soha észre se vette, hogy van, úgy látszik, 
észrevétlenül belefészkelte magát az agyába, mert úgy nézte 
most, mint ismerőst, és a szeme nem akart az ismerőstől meg
válni. Úgy találta, hogy különös módon kicsit Grószra ha
sonlít ez a Krisztus itt a kereszten. Aztán az anyjára gondolt és 
a két nővérére, és különös módon úgy találta, hogy azok is ha
sonlítanak hozzá. Hasonlítottak is, nem is, és gondolkoznia 
kellett, hogy mi az, amiben nem hasonlítanak. Mint mikor az 
ember legsürgősebb dolgában fennakad, mert valami egyálta
lán nem odatartozó dolog nem akar eszébe jutni, kényszerít
ve volt, hogy ezen gondolkozzék, s egyszerre elkiáltotta ma
gát, mert rájött. Annyiban nem hasonlítottak, hogy nincs ez a 
vasszög a homlokukba verve, de most egyszerre azzal a hom
lokukat általverő vasszöggel látta őket, és tüstént mintha me
revítő görcs engedné el mind az arcokat, valamennyi olyan 
lett, mint az, melyre a szeme tapadt. Mintha ebben a pilla
natban esett volna ki végleg az ő szeméből is az a torzító 
szilánk, mely akkor este fúródott belé. Most félénken, lassan 
fordult a hatalmas Kelemen felé, é s .. .  Kelemen komor, 
nyugodt arca is -  hasonlított! Hasonlított! De hirtelen a ham
burgi kikötő lármája zúgott fel körülötte, és arcok vibráltak 
szeme előtt, melyeket csak akkor látott, mikor az apja mellett 
állt, idegen arcok, melyekre soha azóta nem emlékezett, és 
most ezek se voltak olyan félelmesen idegenek. Apja kék sze
mére emlékezve saját szemét érezte, a koldusok arcában is, 
mint egy maszk mögött, az ő mostani, megöregedett arcára is
mert rá, s csak a Kelemen kiáltására eszmélt rá újra, hogy hol 
is van, és valójában milyen lárma az, mely körülötte tombol. 
Kelemen visszalőtt az üldözőkre, és lövés lövés után dördült. 
Most végre ő is revolvere után kapott. Hisz a Grósznál maradt
-  jutott eszébe, de háta mögött friss lábak friss dobogását hal
lotta, és a szíve örült. A kislány szaladt, és mikor egy pillanat



ra hátranézett a kislány után, az megérezte az ő tekintetét, 
visszanézett, még intett is neki. Ekkor Kelement golyó érte, 
elvágódott, s neki nem maradt ideje, hogy kivegye kezéből a 
fegyvert, mert még le se hajolt hozzá, már ott állt mellette 
Kandó és egy másik, akinek a karja vérzett.

*

Cserép főhadnagy és más befolyásos protektorok már a csa
ládi név szeplőtelensége érdekében is mindent elkövettek, hogy 
Árvayt a súlyos büntetéstől megmentsék. Erre legjobb mód 
lett volna, hogyha a törvényszéki orvosszakértők beszámítha- 
tatlannak minősítik, mint ahogy azt más bűntények esetén ha
sonlóan előkelő családok tagjainál szokták. De Árvay, aki épp 
azt nem bírta elviselni, hogy a megkíméltek közé tartozzék, 
egész magatartásával, önmagára terhelő vallomásaival és for
radalmi meggyőződésének hangoztatásával keresztezte ezek
nek a jóakaróinak a szándékát. 1929-ben szabadult a börtön
ből, mert tíz évnél többet nem lehetett kimérni rá, akit nem 
annyira rábizonyítható cselekedetek, mint saját vallomásai és 
a bíróság előtt való magatartása terhelt. Börtönből való sza
badulása után pár héttel menekülve hagyta el Magyarorszá
got, ahol akkor már nem tombolt a fehérterror, de ami az ő 
számára még elviselhetetlenebb volt, Cserép főhadnagy Árva
falván, családi körben, nyugodt civil életet élt, és csendesen 
s eredményesen gazdálkodott, mint más vidéki birtokos, s 
ahol mint elmúlt, kilengéses idők áldozatának majdhogynem 
neki, Árvay Ábrisnak is megbocsátottak. Árvay külföldön, 
sokat nyomorogva, munkásgyűléseket látogatott, eljárt párt
értekezletekre, s ha felvonulások voltak, tüntetések, beállt a 
munkástömegek soraiba. Meg kellett azonban vallania ma
gának, hogy cipel magával valamit, kérdéseket és kétségeket, 
amik ezeknek a tömegeknek, bármennyire is csak hozzájuk 
tartozónak érezte magát, nem kérdései és nem kétségei. Sok
szor eszébe jutott a Kelemen szava: rossz anyag. Valójában, 
amit nem bírt, az az aprólékos, hétköznapi politikai vitázás és 
a maga egyéni, más tempót kívánó türelmetlensége volt, nem 
bírta, hogy nem nagy egyéni cselekedetekre, egyéni kezdemé



nyezésre, hanem mindig csak szervezetekre, fegyelemre, tö
megekre van szükség. Pár hónap után, hogy külföldre került, 
épp Berlinben, május elsején, óriási munkástömegek lelkes 
melegében állva, egyszerre felvetődött benne a kérdés, hogy 
nem mindegy-e, hogy az a meghatározott, száz egyéni kérdés
sel, kétséggel, fájdalommal meghatározott személy, aki ő, 
szintén itt áll-e, ő kell-e itt, nem végzik-e el nélküle is ezek a 
hatalmas erők az elvégezni valójukat, és mert igennel felelt 
mind e kérdésekre, egyszerre kiáltón értelmetlennek találta, 
hogy itt van. Nem személy szerint ő, hanem általában lábak, 
kezek, fejek azok, amik kellenek, számok.

Ezen a május elsején este, a feleslegesség érzésével, a Zoo 
egyik padján, zsebében egy köteg agitációs füzettel és röplap
pal, Árvay Ábris agyonlőtte magát.



JEGYZETEK A KIADÁSRÓL

Sinkó Ervin kisregényeinek két kötetes gyűjteményét az író 
zágrábi hagyatékában fennmaradt eredeti kéziratok, továbbá a 
folyóirat- és hetilap-közlések, illetve az egyetlen magyar nyelvű 
prózagyűjteményében megjelent szövegek alapján rendeztük 
sajtó alá. A műveket a keletkezés időrendjében közöljük; a szö
vegek előtti évszámok ezt, nem pedig az első közlés idejét jelzik.

A textológiai munka során a sajtó alá rendező rekonstruálta 
a csak részben megjelent első Sinkó-kisregényt, s kiiktatta a 
szövegromlásokat és az első közlések sajtóhibáit, míg a szer
kesztő a nyelvi lektorálást végezte.

Jelen kiadás szövegeinek véglegesítésekor a szerző életében 
megjelent változatokat tekintettük irányadónak -  az Aegidus útra 
kelése és más történetek c. gyűjtemény (Fórum Könyvkiadó, 1963) 
három kisregénye esetében pedig a kötetben megjelent variánso
kat - , azonban elvétve a megőrződött kézirat vagy első közlés 
jobbnak talált nyelvi-stiláris megoldásait is figyelembe vettük.

Alább a gyűjtemény első kötetébe besorolt művek filológiá
ját, bibliográfiáját és kritikabibliográfiáját vázoljuk az erre 
igényt tartó olvasónak.

Egy történet, melynek még címe sincs. * Sinkó Ervin második 
bécsi emigrációjának (1921-1926) alkotói terméke. Kéziratos

* Sinkó Ervin e korai kézirata nyelvi megmunkáltság tekintetében kívánni
valót hagy maga után. A szöveg sugallta ifjúkori írói önarckép retusálására 
azonban nem vállalkozhattunk. A korhangulatot idéző vagy az érett Sinkónál 
is megtalálható egyéni stílusjegyeket ezért bántatlanul hagytuk. Vétek lett 
volna azonban azzal megnehezíteni az izgalmas regényanyag mai percipi- 
álását, hogy a bizonytalan szóhasználat, szórend, képi tautológia, a néha 
modorosságba átcsapó grammatikai redundancia stb. nyilvánvaló esetei mel
lett elmegyünk. Ez a kisregény ezért a szokásosnál egy árnyalattal alapo
sabb szerkesztői megmunkáláson esett át, szövegét azonban (természetesen) 
nem kurtítottuk. (A kiadó megjegyzése)



eredetije 109 nagy formátumú lapot tett ki, aminek egy része -  
töredékesen és nyomdászi margójegyzetekkel ellátva -  a zág
rábi Jugoszláv Tudományos és Művészeti Akadémia (JAZU) 
Irodalom- és Színháztörténeti Intézetének Sinkó-hagyatéká- 
ban található.

Publikálását Gömöri Jenő Tűz című pozsonyi folyóiratának 
első száma (1921. nov. 15,-dec. 1., 1-2. sz.) jelenti be:

„A Tűz eredeti regénye: Sinkó Ervin »Hangtalanul« c. mű
vének közlése a Tűz következő számában kezdődik meg” .. .  
A folyóirat következő számában indul is a közlés -  egy fontos
nak bizonyuló címkorrekcióval:

„ A Tűz e számában kezdjük közölni Sinkó Ervin regényét, 
amely következő számainkban folytatódni fog, s amelynek a 
szerző »Hangtalanul« helyett az »Egy történet, amelynek még 
címe sincs« új címet adta” .. .  E címkorrekció azt sejttette -  
s a regényszöveg igazolta is - , hogy jelen idejű önéletrajzi 
kulcsregényről, még történő, lezáratlan történetről van szó, 
melynek végső irányvétele egészen bizonytalan...  A regény 
alakjai ugyanis kulcsszereplők: Lestyán Péter életbeli prototí
pusa Sinkó Ervin, Ambrusé Komját Aladár, Anikóé Sinkóné 
Rothbart Irma, a regényben meg nem nevezett narrátoré pe
dig Komját Irén; regénybeli történetük és konfliktusaik élet
rajzi tényeit, motívumait korabeli, a zágrábi hagyatékban 
jórészt szintén megőrződött levelezésük dokumentálja. -  E 
kisregény a csaknem másfél évtized múltán befejezett Opti
misták önéletrajzi előképe: Lestyán Pétert a nagyregényben 
Báti Józsiként, Ambrust Lénártként, Anikót Cinner Erzsi
ként, a narrátort pedig Magdusként szerepelteti az író, miköz
ben megtartja alkatuk, szerepük és konfliktusuk kisregénybeli 
alapvonását s a cselekmény jelentős részét is: az Optimisták 
Egy leány c. fejezete pl. minimális szövegmódosítással kerül 
át az Egy történet-bői, de a nagyregény szerelmi motívumvilá
ga egészében is innen származik. (Kivétel a kisregény epilógu
sa, melyet -  a történő történethez híven -  az író nem visz át az 
Optimistákba., ti. a narrátor/Magdus az életben Ambrus/ 
Lénárt, azaz Komját Aladár élettársa marad s túléli a költő 
korai, 1937-ben bekövetkezett halálát.)



Mivel Gömöri Jenő pozsonyi folyóirata elején rotációs hetilap
pá alakul át, a szerkesztő (az immár bécsi-pozsonyi jelzetű orgá
numában) újrakőzli a Sinkó-kisregény folyóiratközlésben meg
jelent első részletét is. A regény integrális szövege azonban nem 
lát napvilágot: a rotációs Tűz 1923 tavaszán megszűnik, s ily 
módon e korai Sinkó-mű mindmáig kiadatlan s egészében isme
retlen maradt. (A napvilágot látott utolsó, 16. részlet a narrátor 
én-szereplő üdülőből való hazatérésének epizódját ecseteli.)

A szöveg egészének rekonstruálásakor a töredékes nyomdai 
kéziratpéldányt a rotációs Tűz folytatásaival egészítettük ki, a 
folytatásos publikálás megszakadása utáni történetet pedig -  
filológiai szerencse! -  a kéziratos eredeti hiánytalanul fennma
radt részéből tudtuk helyreállítani.

Bibliográfia: Egy történet, melynek még címe sincs. -  Tűz, 
Pozsony, 1922., II. évf., ápr. l.-m áj. 1., 1-3. sz., 69-76. p.; 
Tűz, Bécs-Pozsony, II. évf., 1922. júl. 9., 1. (4.)sz., 9-10. p.; 
júl. 16., 2. (5.) sz., 5-6. p.; júl. 23., 3. (6.) sz., 5 -6 . p.; júl.
30., 4. (7.) sz., 5-8 . p.; aug. 6., 5. (8.) sz., 7. p.; aug. 13., 6. 
(9.) sz., 8. p.; aug. 20., 7. (10.) sz., 5. p.; szept. 24., 9. (12.) sz., 
3-4. p.; okt. 1., 10. (13.) sz., 6. p.; okt. 8-15., 11-12. (14
15.) sz., 7-8 . p.; okt. 22., 13. (16.) sz., 6-7 . p.; okt 29., 14. 
(17.) sz., 9. p.; nov 5-12-19 ., 15-16-17. (18-19-20.) sz., 7
8. p.; nov. 26.-dec. 31., 18-23. (21-26.) sz., 10. p.; 1923., 
III. évf., márc. 1., 5. sz., 21-22. p.

Kritikabibliográfia: Bosnyák István: Az első Sinkó-regény 
„bölcsője”. Magyar Szó, XXXIV. évf., 1977. márc. 12., 15. 
p.; Bori Imre: Sinkó Ervin regényei I., Híd, XLIII. évf., 1979/ 
4. sz., 482-501. p.

Aegidius útra kelése. A szerző Szarajevóban írt műve. Itt 
1926 márciusa és 1927 májusa között tartózkodott, Sinkóné 
Rothbart Irma cselédkönyves orvosi praxisa idején. -  Kelet
kezéséről, alkotói intencióiról és első közlésének körülményei
ről Sinkó Ervin kéziratos szarajevói naplója (1926. márc. 26
1927. márc. 3.) tudósít, 1926. márc. 30-ától folyamatosan is: 
,,A Madách üres befejezése (Ember küzdj stb.) helyett, tragikus 
életmottó: Minden nap olyan lesz, mint ez a mai nap, élj! En
nek a közönséges gondolatnak rettenetes a páthosza, ha kellő



szubjektivitással mélyed bele az ember. Egidiusnak -  három 
nap előtt kezdtem el -  ez lesz egyik legsúlyosabb megismerés
élménye.” (1926. márc. 30.). „Tegnap d. e. Egidius jól ment 
előre, vers is született (...) »Vagyon« 60 dinár.” (ápr. 8.). „Őt 
[biz. Nadát, a VIII.-os gimnazistát, akinek S. E. ekkor 
magánórákat ad német nyelvből, B. I.] a bogumilekről kérdez
tem. (Egidiushoz.) A bogumilek szektája a XI. században a 
leghatalmasabb itt, Kulin bán maga is bogumil. Vallásuk: ölni 
bűn, mert a lélek Isten, a test az ördög teremtménye és a lélek
nek idő kell, hogy jóvá válhasson a testbe zárva, öreg ember
nek kell lenni ehhez. Egyelőre csak ennyit tudtam meg. ” (ápr. 
12.). „Próbálok dolgozni Egidiuson, mindenfélét el kellene 
hozzá olvasnom és nincsenek meg a szükséges könyvek. 
Előszókból és fantasztikus ügyességgel kell kiszimatolnom, 
hogy meglévő könyveim közül melyikben van némi vonatkozás 
a tényekre, melyeket ismernem kellene." (ápr. 18.). „Egidius 
nem halad, vers sincs. Sokat olvasok -  állítólag Egidius érde
kében. Esténként szerb tanulás Micivel [ti. Sinkónével, B. I.], 
Bosznia-Hercegovina történetét olvassuk. Engem nagyon érde
kel -  Sarajevóban hallatlanul felébredt bennem a történelmi 
érdeklődés... ” (ápr. 21.). „Pár napja megjött Bécsből végre 
Kierkegaard. Ami az utolsó három évben megjelent, azt nem is 
ismertem. A  sok történelmi olvasás után, ami az Egidiushoz 
kellett és kell még, K. egész felforgatott. Újra nem értem maga
mat és újra nem tudom, hol állok, kivel tartok tulajdonképpen. 
A probléma úgy fogalmazható meg nagyon röviden és velősen: 
Goethe -  Kierkegaard. [Ti. a Világ vagy az Én, B. I.]. A har
madik a politika és az most már -  a szó egyszerű értelmében -  
csak álomban kísért. ” (ápr. 30.). „Konok kilenc nap volt! Egi
dius egy kicsit előre ment ugyan, nagyon sokat olvastam is, kü
lönösen megdöbbentőket Sombart adatai között és a középkori 
krónikákban, amiket Sborovitz [ti. Sborovitz Leó, a Testvér 
egykori munkatársa, B. I.] küldött olvasásra Bécsből.” (máj. 
14.). „Egidiust elölről kezdtem. Egyszerűbben, hidegebben 
kell megírni és nyitva kell hagyni a lehetőséget, anélkül, hogy 
kimondanám, hogy maga Egidius a szerző. A  befejezés, körül
belül a bevezetésnek megfelelő terjedelemben, valahogy így 
legyen: »Eddig tart az, amit ’Egidius’ néven én megírni tud-



tani; a toll és tinta miatt írhatnám tovább is, de mivelhogy aka
rom, hogy történetnél igazabb és mesénél kevesebb maradjon 
mindvégig, amit írok -  nem folytatom önkényesen. Talán egy
szer majd elérem a hivatóttságot, hogy megírjam végig a tör
ténetet s ha én nem, talán egyszer valaki más. Engedje Isten«. ” 
(jún. 6.). „Tegnap este moziban. Boccacio novella. Most már 
biztos: egy nagy művészet áll készen a film személyében. Mos
tanában szomjúságban sokszor érzem, hogy van és lehet bol
dogító szépség. -  Egidius nem lesz az." (jún. 12.). „Mid a 
középkorról I: Dantei olvassa:/ »hiányzik a szellem világossá
ga«. Egidius kezd komoly dologgá válni.” (jún. 19.). „Ma jó 
nap. Egidius szépen érik, készül. Bennem nyugalom.” (jún. 
21.). „Elutazás előtt másfél órával befejeztem Egidiust, Hála 
Istennek." (jún. 14.). „Dienes [ti. Dienes László, az első évfo
lyamában levő kolozsvári Korunk alapító szerkesztője, B. I.] 
5-6 nap előtt írt, hogy akarja a Korunk számára Egidiust. M id  
azóta mindennap éjfélig másolt diktálás után. Tegnap ment el 
végre a második részlet is, az első fele 3 nap előtt. Hála Isten, 
most megint üres lett az asztalfiók. Csak ne ijedjen meg Dienes 
a sok csuhától meg theológiától. ” (aug. 27.). „Dienestől vissza
jött az Egidius. Erőtlennek találja és nem hozza." (szept. 5.). 
„Tegnap Bécsből válasz Egidiusra. (...) tetszik minden, csak 
Egidius személye nem. Most Illyésnek Pestre küldték. ” (szept. 
26.). „Illyéstől levelezőlap. Egidiust valami Gyergyainak adta 
át Osváthoz való továbbítás végett.” (okt. 2.). ,A  Nyugat elfo
gadta és már a március l.-i számban hozza [is] Egidiust. Olyan 
váratlanul ért, hogy nem tudok napok óta magamhoz térni. 
Valósággal ijedt vagyok. A z  Esti Kurír tegnap ideérkezett l.-i 
számában olvastuk a kommünikét »új, nagy tehetségű író« és 
»hitvita«. -  Még pénzt is kapok, 1,500.000 m. koronát. -  Na
pok óta egy sort se írok, részben azért, mert annyira elővett a 
meglepetés, de meg M id staz-a is most befejeződik és utazás 
előtt vagyunk. (...) Nagyon rossz lett volna Sarajevóból elmen
ni minden látható eredmény nélkül és már nagyon is ideje volt 
egy kis »dicsőségnek«. Ha arra gondolok, hogy úgy mentünk 
volna el, hogy a kéziratokat gondosan bepakoljuk... hogy dol
goztam volna tovább!” (1927. márc. 3.).



Hét évvel a Nyugat-bán való közlés után, e kisregény német 
nyelven is napvilágot Iát az Aarau-Zürich-i Frauenrehtben 
(vö.: Bibliográfia).

Jelen kiadásunk a szerző életében megjelent gyűjteményes 
prózakötet szövegváltozatát veszi át apróbb textológiai korrek
ciókkal. Ez a variáns a Nyugat-beli eredetihez képest a követke
ző, lényegesebb eltéréseket mutatja: új bekezdésekkel dinami
zálja a cselekményt; négyről ötre növeli a fejezetek számát (szö
vegbővítés nélkül), vagyis jobban tagolja a kompozíciót; monda
tokon belüli, stiláris funkciójú módosításokat is eszközöl, főként 
a lexikában és a szórendben; a kompozíció lezárása a módosított 
zárómondat révén jobban nyitva hagyja a történelmi parabolát: 
„És itt, egyelőre, vége az Aegidius történetének.” (Ti. a megírt- 
nak; ám az a történelmi valóságban tovább zajlik. . .) .  Az írói ha
gyatékban ez újabb változat 82 oldalas gépirata őrződött meg.

Bibliográfia: Egidius útrakelése [sic!]. -  Nyugat, XX. évf., 
1927/1. könyv, 5. sz., 389-431. p.; Menschen und Fahnen. 
Eine Erzáhlung aus dem dreisigjáhrigen Kriege von Ervin 
Sinkó, I-X I. [Emberek és zászlók. Történet a harmincéves 
háborúból. Ford. nélk.]. -  Frauenreht, Aarau-Zürich, VI. 
évf., 1934/5. sz., 14-16. p.; 6. sz., 14-15. p.; 7. sz., 14-16. p.; 
8. sz., 14-15. p.; 9. sz., 14-16. p.; 10. sz., 14-16. p.; 11. sz., 
14-15. p.; 12. sz., 14-15. p.; VII. évf., 1935/1. sz., 14-15. p.; 
2. sz., 14-15. p.; 3. sz., 12-13. p.; Aegidius útra kelése. In: 
Aegidius útra kelése és más történetek. Fórum Könyvkiadó, 
Növi Sad, 1963.; Egidije kreće na pút. (Ford. nélk.). -  Fórum, 
Zgb., IV. évf., 1965/1-2. sz., 140-196. p.; Egidije kreće na 
pút. In: Ervin Šinko: Pjesme u prozi. Pripovijetke. Zapisi. 
Ogledi. Matica hrvatska -  Zora, Zgb. 1969.

Kritikabibliográfia: Bosnyák István: Aegidius és Áron. -  If- 
júság/Symposion, Növi Sad, XX. (IV.) évf. 1964. febr. 13., 
11-12. p.; Major Nándor: Termékeny kontroverziák. Széljegy
zetek Sinkó Ervin Aegidius útra kelése című novellájához. -  
Híd, XXVIII. évf., 1964/2. sz., 141-157. p.; Csányi Erzsébet: 
Az aktivitás és passzivitás halálraítéltjei. -  Új Symposion, XI. 
évf., 1976/140. sz., 449-451. p.; Beretka Ferenc: Tett és hit -  
hazugság és etikus élet. -  Új Symposion, XI. évf., 1976/140. sz., 
451-452.p.; Bori Imre: Sinkó Ervin regényei I., i.h. -  Nem ki



mondottan az Aegidius-kisregénnyel foglalkoznak, de kisebb- 
nagyobb mértékben azt is érintik a szerző eddigi egyetlen ma
gyar nyelvű prózagyűjteményének kritikái: Bányai János: 
Sinkó Ervin: Aegidius útra kelése és más történetek. -  Ma
gyar Szó, XXI. évf., 1964. jan. 26.; Dési Ábel: i.m., 7 Nap, 
XVII. évf., 1964. jan. 31.; Bori Imre: i.m., Dolgozók, Növi 
Sad, XVIII. évf., 1964. febr. 21.; Varga Imre: i.m., Alföld, 
Debrecen, XVI. évf., 1965/5. sz., 86-87. p.

Tenyerek és öklök. Keletkezésének helyét és idejét Sinkó 
Ervin 1927-es kéziratos naplója örökíti meg: „Graz, VI. 4. 
»Tenyerek és öklök« -  készen! Elküldtem Gellért címére a 
Nyugatnak (3 Schilling 85 garas portóval) pünkösd vasár
napján.” A megjelenésről és a tiszteletdíjról viszont immár 
a grazit követő bécsi napló tudósít: „Most érkezett a Nyugat. 
( . . . )  a Tenyerek és öklöket is hozza! Egész megbolondít az 
öröm -  Mici, Sanyiék [Sinkóék bécsi barátai, B. I.] és ott
hon hogy fognak örülni/” (1927. aug. 31.). „Nyugattól a regény 
első 3/adáért 50 Schil." (1927. szept 2.).

E kisregény befejezése, ill. közlése idején a szerző Sinkóné 
Rothbart Irma orvosi specializációja miatt tartózkodott Graz
ban (1927 május-június), majd Bécsben (1927 június-de
cember).

A mű kézirata nem maradt fenn az írói hagyatékban; jelen 
kiadásban az első közlés szövegét adjuk közre.

Bibliográfia: Tenyerek és öklök I—III. -  Nyugat, XX. évf., 
1927/11. könyv, 17. sz., 293-310. p.; 18. sz., 402-419. p.; 19. 
sz., 478-491. p. -  Novellányi változata: Amour [Szerelem, 
ford. Anne Roger]. -  Ce soir, Párizs, I. évf.; 1937. júl. 21., 2. 
p.; Szerelem. -  Korunk, Kolozsvár, XIII. évf., 1938/1. sz., 22
24. p.; Lőve. -  New Writing, London, V. évf., 200-202. p.; 
Ljubav. -  Ilustrirani Vjesnik, Zagreb., 1948/126. sz., 9. p.; 
Szerelem. -  Magyar Képes Újság, Zágráb., III. évf., 1954. jan.
1., 5. p. -  Kritikabibliográfia: Bori Imre: Sinkó Ervin regé
nyei I., i. h.



Az áruló. Nyilván az író Prigrevica Sv. Ivan-i tartózkodásá
nak (1928. jan.-1931 ősze) alkotói terméke.

Az azonos című, 42 nagy formátumú gépiratlapot kitevő ha
gyatéki eredetiből közöljük. Megőrződött német nyelvű válto
zatta is, Sinkóné Rothbart Irma fordításában (Vö.: Dér Ver- 
ráter. Budapest 1919. Autorisierte Übersetzung aus dem Un- 
garischen Irma Rotbart, 67 p.). A magyar gépiraton idegen 
(nem Sinkótól vagy Sinkónétől eredő) kézírásos korrekciók, 
apróbb stilizálások olvashatók. Az 1930. márc. 7-i prigrevicai 
naplójegyzet tanúságaként Sinkó Ervin a magyar változatot 
közlés céljából megküldte biz. Stefan I. Kleinnek, s választ 
is kapott rá, de sem a magyar, sem a német szöveg esetleges 
közléséről mindeddig nem szereztünk tudomást. Mivel a szer
ző 1929-cel konkretizálja főszereplőjének börtönből való sza
badulását, nyilvánvaló, hogy e kézirat 1929/30 táján (minden
képpen: 1930. márc. 7. előtt) keletkezhetett.

E kisregény voltaképpen szövegvariáns: a szerző 1925-ben 
publikált kétrészes elbeszélésnek továbbfejlesztett változata. 
(Vö.: Mr. Black feljegyzései Árvay Ábris esetéről I—II. -  
Testvér, Bécs, II. évf., 1925/6. sz., 179-190. p.; 7-8. sz., 226
241. p.). A téma első feldolgozása keretes elbeszélés volt, mely 
dokumentumpróza-jelleget kölcsönzött a szövegnek: „E sorok 
írója a véletlennek köszönheti, hogy egy rendkívül érdekes 
gyűjteménybe betekintést nyerhetett és ennek a gyűjteménynek 
egy-egy részletét nyilvánosságra hozhatja. A bostoni egyetem 
nagynevű psychologusa, Professor Black egy Massachusetts 
állambeli filantróp megbízásából beutazta Európának azokat 
az országait, melyek a világáború után nagyobb társadalmi 
megrázkódtatásoknak voltak áldozatai. Utazásának egyetlen 
célja korunk emberi dokumentumainak összegyűjtése, hogy 
azokat aztán az ő vezetésével a bostoni »Historical Society« 
tudományos typologia anyagául használhassa fel. ( . . . )  Mr. 
Black magánembernek, rendőrségi múzeumok, levelezések, 
aktamásolatok tömegét hordta össze s minthogy úgy látja, hogy 
missziójának -  melyet egész odaadással végzett -  már eleget 
tett, rövidesen vissza akar térni hazájába. Iratai között az 
»Árvay Ábris« felírását érdekesnek találtam és Mr. Black enge
délyével megismertetem a Testvér olvasóival"- indítja történetét



a folyóirat-kiadó Sinkó Ervin, s tételesen is előlegezi olvasói
nak a cselekmény jelentését, mondanivalóját: „Mr. Black ér
deklődése nem annyira azokra az egyénekre irányult, kik je
lentőségüknél fogva névszerint történelmi alakokká váltak 
vagy válnak majd, hanem inkább az áldozatok dokumentumai 
után kutatott. ( . . . )  Szerinte az emberiség -  egynéhány óriási 
alakjának kivételével -  olyan történeti konstellációba jutott, 
melynek követelményei felülmúlják az egyének teljesítő képes
ségét. Ezek az egyének azonban -  nemes vagy nemtelen motí
vumokból -  épp e konstelláció következtében olyan helyze
tekbe sodródnak, hogy ellentmondások között kell elpuszulni- 
ok." -  A szerző a Testvér-beM ősváltozatban az elbeszélés 
menetébe is kommentár-betéteket illeszt, s ezek rendre a fő
szereplő karakterizálását szolgálják. Az egyik ilyen Black- 
kommentár szerint Árvayban „a dilettáns typusok több pél
dányát'' lehet felfedezni, a másik szerint pedig „az Árvay Ábris 
szerű embernek a létezése maga is abszurdum, ami úgy érten
dő, hogy a reális életnek határain kívül élvén, szükségképp 
fantaszták, bármit is csinálnak, megmaradnak fantasztának"...  
Egy harmadik kommentár viszont így jellemzi Árvay karakte- 
rológiai típusát: „Igen, ezekkel az Arvay-féle emberekkel -  
jegyzi meg Mr. Black -  mindig az van, hogy az egyik szervük 
hallatlan érzékeny, de a passzív szervük; hallanak kiáltó szá
monkérést ott, ahol egyensúlyozottabb emberek csak a dolgok 
normális ütemét hallják; az Árvay-féle typusra az a jellemző, 
hogy ezt a -  mondjuk -  hallásbeli érzékenységüket nem tudják 
megfelelő aktivitással kompenzálni, mert ahhoz, hogy tegyenek 
valamit, szintén túlérzékenyek . . . a z  életükből ilyképp nem jön 
ki semmi jó, csak végig nem csinált, félig vállalt, félig leve
tett terhekkel össze-vissza kerengenek, míg össze nem es
nek" . . .  Az ősváltozat ezenkívül abban is különbözik A z  
árulótól, hogy szerkezete fejezetekre tagolódik (I-IV .), s a 
másik főszereplő, a rendőrtiszt jellemzése (aki ott még „B. 
Istvánéként szerepel), jobbára szintén tételes -  akárcsak a 
cselekmény-motiválás is a cselekmény színtér pedig egészen 
vázlatos, jelzetszerű. A Testvér-beli ősváltozat mindezért A z  
áruló előrajzának tekinthető, melyben a keretes-dokumenta- 
risztikus komponálástechnika a legfőbb meghatározó jegy, s



amelyben a főszereplő életútja a lebukás után is nyitott marad
-  a keretzáró befejezés révén: „Mr. Black hiteles feljegyzései, 
melyek elkészítéséhez az esztétikus hajlandóságú Árvay Ábris 
jegyzeteit is sikerült megszereznie, itt véget érnek. Árvayt csa
ládja és más magasállású protektorok igyekeznek súlyos bün
tetés alól kivonni vagy legalábbbis várható büntetését lehetőség 
szerint enyhíteni; maga Mr. Black, kinek szintén jó összeköt
tetései volnának, ebben az irányban nem tett semmit, mert 
szerinte raffináltabb kínzást el se lehetne képzelni, mint egy 
ilyen Árvay-szerű embert például elmegyógyintézetbe internál
ni, mikor a többieket, kikkel ő élet-halálközösséget vállalt, 
a törvény kegyetlenségével sújtják. Hiszen Árvay minden 
tévedésének oka épp az volt, hogy a közösséget akart a szenve
dőkkel, épp azt nem bírta elviselni, hogy a megkíméltek közé 
tartozzék. De bárhogy is alakult volna sorsa vagy fog alakulni: 
segítség a földön nincs az ő számára, mert hiszen nyilvánvaló
an nem tartozik egyik táborhoz sem. Talán -  jegyzi meg végül 
Mr. Black -  a hazátlanoknak ebből a typusából egyszer kifej
lődik egy újfajta vallásos ember, aki a magánya elől nem fut, 
hanem...  talán épp ebből vérez, küzd ki egy új erődítést az 
emberi léleknek."

B. I.
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