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S Z A B A D K A I  E L Ő J Á T É K

Ez a történet az első világháború végével, 
voltaképpen az ezerkilencszáztizennyolcadik év 
október hónapja utolsó éjszakájával és az egy
kori Magyarországnak abban a százezernél is 
több lakost számláló alföldi fészkében kezdődik, 
melyet hivatalosan Szabadka szabad királyi vá
rosának neveztek. Az azonban nagyjában és 
egészében csak annyiban különbözött valami 
szürke, poros illetve sáros falutól, hogy olyan 
óriási falu nincs is a világon. S azonkívül még 
annyiban, hogy volt egy bankokkal, kirakatos 
boltokkal és cigányzenés, tükrös kávéházakkal 
igazi várost mímelő, aszfaltozott, egyébként 
szintén szemetes Kossuth utcája, no meg égy 
többemeletes, állítólagos új magyar nemzeti 
stílusban a század elején épült cifra városhá
zája, égnek szökő tornyának csúcsán, mintha 
csak templom lett volna, kereszttel.

Ez a történet tehát Szabadkán kezdődik, s a 
kezdet kezdete, a kezdetet közvetlenül kirob
bantó esemény pedig az volt, hogy Seiden Mó
ric hazaérkezett az apai házba, haza, Seiden 
doktornak, a pesti, sőt bécsi és müncheni szak
lapokban közölt tudós cikkeiről is nevezetes ki
tűnő specialista, a tekintélyes nőorvos afféle vi
déki kúriának is beillő nyolcablakos sarokhá
zába. A gondosan karbantartott világossárga 
épületben, a nagy, szárnyas tölgyfa kapujával, 
fényes nehéz sárgaréz kilincsével és a csukva 
tartott spalettáktól elsötétített ablakokkal, volt 
valami, akárcsak gazdájában, a házban is az el
zárkózó visszavonultság méltóságából. Bár heti



vásár idején távoli tanyákról és a környékről 
érkező, sorjukra váró betegekkel, piros huzatos 
ágyneművel egész kis szekértábor támadt a ház 
előtt, a rendelőórákon kívül mintha csendbe 
dermedtek volna a lakatlan falak.

Már jóval a háború előtt is Seiden doktor fe
lesége az év legnagyobb részében különböző 
ideggyógyintézetek lakója volt, de a fiú, Móric 
is, mióta a háború előtt jogot tanulni Pestre 
ment, szintén ritka vendég volt a házban. Mi
kor nem annyira a tanulás fáradalmai, mint in
kább a pesti éjszakázások élvezetei megviselték 
a különben is gyenge fából faragott ifjú ember 
tüdejét, az apja a nagyobb baj, és ekkor már a 
háború és a katonáskodás veszedelmei elöl a 
biztos békés Svájcba, davosi szanatóriumba 
küldte egyetlen gyermekét. Móric ott töltötte 
az 1917-es és 18-as háborús éveket s haza csak 
most októberben jött, mikor már láthatóan kö
zeledett a háború vége.

így történt, hogy Seiden doktor, aki minden 
ebéd után, minden délután, hacsak félórára is, 
megjelent a városháza földszintjét elfoglaló Vá
rosi Kávéházban, ezúttal a fia kíséretében je
lent meg. Seiden doktor már a kávéház ajtajá
ban korrekt szívélyességgel kezet fogott a fiá
val s ment a maga asztalához, a Kossuth utcára 
néző nagy ablaknál álló törzsasztalához, ahol 
néhány vele egykorú úr, nagyobbrészt földbir
tokosok társaságában minden délután elolvasta 
a Neue Freie Pressét és a Berliner Tageblattot.

Móric a távolból épp csak fejet hajtott apja 
társaságának irányába. A szűk mellével és a so
vány kis fején szomorú gondossággal elválasz
tott gyér barna hajával Davos után is úgy fes
tett, mint valami serdületlen gimnazista, kit 
lelkiismeretlen felnőttek éjszakáról éjszakára 
lumpolni vittek. Űj rajta csak a svájci iparter
mékek, a cipő meg a ruha impozáns minősége 
volt. Seiden doktorra' a vékony cimpájú nagy 
orron kívül a fián csak a vékony, szorosan csu
kott ajak emlékeztetett. De míg Seiden doktor
nál, az ő kerek arcához ez az összeszorított ajak 
az energikus és tevékeny férfira vallott, aki 
tudja saját szavai súlyát és ezért megfontoltan



gazdálkodik velük — a mindig gyulladt szemű 
Móric mintha csak azért szorítaná egymásra aj
kait, hogy úrrá legyen ideges remegésükön. S 
nyomban a maga puha lépteivel, a mindig tele 
kávéháznak asztalai közt egyenesen abba a tá
voli sarokba ment, ahol a „művészasztal” tár
sasága foglalt helyet.

A müvészasztal társaságba háború előtt épp
úgy mint a háborúban, mindig is kívül állt a 
rendes emberek társadalmán. Csupa olyan 
fiatal ember, akik valami szekta gőgjével néz
tek a gazdag, józan és poros parasztváros la
kóira, azokra, akik őket szintén megvetették, és 
számüzötteknek érezték magukat, mivelhogy itt 
múlnak napjaik. Háború előtt, háború alatt s 
mindig várták, hogy egyszer majd üt az órájuk. 
Milyeimek kellene lenni amaz ő órájuknak, 
nem tudták volna megmondani. Mindenesetre 
készültek rá, de a maguk módján.

A társaság egyik tagja, a tüntetőén arisztok
ratikus hajlamú, aranyszőke hajú szép Sásdi 
Bandi nap nap után ugyanazon a kávéházi 
plüsspamlagon üldögélt, szivarral a fehér ke
zében, hátravetett fejjel, s a kék szeme tágrafe- 
szülten meredt a távolba a saját asztaltársasága 
és a többi, nagyszámú, zajló kávéházi vendégek 
feje fölött. Azt állította, hogy gondolatban 
ilyenkor a képeit festi — és beérte azzal, hogy 
vágyódjék az idő után, mikor majd e benső vízi
ókból megtapintható vásznon festékszagú való
ságok lesznek.

Ez a háború előtt volt.
Most, hogy Sásdi Bandi hadnagyi uniformis

ban nemrég tért haza az olasz harctérről — az 
uniformisa .éppoly gondosan vasalt volt, mint 
azelőtt a civilruhája — Bandi semmit se válto
zott, legföljebb csak annyiban, hogy még töb
bet ivott, mint azelőtt. Ha leitta magát, akkor 
kardot rántott s úgy tett, mintha minden „adó
alanyt” össze akarna kaszabolni, de ha egy-egy 
ilyen éjszakai botrány idején egy-egy bakával 
került szembe, aki a hadnagy úr előtt haptákba 
merevedett, akkor Bandi csörögve dugta vissza 
hüvelyébe kardját, tiltakozott az ellen, hogy 
neki tisztelegjenek, és azt ordította, hogy „a



magyar baka szent, mint maga a szenvedés”. 
Egyébként pedig, hadnagyi uniformisban is 
csak ült a kávéházi plüssdiványon, szép arany- 
szőke fejét hátravetve, s tágrafeszült kék sze
mével némán meredt a szivarja füstjébe. Me
gint volt mire várnia.

— Még nem szabad, festő szándékkal még 
nem szabad a szent fákra néznem, sok még a 
szenny, a vér, sok még az ember a szememben 
— mondta az ő sajátságos stílusában, mely a 
művészasztal egész társaságának félig játékos, 
félig patetikus beszédmódja lett.

A fő, a társaság számára mérvadó személyi
ség azonban kezdettől fogva Tósó volt. ö  nem 
áltatta magát kontinenseket átfogó regényter
vekkel, festő se akart lenni, verseket se írt. 
Nem várta, hogy majd egyszer „üssön az órája”, 
úgy találta, hogy már ütött, éspedig akkor, mi
kor gazdag bunyevác ügyvéd fiának született. 
Hosszú évek óta mindig újra beiratkozott az 
egyetemre azon a címen, hogy majd egyszer 
mérnök lesz. Már a háború kitörésekor is közel 
járt a harminchoz. A kérdésre, hogy mi a fog
lalkozása, hogy tölti napjait, úgy foghegyről, s ' 
a maga kissé szlávos akcentusával azt szokta fe
lelni: szorgalmasan élek. A művésztársaság 
neki nem az ő szektáját, csak holmi fészket je
lentett, melybe következetesen vissza-visszatért, 
de legtöbbször csak úgy, mint fölényes és elő
kelő idegen.

Seiden Móricnak Tósó volt az ideálja, éspedig 
abból az időből, mikor még Tósó is gimná
ziumba járt. Móricnak mindig még több pénze 
volt, mint Tósónak, de mit használt ez, ha kép
telen volt egy korty abszintot lenyelni, s ha míg 
Tósó frissen tivomyázott kívánatos nőkkel, 
Móric csak nézőként tudott szerepelni.

Még egy régi, a háború előtti évekből való 
tagja volt a társaságnak: Jócó, a félszemű, ko
paszodó, mindig letört újságíró — újságíró —, 
újságíró csak annyiban, hogy tíz év előtt csak
ugyan lefordította Andrejev Leonidnak egyik 
regényét. Az akkor folytatásokban meg is je
lent az egyik pesti lapban, melynek meglehetős 
rövid ideig ő vidéki tudósításokat is küldött.



Azóta azonban Jócó csak búsult és verseket írt 
halott szeretőjéről, Jankáról, verseket, melyek 
a halott nővel átélt érzéki gyönyöröket s azok 
minden változatát beszélték el oly részletes hű
séggel, akár valamely a nemi élet kórtüneteit 
tárgyaló tankönyv.

Seiden Móric ezt a költészetet „megdöbbentő 
erejűnek, kiválóan eredetinek és forradalmian 
merésznek” találta, Tósó azonban már rég nem 
volt hajlandó meghallgatni Jócó verseit, míg 
Sásdi Bandi minden ellenkezés nélkül hagyta, 
hogy Jócó felolvasson neki, hogy aztán a felol
vasás végén elmélyedve sóhajtson fel, szólván:

— Janka, Janka, mely szerencse, hogy sose 
élt szegény!

Jócó pedig semmiért se haragudott meg, ha
csak megfizették neki a feketéjét, s ennek fejé
ben bőségesen Szórakoztatta Sásdi Bandit a 
nagyapjáról, Legetics Jócóiól szóló történetek
kel, kinek Budapesten, Pétervárott és Bécsben 
egyszerre futottak a versenylovai, s beszélt az 
ő saját gyermekkori emlékeiről, távoli múltról, 
mikor Moszkvában csilingelő trojkán a nagy
apja ölében a havas úton Juszupov herceg kivi
lágított palotájához hajtattak. Sásdi Bandi ki
fogyhatatlan odaadással hallgatta, mert meg
győződése volt, hogy nem fontos, vajon mind
ebből valami is igaz-e, a fontos csak az, hogy a 
történet jól legyen elmondva, s csak ebből a 
szempontból s minden rosszmájúság nélkül el
mélázva sóhajtotta, ha a félszemű, kopasz, gyű
rött Jócó éjfél táján Juszupov hercegnek és ne
jének kivilágított termeihez ért:

— Be kár, ó be kár! Akkor már mért nem a 
jó cárhoz, valamelyik kitűnő Romanovhoz vitt 
boldogult Legetics, derék nagyapád!

Seiden Móricot azonban még Sásdi Bandi sem 
szenvedhette. Mikor egyszer a háború alatt 
Bandi hazajött szabadságra és beszélt a jótéte
ményről, melyet egy vad pergőtűzben pár fiola 
morfium gyakorol az emberre, Tósó azt mondta 
neki, hogy hiába beszél, benne nem fog part
nerre találni, Jócó is csak fáradtan legyintett, 
hogy őt már nem érdeklik az effajta szenzációk, 
ellenben Seiden Móric nyomban emlékezett



Baudelaire-re, aki könyvet írt csodálatos ideg
állapotokról, melyeket kábítószerekkel lehet 
előidézni, és kijelentette, hogy feltétlenül ő is 
meg akarja próbálni. Bandi erre ott mindjárt 
elővette fecskendőjét, amire Seiden Móric nem 
volt elkészülve s egész ijedten tiltakozott, hebe
gett, s még azután is elkerülte Bandit, míg az 
megint vissza nem ment a frontra, Seiden Mó
ric pedig, akit Bandi már csak „zsidó puhány- 
nak” nevezett, ki Svájcba.

Sásdi Bandi szerette, ha még valaki ül mel
lette vagy vele szemben, akár beszél az, akár 
nem, csak ott legyen s legyen neki kihez intézni 
szavait, ha nagy hallgatás után mint valami bo
nyolult és hosszú számadás végösszegét közölve 
felsóhajt: — Beh bús, beh bús mindez.

így történt, hogy a társaság nagyobbrészt al
kalmi, véletlen, úgyszólván átutazó tagokkal 
gyarapodott, mint a sánta vendéglős, kihez a 
kaszinóbeli urak pörköltre és sörre jártak, s aki 
délutánonként kártyázni jött á Városi Kávé
házba. Hasonlóképp egy fiatal divatáru-keres
kedő, zenebarát, aki Bandinak hitelbe két ne
héz selyem nyakkendőt adott el. Akadt egy vá
rosi hivatalnok is — Bandi azt mondta: főügy
osztály főnök —, idősebb úr, agglegény, aki 
unalmában néha Bandi asztalához ült.

Az ilyen ismeretségek létre se jöttek volna, 
ha a háború nem úgy hozza, hogy Bandi haza
jön szabadságra és „az igaziak” közül senkit se 
talál otthon.

De bővült a társaság a háború alatt „igaziak
kal” is, mint amilyen a bozontos üstökű Fluck, 
a városi zeneiskola hegedűtanára. Ez utóbbi, 
igaz, csak a „keserűség napjaiban” jelent meg a 
társaságban. Ha azonban Flück, ugyanez a Fluck 
közömbösen szigorú arccal sietett el az utcán, 
Sásdi Bandi mellett s épp hogy sietősen odakö
szönt neki, mint valami elfoglalt „adóalany”, 
Bandi tudta, hogy ennek semmi jelentősége, ez 
csak annyit jelent, hogy Fluck felől megint el
múltak a „keserűség napjai”, a „szegény ze
nélő” a lendület napjait éli, bezárkózik, gyako
rol, órák hosszat ujj- és csuklógyakorlatokat 
játszik, „a szegény” lefekvés előtt Dantet, sőt



talán Arisztotelész Logikáját olvassa, s már 
hajnalban felkelt, mert nincs zseni vasszorga
lom nélkül. Ez így változik a nemes lelkű zené
lőnél, s Bandi tudja, hogy három nap vagy leg
feljebb egy hét múlva majd megint megjelenik 
a Városi Kávéházban, leül mellé a plüsspam- 
lagra és búsulni fog, mint egy hím Niobe, és 
inni fog, mint egy kefekötő.

Megint másfajta ismeretség volt a Báti Józsi
val való. Látásból még a háború előtti időkből 
ismerte. A kávéház ablakából szemébe tűnt egy 
kalap nélkül, télen is kihajtott inggallérral járó, 
hosszú kamasz, aki rettenetes komoly képpel, 
hosszú léptekkel s könyvekkel megrakodva — 
holott nyilván nem volt gimnazista, mert ciga
retta volt a szájában — mindig sietett az utcán. 
Ez a kamasz vagy egyedül járt, helyesebben gá
zolt az utcákon, vagy pedig mindenféle napszá
mosokkal, munkásokkal egy csoportban buk
kant fel. Egy időben mind sűrűbben látható 
volt a kamasz Fluck társaságában, aki, mint ki
derült, a fiú szolid, polgári szüleinek megbízá
sából, hegedülni kellett volna hogy tanítsa.

Sásdi Bandi meglehetős antipátiával hallgatta 
Fluck közléseit a gyerekről, aki kimaradt a gim
náziumból a megokolással, hogy fontosabb dol
gai nőm engedik napi öt órát mindenféle iskolai 
hülyeségek hallgatásával eltölteni, s aki végül 
szülei fenyegetődzésére vagy könyörgésére ke
gyesen beleegyezett, hogy mint magántanuló 
jelentkezzék majd vizsgára. Természetesen á 
gimnáziumi tanári kar, melynek tagjai szintén 
gyakran találkozhattak a cigarettázó kamasszal, s 
amely tanári kar még a helybeli újságból is ér
tesülhetett róla, hogy ez a magántanuló a mun
kásotthonban a földmunkásoknak előadásokat 
tart, még kevesebb szimpátiával fogadta ezt a 
viszgára jelentkező ifjút. Mikor a második vizs
gáján is megbuktatták, kijelentette, hogy többé 
nem is próbálkozik, mert nem is akar érettségi 
bizonyítványt szerezni egy társadalomban, 
melyben a felsőbb iskolák csak a vagyonos szü- 
lők gyermekeinek a kiváltsága. A szülei nem 
bírtak vele, s Fluckhoz fordultak, akinél meg
értő részvétre találtak, Fluck őszintén fogadko-



zott, hogy „érvényesíteni fogja befolyását”. 
Fluck azonban még aznap búbánatos arccal je
lentkezett öreg Bátiék házában: kérem, a Józsik a 
nem gyerek, ö nagyszerű ember, a Józsikénak 
van igaza, a gimnázium tényleg utálatos, a Jó- 
zsika igenis jól teszi, ha inkább a munkásott
honba jár és azokkal a dolgokkal foglalkozik, 
amik az egyéniségének megfelelnek, és kérem, 
ne tessék emiatt búsulni, én isten bizony örül
nék neki, ha ilyen fiam volna.

Báti Józsi pedig, ha nem volt a munkásott
honban, bezárkózott szobájába és naphosszat 
isten tudja honnan szerzett könyveket bújt, 
csakis kinőtt, ócska ruháit viselte s még azt se 
engedte meg, hogy szobáját a cseléd takarítsa 
ki.

Fluck Sásdi Bandival szemben is körömsza
kadtáig védte az ő Józsikáját, aki különben már 
rég megszűnt tanítványa lenni, sőt tán igazá
ban sosem volt, mert a hegedűórák alatt sokkal 
több szó esett köztük Marxról és Lassalle-ról, 
Tolsztojról és Ady-versekről, mint Bloch-féle 
ujjgyakorlatokról és a vonó helyes kezeléséről.

A háború kitörése után Báti Józsi eltűnt.
— Hol a barátod? — kérdezték Fluckot, mi

kor Bandi és Tósó búcsúztatására — másnap 
kellett bevonulniuk — a boros asztal körül 
ültek.

Fluck nem mindjárt felelt. — Lázított a há
ború ellen — vallotta be végülis. — Ma tudtam 
meg az anyjától, aki az utcán sírt, fél, hogy a 
fiú kárt tesz magában és arra kért engem. . .  
Nézze, tanár úr, hisz az ugye nem sértés — 
— mondta —, kegyed szokott mulatni, vigye 
magával a Józsit, beszélje rá, mert mindig fé
lek, ha eszembe jut, mint jár egész nap fel-alá 
az átkozott könyvek közt a magára zárt szobá
jában.

Tósó nevetett:
— Hát mért nem hoztad ide „mulatni”?
Mikor Sásdi Bandi aztán két évvel később

hazajött szabadságra, akkor találkozott Báti 
Józsival. Gondosan vasalt nadrágban, kemény 
gallérban és kemény mandzsettával, lobogó La 
Valliére nyakkendővel, homlokába lógó elvá



lasztott hajjal ott ült az egykori művészasztal
nál a kávéházban Fluck mellett. Sásdi Bandi 
alig ült öt percig mellette s már vehemensen 
magyarázni kezdte, hogy az emberiség óriási 
tömegeinek élete önmagában nem érték, hanem 
értékké csak az egész életnek egyedül értelmet 
adó hatalmas egyén, az Übermensch könyörte
len keze teheti. — Elég kár, hp így van — só
hajtotta Sásdi Bandi tartózkodón, miközben a 
fekete fiú hosszú ujjú kezeit szemlélte, s elha
tározta, hogy majd a háború után egy képet 
fest, melyen nem lesz más csak rengeteg kéz, ke
zek egész erdeje, Manlichert szorító kezek, 
imádkozó kezek, egymást tördelő kezek, sötét 
háttérből kellene kísérteties, világos színben 
előrenyúlniuk.

Egy esztendővel később Báti Józsi is katona 
lett. Odakinn véletlenül együvé került Sásdi 
Bandival s majdnem barátok lettek, hacsak Báti 
Józsinak, aki ezidőben már Nietzsche és a 
buddhizmus között ingadozott, s közben egyik 
napon misztikus, másikon expresszionista forra
dalmi verseket írt, nem lett volna egy kellemet
len hibája: mindig volt egy meggyőződése s 
minduntalan meg akarta nyerni a meggyőződé
sének Bandit, ki azonban egyáltalán nem látta 
be, hogy mért akar valaki olyan görcsösen egy 
meggyőződést, s ha már van neki égy, mért 
nem örül vele s hagyja békén a másik embert. 
Bizony mondom — szólt nem egyszer Báti Jó
zsihoz —- biztos szebb verseket írnál, ha nem 
volna mindig egy meggyőződésed. S azonkívül 
— tette még hozzá — akkor több férfiasság is 
volna megjelenésedben, te ótestamentumi ko
mor levita, gyermekded gyermek és hazug 
költő.

De még Báti Józsi előtt a Sásdi Bandi körét 
Fluck még egy emberrel gazdagította, Török 
Gézával, a jégbe hűtött emberrel, ki állandóan 
Pesten élt, de mert a birtoka odahaza volt, 
minden évben néhány hetet otthon töltött, s 
mert bármilyen is volt a mfivészasztalbell társa
ság, ebben a városban mégis az egyetlen társaság 
volt, melyben bizonyos művészeti és szellemi 
kérdéseket egyáltalán szóvá lehetett tenni, Tö



lök Géza otthonléte unalmas napjaiban el-ellá- 
logatott a művésztársaság asztalához. Fluek ki
jelentette, hogy Török Géza az összes kontinen
sek legtehetségtelenebb magánzója, szidta, mint 
a bokrot, de csak a keserű óráiban; a lendület 
óráiban vágyódott utána s kereste a társaságát, 
kijelentette, hogy igenis minden nagy művész 
élete külsőségeit tekintve zordon nyárspolgár 
volt, spórolós a pénzzel, spórolós az idővel, jó
zan, kicsinyességig önző — ez, ez az igazi! S 
nemcsak művész, minden nagyot alkotó ember 
ilyen. Vagy élt-e Königsbergában egyetlen 
nyárspolgárabb nyárspolgár, mint Kant Emmá- 
nuel? S igenis jól teszi Török Géza, ha nem fi
zeti ki a más cehhét, az életnek nincs em
berhez méltóbb elve, mint az ökonómia, s ha 
Török Géza nem is Kant, de a társaság legmű
veltebb tagja, egy ember, aki öt nyelven beszél, 
ért a zenéhez, szociológiához és természettudo
mányos műveltsége is van, amit ennek a társa
ságnak egy tagja sem állíthat magáról. S bo
zontos üstökét rázva ilyenkor rajongásában az 
elérhetetlen ‘ideál iránt, önfeledten kiáltott fel:

— Csak semmi bozontos üstök! Az erő a mű
ben tomboljon, a műben! A külső megjelenés
ben legyünk szürkék, disztingváltak, mint Tö
rök Géza. Itt vágatom le a nyakam, ha 5 életé
ben egyszer is részeg volt — ki állíthatja ezt 
magáról közÜletek?

Báti ismerte Török Gézának egy előkelő pesti 
kiadóvállalatnál megjelent verseskönyvét s ki
jelentette, hogy egy ember, aki az ágya előtt 
álló két papucsról hosszú verset tud írni, ha 
mégoly gyönyörű is volna az a vers, csak kis 
babra-lélek lehet, s az ilyen nem kell neki. 
Fluck éretlen kölyöknek, önteltnek, tudatlan
nak, mindennek lehordta Bálit, és a két papucs 
védelmére a japán miniatűrök csodáiról tartott 
neki leckéztető előadást. És különben is — foly
tatta aztán, miután kilihegte magát, nyugodtab- 
ban — Török Géza örök életében beteg, epekö
ves bántalmakkal megvert ember, most is azért 
kell itthon élnie, mert pesti vendéglőben nem 
kaphatja azt a diétát, ami kell neki, s az ilyen



beteg gyomor kihat az ember intellektusára is, 
persze ahhoz, hogy ezt valaki megértse, leg
alább egy szemernyi természettudományos mű
veltségének kellene lennie, ami sajnos magának, 
Józsikám, nincs.

Báti nem tágított.
— Drága Fluck, tegye szívére a kezét és úgy 

mondja meg — de ne a japán miniatűrökről, 
hanem erről beszéljen — szimpatikus-e magá
nak az a magatartás, mely költészete témájául, 
ha csak egyszer is, a saját két komótcipőjét 
tudja választani? Fluck, ne hazudjon, eltekintve 
a költészettől, azt mondja meg, mi a véleménye 
a komótcipő intézményéről mint olyanról?

— Én nem tűröm — jelentette ki Fluck eré
lyesen —, hogy bárki is, mint egy revolvert, 
kérdést szegezzen mellemnek. Különben is Tö
rök Géza a komótcipokröl való verset évek előtt 
írta, mikor maga, Józsikám, még tojásban volt 
s mikor az még modern volt. Ma Török Géza 
szélsőbaloldali szocialista és olyan verseket ír, 
amiket én, a szegény muzsikus-eszemmel meg 
se értek.

A szóra: szélsőbaloldali szocialista, Báti Józsi 
felütötte fejét, s még aznap beállított Török Gé
zához, kinél az emeletes családi házban, a külön 
az ő számára fenntartott legénylakásban kér
dezve és vitatkozva, majd aztán csak a másik 
szavát hallgatva addig ült, míg vendéglátója a 
telhetetlen látogatót ki nem tessékelte. De a 
hóna alatt Báti halom könyvet s a Tett című 
Pesten megjelenő futurlsta irodalmi folyóirat 
addig megjelent példányait vitte magával — 
mint régen, a háború előtt, mielőtt még a Mun
kásotthonból kidobták s mintha máris megint 
civilben volna.

Ekkor az utcák, főleg éjszaka, a már rendet
lenül hazaözönlő katonák lövöldözésétől voltak 
hangosak s itt is, ott is csörömpölve zúzódtak 
be gazdag házak nagy üvegablakai. Seiden dok
tor, bár maga is tagja volt a hirtelen megala
pult szabadkai városi nemzeti tanácsnak, nem 
titkolta, hogy ezt a mai állapotot ideiglenesnek 
tartja, komolytalannak az egész nemzeti taná
csot, mely néhány napon belül, amint az an



tanttal rendbe jöttünk, át fogja adni helyét egy 
erőskezű, „minden rendzavarást vasmarokkal 
elfojtó hatalomnak.” Seiden doktor eddig Tisza 
István híve volt, de hasznosnak tartotta, hogy 
most, mikor a háborút Magyarország elvesz
tette, Károlyi Mihály legyen az ország szószó
lója a győztes antanthatalmaknál. Közben 
majdnem elégtétellel állapította meg, hogy a 
hazaözönlő katonák hálátlanul túllépik azt a 
határt, melyet a pesti októberi forradalom hi
vatalos szervei engedélyeztek nekik. De mikor 
október 31-én a Bácsmegyei Napló rendkívüli 
kiadásban jelentette, hogy gróf Tisza Istvánt 
megölték, a Városi Kávéházban még a kártya- 
asztaloknál is egy pillanatra akkora csend lett, 
mintha egyszerre még a maguk mindennapi kis 
ügyeiken túl nem látó emberek is, mindenki, 
egyszerre döbbenten eszmélt volna rá, hogy ez
zel a golyóktól átlyuggatott, elvágódó szikár 
testtel együtt egész világ vonaglott utolsót. A 
csendben, mely hirtelen elhatalmasodott, az 
egyik márványasztal tetejéről valaki szinte si
koltozva kezdett belekiabálni a nagy, zsúfoltan 
tele Városi Kávéház csendjébe a háború millió 
halottjáról és nyomorékjáról, arról, hogy most 
már mindig a nép fog ítélni s hogy eztán már 
másképp lesz minden, de minden. „Szüzek vol
tunk a forradalmak magas piros hős nászi 
ágyán”, ahogy Ady mondta, de most már . . .

Az első hang, mely a még mindig az asztal 
tetején hadonászó, hórihorgas sovány fiú fü
lébe jutott, a Sásdi Bandi szava volt, aki az 
utolsó, elfúló szavaknál lépett be a kávéház 
forgóajtaján s most a nehéz függönyök előtt 
megállva messze hallhatóan megszólalt:

— Ki az a hosszú majom ott az asztal tete
jén? Báti Józsi? Részeg a kölyök, biztosan.

Sásdi Bandi már elfoglalta a helyét a művész- 
asztalnál. Báti úgy érezte, hogy inkább lehet
séges folytatása volna az ő szereplésének a ká
véház kristálycsillárjába kapaszkodni s úgy hin
tázni a kávéházi vendégek, ügynökök, hivatal
nokok, orvosok, ügyvédek, földbirtokosok, ka
tonatisztek, nagyparasztok feje fölött — majd
nem mindenkiről név szerint tudta, kicsoda —



mint hogy visszamenjen az asztalához, s csak 
egy percig is együtt üljön ezekkel, akikkel ed
dig annyit volt együtt ugyanebben a Városi 
Kávéházban Bandi a hadnagyi uniformisában, 
melyről az utcán bakák vágták le a tiszti csil
lagot, ült bosszúsan, és hideg megvetéssel me
redt a levegőbe.

— Jó napot, Báti elvtárs! — riasztott rá Bá- 
tira az utcán egy ismerős csengésű hang.

Német elvtárs volt, a pápaszemes öreg ács
munkás, Báti Józsi egykori pártfogó barátja, ki 
semmit se változott. Már a szavajárásáról is 
mindjárt ráiömert volna, mert most is úgy 
kezdte, mint négy év előtt vagy még régebben, 
mindent, még ha csak arról is volt szó, hogy a 
szakszervezet munkásotthoni helyiségének me
lyik sarkába állítsák a kis könyvtárszekrényt.

— Én mint a régi gárdából való — kezdte te
hát a foghíjas szájával elégedetten mosolyogva 
— mindig tudtam, előre megmondtam, hogy 
ennek Így kell majd jönni.

Báti Józsi vidám hangos nevetésre fakadt. 
A Német elvtárs, aki előre tudta! De Német 
elvtárs biztos szentül meg is van győződve róla, 
hogy így van. Holott épp ez a Német elvtárs 
volt az, aki pápaszemes tekintélyének teljes sú
lyát latba vetve, egyszerűen kidobatta őt 1914 
nyarán a munkásotthonból, mikor ő a háború 
ellen lázított. Még tizenhat éves sem volt akkor, 
és nem értette, miért megy ki a pályaudvarra 
a munkásotthonnak, a helybeli szociáldemok
rata pártszervezetnek elnöke és választmánya, 
és éljenez és lobogtat kendőt az induló menet- 
századoknak. Szegény Pongrác doktor, fiatal 
ügyvéd volt az elnök. Egy héttel később talál
koztak a vasúti parkban. Báti akkoriban vagy 
otthon a szobájában, vagy pedig, mint valami 
elvadult lény, egy magányos állat, melyet a 
csordája kitaszított, de a csordája szaga még 
mindig ellenállhatatlanul vonz, izgat, a pálya
udvar környékén ődöngött. Pongrác doktoron 
csukaszürke egyenruha, hátán borjú, övén töl
ténytáska, vállán puska. De akkor Bátinak a 
Pongrác doktor személye, mint ahogy egyálta
lán senki személye sem volt érdekes. Csak a
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dolgok, csak az igazságok, csak az igazság sorsa 
izgatta. S mert már két hete nem beszélhetett 
Pongrác doktorral — épp ebben a két hétben, 
melyben annyi megrázkódtatás érte — rá se 
nézve Pongrác doktor arcára, a szavát akarta 
hallani, kérdésekkel rohanta meg: Ugye, hogy 
hazugság amit az újságok írnak. Ugye nem igaz, 
hogy Berlinben a munkások nyílt téren eléget
ték a vörös zászlót, ugye nem igaz, hogy a né
met munkásság képviselői kezet fogtak a csá
szárral, ugye az Intemacionale nem fogja 
hagyni, hogy a munkásság osztályharc helyett 
nemzeti háborúban egymást öldösse?

Pongrác doktor (ki különben, mint Báti, épp 
a napokban hallotta, orosz fogságban később 
mint vörös katona Judenits fehér katonáinak 
keze között halt kinhalált) akkor csak annyit fe
lelt neki, hogy vigyázzon a nyelvére, ezt a pár 
hetet ki kell bőj tölni, neki pedig sietnie kell, sok 
az elvégezni valója, este már indul az ő menet
századja. Német elvtárs pedig a munkásotthon
ban felszólította az elvtársakat: ragadják meg 
az alkalmat és bizonyítsák be, hogy nem va
gyunk mi hazátlan bitangok. És Báti most arra 
is emlékezett, hogy nem egy a munkásotthonból 
ismerős arcot is látott ugyanezeken az utcákon, 
melyeken most Német elvtárssal jár, látott 
munkásokat, akik nagy szakállas megkötözött, 
viaszsárga arcú pópákat hirtelen vérszomjassá 
vált fűszeresek, cselédlányok és földbirtokosok 
társaságában a nyílt utcán meg akartak lin
cselni. És mégis valami fiúi gyöngédséggel él
vezte most az öreg Német elvtárs társaságát, 

x — Hogyhogy oly rég nem láttam? — érdek
lődött Német elvtárs. — Pedig tudja, az egész 
itténi proletárság szerette. Ha jól emlékszem, a 
mi könyvtárunkat is maga szedte rendbe, én 
azt nagyon becsültem az elvtársban. Arany- 
igazság a Liebknecht Vilmos szava: a tudás 
hatalom. Szóval hol, merre járt, hogy felénk se 
nézett?

— Tudja, Német elvtárs, gyerek voltam még. 
Aztán mikor maga akkor kidohatott a munkás
otthonból . . .  azt hittem sose többet nem talál
kozunk — nevetett Báti.



— Hogy én kidobattam? Én a Báti elvtársat?
— Persze hogy engem — kacagott Báti —, 

nem emlékszik, azt mondtam, hogy a mi ellen
ségünk a régi, itt van az országban és a mi 
zászlónk vörös és nem piros-fehér-zöld . . .

— Igen, emlékszem már úgy haloványan — 
köhentett Német elvtárs, s aztán pápaszemét 
megigazítva, mintha az elnöki székből beszélne, 
fontoskodva emelte fel a törött körmű mutató
ujját. — Akkor azt úgy kívánta az illető párt
taktika. Mindent csak idejében — mondta Marx. 
Bajba dönthetett volna mindnyájunkat — de 
én akkor se haragudtam, nagyon fiatal volt 
még, kedves elvtárs. Hanem ha elgondolom, 
hogy húsz év előtt még kakastollas csendőrök 
fogdostak össze bennünket, mikor az itteni föld
munkásokat meg akartuk agitálni — ma meg a 
szocialista minisztert a király kihallgatásra 
hívja meg!

Német elvtárs a fényes fekete cúgos cipője 
hegyét nézte, mikor a csendőrökről beszélt, de 
mikor gondolatban a szocialista minisztert a 
Burgba követte, hátra vetette a fejéjt.

— Ez már valami, az igaz — hagyta rá Báti.
— De most még a királyt is le kell vakarni.

— A zt. . .  azt nem lehet. A pártvezetőségtől 
ez irányban még nem jött utasítás. S különben 
is nekünk marxistáknak tudni kell — megjegy
zem ajánlanám elvtársamnak, olvassa el Las- 
salle könyvét az alkotmányról —, nem fontos 
az államforma, hanem hogy mi van benne.

— öreg Német elvtárs, nem azt mondom én, 
hogy akkor már majd karba tehetjük a kezün
ket ..  Nem köztársaság az, ami nekünk kell, 
hanem valami egész új világ, amiben írmagja 
se maradjon ennek a katonamundéros réginek.

Gyönyörű őszi napsütésben fürdött a város 
egész nap, s most, ha az alacsony háztetők mö
gött már le is bukott a nap, a nyomasztó sze
metes, lótrágyás utcákon még vibrálni érezte az 
ember az egész nap áradt sugarakat s az ősz
nek azt a varázsát, mely tágasabbnak tünteti 
fel az elmúló világot, mint a virágzó volt. A 
kapukban, a boltajtók előtt, az utcasarkokon, 
lépten-nyomon csoportokba verődve emberekbe s



ütköztek, mintha minden élet, a parkettás pol
gári lakásokból éppúgy, mint a földes paraszt- 
szobákból, erre a napra kiköltözött volna az 
utcára. Látni lehetett az arcokon: az első öröm, 
az öröm, hogy a háborúnak vége, már elpárol
gott, helyét a bizonytalanság, az elkövetkezen
dőktől való szorongás érzése foglalta el. A kör
nyékbeli iközségekből és falvakból riasztó hírek 
keltek szárnyra. A hazaáradó katonák tömegei 
nem hoztak magukkal mást, csak egy rettene
tes méretű, négy esztendeje gyűlő éhséget étel
re, italra, asszonyra, földre és talán a bosszúra 
is. Már hallatszott, hogy itt is, ott is a haza
térő katonák a nyomukba szegődött falusi sze
gényekkel, öregekkel, asszonyokkal, gyerekek
kel félhaltra verték a jegyzőt, kifosztották a zsi
dókat, de más gazdagok házait se kímélték 
meg. A szomszéd nagyközségben egy rőfösüzlet 
vasredőnyét kézigránáttal robbantották el az út
ból. És közben nem látszott a vége, a vonatok 
ontották a katonákat, igen, végeláthatatlanul 
jöttek lerongyolódott, borotválatlan képű em
berek, kórházakból, a lábadozókból, a frontok
ról, és mindig csoportosan, tömegekben jelen
tek meg. Ugyanazok, akik virágot szóró felesé
geik és kisasszony lányaik társaságában egykor 
ünnepelve kísérték a menetszázadokat a vasút
állomásra, most megdöbbenve, elborultan bá
multak: mennyien jönnek, mennyien vannak, 
akik visszajönnek és mindüknek puska van a 
kezében. S Bátinak úgy tűnt, mintha egyszerre 
Német elvtárs ás meghőkölve kicsit úgy nézne 
rá, mint a polgárok a kopogó rongyos bakan
csokban felbukkanó katonacsoportokra.

— öreg Német elvtárs, ne féljen, -majd meg
csináljuk, meglátja — nevetett kötekedő jóked
vében.

— Hajnye — kapott fejéhez Német elvtárs —, 
elbeszélgetem az időt, pedig már a munkásott
honban kellene lennem. Tán nem is tudja az 
elvtárs, most én vagyok az elnök. Az elvtársak 
már biztos várnak rám.

— De hisz ez nagyszerű! — kiáltott fel Bátá 
és vele ment.

Négy ablakos, alacsony földszintes ház ez a



munkásotthon. Valamikor parasztház volt. Csak 
a kapubejáróját kövezték ki. Báti jól emléke
zett a hosszú kikövezési vitákra. A nyomdászok 
az udvart is ki akárták köveztetni, a földmun
kások azonban még a kapubejáró kikövez tölté
sének költségeit is sokallták. A famunkások 
szakszervezete Német elvtárs iniciatívájára „pro
letár szolidaritásból”, mint ő mondta, az ud
varban eigy kuglipályát állított fel, s csak az 
anyagot fizettette meg a Munkásotthonnal. Most 
a kuglizó körül magas halomban hevertek min
denféle iratcsomók; a katonai iroda, mely a há
ború alatt a Munkásotthon helyiségeit rekvi- 
rálta el, hagyta itt őket örökbe. A házgondnok 
felesége is mindjárt megismerte Bátit, öröm
mel is köszöntötte, noha annak idején parázs 
viták voltak akörül, hogy szabad-e a házgond
noknak a Munkásotthon tagjai részére alkoho
los italokat felszolgálni. Az asszony most arról 
beszélt, hogy az ura még eddig nem jött vissza 
s hogy ő kilószám szeretné eladni a katonai 
irodából visszamaradt papirost.

Báti emlékezett még rá pontosan: ez itt a 
nyomdászok szobája volt, ez a famunkásöké, ez 
a bőrszakmabelieké, akik akkoriban egy vasár
nap délutánra átengedték a nőmunkásoknak, 
akiknek Báti tartott beszédet. Most mindenütt 
földmunkások voltak, de csak kis részük pa
pucsban, legtöbbjük katonaruhában.

Német élvtárs rosszallóan állt meg az ajtó
ban. Á fojtó füstben egy ember állt és igyeke
zett túlkiabálni a többieket. Némelyek tele to
rokból próbáltak csendet teremteni, hogy min
dig csak egy beszéljen, de ezzel is csak nagyobb 
lett a lárma. Amint beljebb mentek, látták, hogy 
a szomszéd helyiségben ketten is székre állnak 
és beszélnek. Német elvtárs fejét csóválta és 
súlyos lépésekkel ment az első, a legnagyobb 
térem végén álló asztalhoz, reszelt egyet a tor
kán és kalapját maga mellé téve kulcsokkal teli 
karikát húzott elő a zsebéből, nyugalommal ki
kereste a megfelelő kulcsot, kizárta s székén 
hátradőlve húzta ki az asztalfiókot, előszedte a 
csengőt, visszatolta a fiókot és felállt.

— Mélyen tisztelt" elvtársak! — kezdte, mi-



után a csengőt erőteljesen megrázta. De nem 
hederített senki se a csengő, se az ő szavára. 
Erre levette szemüvegét, nagy kék zsebkendő
jével törölgetni kezdte, s mikor már elég tisz- 

* tának találta, feltette az orrára, újra megrázta 
a csengőt, s harsány hángon kiáltott a terembe:

— Tisztelt elvtársak! Van szerencsém mai 
ülésünket. . .

Egy pillanatra néhányan arra fordultak, de 
csak egy pillanatra.

— Csupa új alak — fordult Német elvtárs a 
mellette álló Bátihoz  ̂ — Ezek azt se tudják, mi 
fán termett Marx és Engels. De majd megta
nulják — tette hozzá mintegy magát nyugtatva.

— Ugyan mit rázza már azt a csengőt, Német 
elvtárs — vélekedett Báti. — Megnyitották ezek 
már maga nélkül is az értekezletet.

— És elvtársak — hallatszott egy diadalmas 
rekedt hang — azt mondom én, rosszul csinál
tok mindent. Nem deputáció kell ide, ném nem
zeti tanács. Mi közünk a városházához? Itt a 
város ezer hold földje, itt vagyunk mi, oda kell 
menni a földekre, megcsinálni a paraszttanácsot 
s kimondani: a föld pedig a miénk. Oroszország
ban úgy mondták: kisajátítani.

Szőke hajú, vállas fiatal legény volt, aki így 
beszélt. Fején honvédsapka, de civil ruha volt % 
rajta, s nagyobb nyomaték kedvéért bele-bele- 
rúgott a szöges bakancsával a hosszú padba, 
amelyen állt.

— Megpróbáltuk, de jöttek és elkergettek — 
kiabált valaki.

— Elkergettek? — rikoltott a legény a pad 
tetejéről. — Hát az hogy megy? Hát nektek nincs 
puskátok? Földet akartak, de közben, mint a 
cumplis gyerek elszaladtok: édesanyám, rám né
zett a kakas . . .

Német elvtárs rendületlenül rázta a csengőt, 
most már a tisztelt jelzőt is elhagyta s csak azt 
kiabálta: Elvtársak, elvtársak . . .

Kis ember lévén, kénytelen volt, hogy végre 
észrevétesse magát, kezében a csengővel székre 
állni.

A fiatal honvédsapkás legény majdnem cso-



dálkozva fordult feléje: — Mitakar, öregem, az
zal a csengettyűvel?

Német elvtárs a csillogó pápaszem mögül ke
mény pillantást vetett a legényre. Egész múlt
jában, egész tekintélyében sértve érezte magát, 
öreg testével egyet lendült s kezében a csengő
vel, mely nagyot kondult, egy ugrással ott ter
mett a legény mellett é6 felháborodottan ordí- t 
tott: — Elvtársak!

Még a szomszédos helyiségben zsúfolódók is 
felütötték fejüket, ha nem is a hangra, de a 
nagy teremben támadt hirtelen csendre.

— Elvtársak! Éh a régi forradalmi szociálde
mokrata gárdából való vagyok. Ha délután ötre 
van gyűlés hirdetve, akikor délután ötkor min
denkinek csendben kell lenni, míg az elnök nem 
adja meg a szót. Aki nem tud fegyelmet tar
tani, az nem öntudatos proletár. Felszólítom 
azokat, akik nem akarnak csendben lenni és 
szervezett munkásokhoz méltóan viselkedni, 
hagyják el tüstént a termet!

Német elvtárs arcán erő és biztonság tükröző
dött, mikor karját kinyújtva az ajtóra mutatott. 
Csak csendes morgás hallatszott, mikor előre
csúszott kerek kézelőjét megigazítva, leszállóit 
a pádról s kezében a csengővel a számára sza
baddá tett úton visszament a terem végében álló 
fiókos elnöki • asztalhoz. Az emberek lábujj
hegyre állva nézték. Német elvtárs először is 
leült, aztán két kezével tolva el maga alól a 
széket, lassan felállt, s mintha semmi se történt 
volna, újra megrázta a csengőt és nyugodt han
gon szólt:

— Mélyen tisztelt elvtársak!
Tarkát reszelve kis szünetet tartott, mert az 

emberek a szomszéd helyiségből is tódultak be
felé. Sűrű szemöldökét összevonva várta meg 
míg teljes lett a csend s csak akkor folytatta:

— Amidőn a pártvezetőség köszönetét feje
zem ki, hogy értekezletünkön ily szép számban 
jelentek meg, ezennel van szerencsém meg
nyitni értekezletünket és ismertetni annak na
pirendjét.

Bátinak már öt órára volt találkozója Török 
Gézával s most hat is elmúlt. Lábujjhegyen



furakodott az ajtó felé s közben hallotta Né
met elvtárs nyugodt, minden szót külön hang
súlyozó, száz régi pártérfcekezletről ismert hang
ját.

— Mai ülésünk tárgya a földmunkásság és a 
földreform, különös tekintettel a város birtoká
ban lévő földekre s általában a nagybirtokra. 
Felkérem a mélyen tisztelt elvtársakat. . .

Alig lépett ki Báti a Munkásotthon kapuján, 
Jócóba ütközött, aki sietett. Ezen senki más em
bernél nem kellett volna meglepődni, de Jócót 
ő, de talán más se, még sose látta valamiért 
vagy valahová sietni. Báti ' utánakiáltott, de 
Jócó tovább sietve csak épp visszaszólt:

— Sürgős ügyeim vannak, kérlek. Gyere este 
Seiden Mórichoz, ha ráérek, ott leszek én is. 
Ott lesz mindenki.

— Én nem — kiáltott Báti és ez a kiáltás őt 
magát is még jobban meglepte, mint az, hogy 
Jócót ilyen önérzettől duzzadóan és sietni látta. 
De se Jócón, se saját magán nem állt meg gon
dolkodni, csak átadta magát annak a nagy, sze
líd boldogságérzésnek, melyet régen, talán csak 
a háború előtti gyerekkorában kóstolt meg. 
Igen, akkoriban érezte ezt a gondtalan mosolyt 
szívéből arcára kivirulni. Ha egy-egy könyv be
tűinek behabzsolása után csodálatos igazságok 
birtokosának érezte magát, olyan igazságok 
avatottjának, amilyeneket itt ebben az egész 
nagy parasztvárosban rajta kívül senki se ízlelt. 
Mert íze volt mindennek, s mindennek mámor
íze volt. S ha este a kihalt utcákon, melyeken 
csak egy-egy részeg emberbe ütköztek, aki a 
tamburától hangos kocsmából botorkált haza
felé — az egész város tele van ilyen kis kocs
mákkal —, vagy ©gy-egy hangos úri társaság 
jött velük szembe s ment az egyik nagy cigány
zenés kávéházba, késő éjszakáig kart karba ölt
ve sétálgatott Fluckkal és elébuzogta mindazt, 
amit naphosszat olvasott, a leálcázott titkokat, 
az új igazságokat, a szárnyaló szépségeket — s 
ebben az időben egész nap mást se tett, mint 
olvasott — akkor ő, a fiatal gyerek ezt az öreg 
gyereket, Fluckot úgy magával tudta ragadni, 
hogy maguk is, mint két részeg fel-felujjongtak



az éjszaikai csendben, melyet rajtuk kívül csak 
másfajta részegek hangja vagy nótázása zavart 
meg. Hogy is történhetett — csodálkozott most 
Báti Józsi —, de csak csodálkozott minden lel
kifurdalás vagy bánat nélkül —, hogy is tör
ténhetett, hogy ő aztán a háborúban már csak 
közönséges boros mámorban járta az utcákat 
és hogy Fluck már őhozzá is csak a keserűség 
óráiban jött oda s a lendület idején majdnem 
éppúgy elkerülte öt, mint ahogy Sásdi Bandit? 
Milyen furcsa, hogy ez mind most elmúlt, el
múlt, mint a katonaság, a kaszámyaélet, a 
front.. .

— Fluck! Fluck! — állt meg hirtelen egy 
félemeletes ház előtt és kiabált fel a nyitott 
ablakokba.

— Józsikám, maga az? — tűnt fel az ablak
ban Fluck bozontos üstöké, és valami egész szo
katlan izgatott boldogsággal a hangjában kiabált 
le neki. — Jöjjön, jöjjön!

Báti felkáabált.
— Mi az Fluck, drága Fluck, maga is meg

bolondult?
— Meg, hála Isten, én is. Szóval maga is? 

Nem, ne maga jöjjön, én jövök le, most nem 
bírom ki a szobában . . .  -Jövök mindjárt.

— Nagyszerű!
— Nagyszerű!
— Ha tudná, ha tudná, Józsikám — szólt 

Fluck mindjárt, amint a csikorogva nyíló kis
kapuin kilépett, t— Úgy örülök, hogy jött. Már 
nem bírtam ki. Kinyitottam az ablakot, azt hit
tem, megfulladok. Minden hajam szála fáj a 
boldogságtól. Ismeri ezt az érzést, Józsikám?

— Tudja mi ez? — nevetett Báti. — Az em
ber egyszerre ráébred, érzi, hogy fiatal. Ez az 
egész. Mert fiatalnak lenni, drága Fluck, ugye 
azt jelenti, hogy ideje van az embernek sok go
nosz év fordulását kivárni, mindent, ami piszok 
rátapadt, kiheverhet, fiatalnak lenni azt jelenti, 
hogy még minden tv újra kezdhet az ember.

— Ügy van, úgy! — bólogatott Fluck, de az
tán egyszerre fölkiáltott s nagy ijedtség rezgett 
a hangjában — Jézus!, Egész eszemet vesztettem. 
Elfelejtettem. . .



Megfordult és visszament a kapuhoz.
Kinyitotta a kaput, visszament az udvarba s 

kijövet úgy lépte át a kapu küszöbét, hogy egy
szer a jobb, egyszer a bal kezével megérintette 
a két kapufélfát. Közben vigyázott, hogy mind 
az öt ujja egyszerre érintse meg. Aztán meg
állt a ház előtt, kétszer egymás után a bal lábá
val lépett ki, s miután mindezt szertartásos ap- 
rólékossággal elvégezte, megkönnyebbülten só
hajtott fel, s újra felsugárzott kemény, csontos 
arcán a boldogság.

— Nagy disznó ön, uram — szólt Bátihoz, 
mikor elindultak. — Hány hónapja már, hogy 
nem szólt fel így az ablakomba, mi?

— Bukovinából kicsit nehéz lett volna ide 
felszólni, nem gondolja?

— Már Bukovina előtt se nézett fel, s külön
ben is csak a disznók tiltakoznak az ellen, hogy 
ők disznók. Egyszóval, nagy disznó ön, uram 
és pont. De azért én mégis ezerszer szívesebben 
vagyok magával, édes disznó Józsikám, mint 
akármelyik más hímnemű állattal. Magának van 
esze, azonkívül magának nyugodtan mondhatja 
az ember, hogy disznó, s ami a legfontosabb, 
mondom, van esze és mégis van érzéke á dé
moni borzongások iránt. Az az ökör azt mond
ta nekem, hogy menjek fel Pestre Ferenczihez 
és pszichoanalizáltassam magam, mert hogy az 
egy kényszerképzet, ősemberi, tudatalatti, tabu, 
totem, neurózis. . .  fészkes fene és közben rám 
néz, és minden lélektudománya mellett nem 
veszi észre, amit a félig vak háziasszonyom, a 
Mayer néni is észrevett ma rajtam: milyen fur
csa, milyen egész furcsa ma, tanár úr! — mond
ta Mayer néni nekem, és nevetett. Nevetett, 
érti, mintha csiklandozták volna, érti?

— Nagyon örülök, de bötüt se értek, Fluck.
— Csak ne álljon meg, jöjjön Józsikám. Szó

val boldog vagyok, holott nem vagyok részeg, 
vagy részeg, holott két hete csöpp bort se it
tam . . .  banális vagyok, mint egy igazi boldog 
ember, Józsikám, új élet, az élet áll előttem.

— Nagyszerű! Előttem is, Fluck.
— És most azt mondja nekem az a tudós 

ökör, hogy ha most félek a rejtélyes, elrejtett



véletlenektől, óriásoktól, megbántható szelle
mektől, ha ki akarom engesztelni a fáikat, alá
zatosan az ajtófélfát is — azt mondja s nem lát 
mást: neuraszténia, s kezeltessem a neuraszté- 
niámat. S én még azt se mondhatom neki, hiogy 
ökör. Maga, Józsikám, tudja, vannak ilyen em
berek, akiknek nem lehet ilyet mondani. De 
maga képzelje el, ha Napóleon császárrá koro- 
náztatása napjának reggelén hideglelést kap, 
ágynak esik és meghal! Minden készen, minden 
elérve, már csak be kell vonulni a csodák vi
lágába, ott állsz a kapuban, lábad a küszöbön 
— és közbejön egy véletlen vagy természet
tudósán mondjuk egy, csak górcsövön látható 
bacóius, mikróba és fuccs. De mit ért ebből egy 
tudományos ázalag?

— Tudja-e, Fluck, hogy ez nem is tréfa? — 
szólalt meg elkomolyodva Báti. — Sásdi Bandi 
mesélte nekem, hogy — pedig ő a Doberdón 
volt — hazajövet a katonák csupa vidámságból, 
csak úgy a levegőbe lövöldözni kezdtek. És egy
szerre kiverte a hideg verejték. Ha most egy 
ilyen golyó véletlenül eltévedne — erre gon
dolt és ekkora félelmet odakinn még a legva
dabb pergőtűzben sem élt át.

— Meg fogom csókolni Bandit. Csakugyan 
úgy félt szegény? — gondolkodott el Fluck, de 
aztán újra hevesen folytatta. — No és az em
berek, akik megúszták az egész világháborút és 
most a túlzsúfolt' vonat tetejéről lesodorja őket 
egy híd? Mikor talán már csak egy órára van
nak otthonuktól? Fütyülök Napóleonra, az is 
csak egy generális volt, de egy ilyen baka, akit 
a vonat tetejéről lesodor egy híd vagy egy 
alagút. . .  Jaj Józsikám, mind a vonat tetején 
ülünk.

Fluok hevesen kapott Báti karjába, s most 
ennek is jelentősége lett Báti számára. Fluck, 
a drága Fluck most fogózkodik benne, a téli
kabátján keresztül Fluck minden ujját külön 
érezte. Nagyokat lépve jó ideig szótlanul men
tek, míg egyszerre Fluck, nem törődve az esti 
utcán szembejövő, mögöttük, mellettük haladó 
emberekkel, lassan dúdolni kezdett, majd neki- 
eresztve rekedtes hangját, arcával a mellette



lehajtott lejjel lépést tartó Báti felé fordulva, 
énekelni kezdte:

„Und spür’ ich nicht linde, sanft säuselnde Luft? 
Und ist nicht mein Grab mir erhellet?
Ich seh’, w ie ein Engel im rosigen Duft 
Sich tröstend zur Seite mir stellet, —
Ein Engel, ein E n g el. .

— Ein Engel, ein Engel — ismételte, s Báti 
a karján érezte mint adja át magát a muzsikus 
az extatikus, rajongó dallamnak. — Jaj, Józsikám, 
borzasztó kár az, hogy maga mégvnem hallotta 
ezt. Majd, majd ha pénzem lesz, felhozatom ma
gát Pestre, ott lakik majd nálam és ott akarok 
lenni maga mellett, ha majd először hallja a 
Pidéliót, akarom látni, hogy szédül meg, hogy 
semmisül meg, mint fogja mondani, dadogni: 
Szent, szent, szent a Seregek Ura Zebaoth és 
Ludwig von Beethoven. . .  S közben a Fidelio 
még nem is az ő arcának teljes fényessége. . .  
De majd megmutatotm én magának, ha ott lesz 
nálam Pesten.

Az utolsó kvartettekből, a Sors-szimfóniából, 
az Esz-dur koncertből össze-vissza dúdolt rész
leteket. Báti még sose látta így egykori taná
rát. Ez nyilván nem volt a keserűség óráinak 
napjai közül való nap, de a lendületes napok
ban meg éppen nem volt Fluck szokása ez a túl- 
áradás, sőt olyankor meglehetős unalmas volt, 
keveset szól és halálos komolyan csak afféle 
közhelyeket hangoztat mint a korai felkelés 
szükségessége, mert akkor legpdhentebb az agy 
és hogy ajánlatos naponta félórát a levegőn 
tölteni, mert az egészség drága kincs.

— Hát hogy ne bámuljon tovább — tört ki 
aztán Fluckból a titok — vagy mit is beszélek! 
hogy legyen oka bámulni, mondok magának va
lamit, Józsikám. Csak egy szót mondok és min
dent meg fog érteni.

Fluck megállt, eleresztető fiatal barátjának 
karját s szemközt fordulva két kezét ani^ak 
vállára rakta.

— Gortvay Anna Mária — mondta suttogva,



miközben görcsösen, olyan erővel markolta mej* 
Báti csontos vállát, hogy az felszisszent belé.

— Az a barna dzsentri lány, az ezredes lá
nya?

— Igenis, az ezredes barna lánya, a dzsentri 
lány. Az, kinek az apja elesett a háborúban, az 
a lány, aki mindig utálta a szablyákat s a min
dennemű lövegeket s nem kevésbé ezt az egész 
sivár koszos fészket. Gortvay Anna Mária el
adta anyai örökségét, igenis, eladta minden 
földjét, felmegyünk Pestre, feleségem lesz, és 
nem kell többé boltosok botfülű fiait egy órán 
át harminc krajcárért cincogtatnom, rendes la
kásom, gondtalan munkalehetőségeim biztosítva, 
dolgozhatok, mint egy nyárspolgár, s fél év 
múlva már megtarthatom az első koncertemet, 
tán fél év se kell, tán már három hónap múlva. 
Együtt állítottuk össze, már össze is állítottuk 
a műsort. Nem afféle virtuóz vacakok lesznek, 
mint amilyenekkel itt Jan Kubelik főzte a hü
lye publikumot. Anna Mária előkelő, szigorú 
lelke nem tűr kompromisszumot. És épp ma 
lejátszottam neki pár témát az én tervezett 
kompozíciómból, őshangokat, miket eddig' se 
Debussy, se Bartók nem hallott, Wagner és 
Mahler talán sejtett, de megszólaltatni nem tu
dott. Nem lesz programzene, még kevésbé kell 
nekem szöveg hozzá, a zene az egyetlen, mely
ben a lélek, a természet nem megszólal, hanem 
teljességben jelen van, s ez lesz az én nagy ze
nekarra írt kompozícióm, áhítat lesz és bacchans 
tombolás. . .  Józsikám, Józsikám, ó ha tudná, 
mennyi erő, milyen bizalofm, mekkora hit él 
őbenne!

— Drága Fluck, hisz ez szédületes, ilyet ál
modni, se lehet!

— Igen, Józsikám, mondom, ő pokolian hisz 
bennem ... nem, maga most»ne szóljon, kukkot 
se szóljon, csak jöjjön velem.

Fluck a karját lóbálva, nagyokait lépve, s 
nemhogy ő köszönt volna valakinek, de a má
sok köszönését sem viszonozta, sietett: előre, vé
gig a korzón, ahol nyüzsögtek az emberek. Az 
utca két Oldalán a kivilágított kávéházak, fent 
az ívlámpák, de ő süketen és vakon csak ment.

/



S a leszegett fejű emberből valami komor fe
szültség ragadt át hirtelen Bátira is.

— De mi van, Fluck, drága Fluok?
Nem kapott feleletet, Fluck a korzóról nyíló 

első mellékutcánál egy pillanatra megállt, rá
nézett s aztán befordult. Sötét kis utca volt s 
a meglévő kevés lámpa sem égett mind. Jó da
rabig baktattak a sötétben. Egy kis földszintes 
ház előtt, melynek utcai ablakaiból világosság 
áradt ki, Fluok egyszerre megcöveklett. Hátra
szegte a fejét, lekapta a nagy karimájú fekete 
kalapját is. Egy pillanatig, nehezen lélegezve 
így állt mozdulatlanul, majd mint az imént be
lemarkolt Báti szögletes két vállába s mintha 
eleven testéből darabonként kellene letördelnie 
a szavakat, szakadozva egy-egy szó után pilla
natokra szünetet tartva, vallott:

— Anna már három napja. . .  útra kész. 
Három nap előtt már . . .  utazhattam volna . . .  
vele. És mindig valami kifogást mondtam. De . . .  
de m ost. . .  a szerbek jönnek felfelé, lehet, hogy 
holnap már itt vannak s akkor tán hosszú időre 
el vagyunk vágva Pesttől. Ezt ő mondta, ő  
akarja, hogy holnap már utazzunk.

— De akkor mért van ilyen állapotban, Fluck? 
Mért nem rohan?

Fluck nem felelt mindjárt, de Báti is egy
szerre elhallgatott. Értetlenül nézte, mint fer- 
dül el kínban az olyan nagy szerencsétől meg
látogatott ember arca.

— Maga fiatal — mondta Fluok. — De az 
nem igaz, hogy én is az vagyok, ő  hisz ben
nem, pokolian hisz a tehetségemben. Erre építi 
az életét. Addig mondogattam fűnek-fának, hogy 
itt elpusztulok, hogy bennem itt borba fullad 
és bordélyházi éjszakákban sistereg el a tűz, 
amit bennem Isten gyújtott. . .  ilyen gálád nagy 
szavakat mondtam, ő elhitte, nekem hitte el. 
hiszi, hogy így van. S ha kiderülne, hogy amit 
én itt, ebben a vaksötétben Isten tüzének érez
tem, ha becsületes csillagos ég alatt kiderülne, 
hogy az csak egy nyavalyás faggyúmécs? 
Hogy, hogy én csak a Mayer nénihez mérve va
gyok lobogó zseni, de alkotók mértékével mérve 
csak egy iszákos disznó, aki sokat tud szavalni,



de azonkívül tehetségtelen, tucat zenetanár? Ha 
ez kiderülne, ha nekem odáfönn erre rá kellene 
jönnöm, mi lesz akkor. . .  mi lesz akkor vele? 
Mert itt, ha itt maradok, akkor mindig, mind 
halálomig gondolhatom s gondolhatja: ez az 
undok sötét koszos fészek az ok . . .

— Józsikám — s a Fluok hangjában valami 
habozó, tétova gyermeki rimánkodás csendült, 
a rimánkodás: győzz meg, hogy nincs igazam —, 
Józsikám, olyan szépen mondta, hogy mi a fia
talság. De ha én ilyeneket gondolok, akkor már 
biztos, hogy nem vag.yok fiatal. Józsikám, hátha 
már későn jött Anna Mária? Hátha már meg is 
fulladt a lelkem s csak a szájam jár még?

— Drága Fluck — kiáltott fel Báti —, majd
nem megbolondított engem is. Hagyjon itt most 
engem azonnal, menjen most mindjátt Gortyay 
Anna Máriához, mondja meg neki, hogy maga 
bolond, gyónja meg neki a kétségeit és ő két 
perc alatt el fogja érni azt, amit rajta kívül 
senki még két nap és két éjszaka alatt sem ér
hetne el. És ennek így is kell lenni — nevetett 
visszanyert vidámsággal Báti.

De Fluck nem nevetett.
— ö  tizenkilenc éves — rázta meg szomo

rúan a bozontos fejét. — ö  ebben is, az én gyó
násomban is, a kétségeimben is csak az én 
nagyszerűségem bizonyítékát látná. No, Isten 
vele, Józsikám.

— Várjon Fluck, így nem hagyhatom — fogta 
meg a kabátját Báti.

— Ugyan Józsikám! — legyintett Fluck. — 
Én azt mondtam, hogy ökör az, aki engem most 
pszichoanalizálásra Ferenczihez rekommendál. 
De én is ökör vagyok, hogy magának hozakod
tam elő kérdésekkel, amik a maga számára, aki 
fiatal, nem is lehetnek kérdések. De mikor az 
ember olyan egyedül van.

— Én azt hiszem, hogy az egyedül helyes fe
leletet adtam magának — felelte sértődötten 
Báti —, s eddig nem tudtam, hogy csak azért 
beszél velem, mert nincs jobb társasága. S ha 
szabad kérdeznem: ki az a másik ökör, aki any- 
nyit emleget?

Fluck elgondolkodva állt, csak. az utolsó sza



vakra, inkább a hangra, mellyel fiatal barátja 
beszélt, ütötte fel fejét.

—  Török Géza, az hát — felelte szórakozot
tan.

— De hiszen nekem randevúm volt vele! — 
kiáltott fel Báti.

Fluck sarkon fordult és szó nélkül elindult, 
ment tovább, le a sötét kis utcában. Ez a hirte
len mozdulat s ahogy látta a sötétben Fluck 
magányos alakját, egyszerre megbánatta Bátival 
az előbbi érzékenységét s alig egy percnyi habo
zás után zavartan sietett Fluck után. Mert néha 
egy ember, aki egyedül jár, még akkor is, ha nem 
tudjuk, hogy ki fia, borja, csak látjuk a ma
gányosan mozgó alakját a nyugodt térben, egy
szerre különös, nosztalgikus testvérisége« szo
morúsággal üti meg a szívünket; a házak nyu
godtan állva maradnak helyükön, a fák gyökere 
vágytalan elégültséggel kapaszkodik a föld me
leg mélységeibe s magasodik az égbe, csak az 
ember megy, megy a helyét keresve, és a dol
gok nem mennek vele, hagyják mindig tovább 
tovább menni — gondolta el Báti és nyomban 
feltette magában, hogy még ma megírja ezt egy, 
természetesen gyönyörű versben, de az egész
nek nem szabad nyolc, legrosszabb esetben tíz 
sornál hosszabbnak lenni, ne a gondolatokat kö
zölje, hanem az érzést fejezze ki. De aztán 
eszébe jutott, hogy ez csak egy impresszionista 
vers lesz, holott Török Géza már rég meggyőzte 
őt arról, hogy az impresszionizmus halott s ma 
futuristának kell lenni. Ez a tilalom elcsüggesz
tette, sajnálta a verset, de megvigasztalta az, 
hogy Fluck, akinek már megint az oldalán ment, 
minden jel szerint nem is vette észre az ő előbbi 
érzékenykedését, mert íme Fluck egyszerre az
zal a kérdéssel fordult felé:

— Tudja, Józsikám, mért szeretem magát 
olyan nagyon?

— De hát — derült föl Báti — az előbb azt 
mondta, hogy csak afféle szaharin vagyok cu
kor híján a kávéjában. . .

Fluck csak megállt és percig bámult, mintha 
elfelejtette volna mit akart mondani.

— Igen — kiáltotta fel aztán — azért, mert
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maga mindig hisz valamiben. És tehetség, nagy 
vagy kis tehetség, nem is ez a kérdés, semmi eset
re sem ez az igazi kérdés. . .  Lehetnék én kü
lönb hegedűs és pedagógus Fleschnél, lehetne a 
tehetségem Paganinié és én, én mégis csak 
Fluck maradnék, ha Fluck vagyok. . .  Ez mind 
zöldség. Az embernek hinni kell valamiben, 
föltétlenül, egészen és boldogan. S Józsikém, ha 
engem, a pofámat, ezt az egész fészket itt egy
szer el is felejtené, ne felejtse el azt soha amit 
most mondok: üssön le mindenkit, aki a maga 

-boldog természetét akarja megrontani, a bol
dog természetét, mely mindig talált valamit, 
amiben hinni lehet. Ügy kell hinni, mint maga, 
aki olyan marhaságra is képes volt, hogy kávé
házi üzérektől harsány élj ént várjon a forrada
lomra . . .  Mondja, igaz, maga tényleg Ady-ver
set citált, beszédet mondott nekik? Röhögtek, 
mi?

— Röhögtek? — csodálkozott Báti. — Én azt 
láttam, hogy ellenségesek voltak.

— Biztosan azok is voltak, az első öt percben 
— szólt Fluck élénken és gyönyörűséggel nézett 
fiatal barátja arcába. — De ellenségesnek lenni, 
egy bizonyös szellemiség ellenségének, ahhoz 
egyáltalán az kell, hogy megsuhintsa őket a 
szellem' szárnya. Amint az első meglepetésből 
fölocsudnak, már nem haragszanak, csak rö
högnek . . .  De minek ezt magának tudni? Józsi
kéin, ha holnap megint fölgyűlik magában a lé
lek, ugorján föl csak megint a kávéházban az 
asztalra. . .  Ezért szeretem, és ez az, amit én 
sose tudnék megcsinálni. Van itt magának va
lami hadseregszállító rokona, az a ragyás Wes- 
termayer . . .  az azt bizonygatta, hogy maga már 
a háború élőtt is bolond volt, mert neki minden 
áron meg akart magyarázni egy Ady-verset, s 
fél óráig magyarázott neki, s nem hagyta addig 
békén, míg csak ki nem jelentette, hogy ő is el 
van ragadtatva . .. Egy verstől! A Westermayer! 
Seiden doktor meg nem röhögött, hanem felhá
borodott, de hallom, úgy megijedt — nem mon
dom, hogy csak a maga szónoklatától —, még 
este újra felvitte a feleségét Pestre szanató
riumba . . .
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— Szóval azért lesz ma Móricnál lakoma? — 
nevetett Báti.

— Maga is hallotta már? Valami nagy ivásra 
készülnek. Hívtak engem is . . .

— Csak nem megy oda? — kérdezte Báti 
szemrehányóan. — Magának ott van már Anna 
Mária!

— Dehogyis megyek! — tiltakozott Fluck.
— Én én se megyek! — kiáltott fel örven

dezve Báti.
Visszafordultak a korzó felé. Kiérve a kor

zóra a sarkon elváltak. A korzó már elnéptele
nedett, s Báti Józsi ment még vidámabban, 
mint mielőtt Fluckkal találkozott.

— Józsikám!
Báti hátrafordult, hogy bevárja Fluckot, aki 

fejcsóválva sietett utána.
— Micsoda önző disznó vagyok  ̂én! Hisz maga 

azt mondta, hogy* magát is valami kivételes 
nagy boldogság érte s ón el is felejtettem meg
kérdezni, hogy mi?

— Engem? Én azt mondtam? Csakugyan, de 
mi is ért engem? Tényleg, de tényleg . . .  tulaj
donképp nem tudom.

Mind a ketten nevettek, de Báti zavartan 
kullogott egyedül hazafelé. Amint maga mögött 
hagyta a korzót és kiért arra a háborús takaré
kosság miatt világítás nélkül maradt utcára s 

, odaért a házhoz, melynek első emeletét az övéi 
lakták s felnézett a világos ablakokra, tekin
tete fennakadt a világos törzsű magas, karcsú 
jegenyefán. Mikor utoljára s először vette észre 
ezt a jegenyefát, akkor koronája, mely épp az 5 
ablakán nézett be, tele volt zöld lombbal. Ide
nézett mindig az 6 ablakába, de 5 csak 1917-ben 
vette észre, mikor könyveit, kéziratait elren
dezve indulás előtt — frontra ment ki — körül
nézett a szobájában. Hajnal volt, s mikor meg
pillantotta a korán kelő nap sugaraiban fel
szökő fát, nem akart hinni a szemének. . .  s 
épp ettől a fától, melyet addig szinte tudomá
sul se vett, nehezebb volt megválnia, mint szo
bájától és könyveitől, övéitől búcsúzva is, azok 
feje felett a lombokat nézte, a fát szemben az 
ablakával. Azóta jött a front, aztán megint



mindent betakaró boros éjszakák a művészasz- 
talbeli társasággal, jött az egész élet, mellyel 
nem volt mit kezdeni. A mai napig, eddig a pil
lanatig megint elfelejtkezett a fáról, melyhez 
most odalépett, hogy félszegen megtapogassa. 
Senki se volt a közelben. Hirtelen megölelte a 
fa törzsét, odaszorította arcát a hűvös sima kér
géhez.

— Ma múlt el a háború, túléltem, most már 
biztos, hogy túléltem — mint rakéták gyúltak 
ki, világítottak s lobbantak el agyában a sza
vak , most már biztos, nem lesz sose többet, 
valami új, sose volt még szabad, édes, gyönyörű 
élet kezdődik. Nem akarok többé katonát látni, 
mondta tegnap Pesten az új magyar hadügymi
niszter — szólt félhangosan és eszébe jutott 
Fluck szava, hogy az embernek minden haja- 
szála fáj a boldogságtól.

Felment az emeletre s keze már az előszoba 
kilincsén volt, mikor egyszerre visszahőkölt és 
számyszegetten, tétovázva megállott. Biztosan 
vártak rá a vacsorával, vártak, ő nem jött, még 
vártak s ő még se jött, s a végén, nyolc felé só
hajtva asztalhoz ültek — nélküle. S ha most be
lép, nem kell mentegetőznie, szót se kell szól
nia, tőle már mindent megszoktál ,̂ nála már 
semmin se csodálkoznak, tehet amit akar, anyja 
egy mártír hangjával fogja a becsengetett szo
balánynak mondani, hogy hozza be a neki fél
retett vacsorát, s ő a rossz fiú merev barátság
talan arcával ülhet csak le az asztalhoz, é már 
nem tud más arccal közöttük ülni. Az öccse, a 
kis Palkó hiába lesi majd, hogy csak egy szót 
is szóljon hozzá. Felragyogna Palkó arca, ha ő, 
a bátyja, mesélni kezdene — de otthon ő nem 
tud, otthon ő komisz, rideg, néma marad.

Lassan vonta el kezét a kilincsről, megfor
dult és lábujjhegyen osont le a lépcsőkön, ki az 
utcára. Ott megint fellélegzett. Milyen jó, hogy 
az ajtóban visszafordult! Az anyja biztos kér
lelni kezdte volna, hogy ne menjen el vacsora 
után, csak ma ne, ilyen zavaros időkben. . .  
Lám, csakugyan, a kávéházak is üresek. . .  De 
mit felelhetett volna ő? Azt mondja, hogy meg
fullad otthon, megmondja, hogy az utcán még



csak úgy ragyog benne érzés, vágy, életkedv, és 
elég a családi ház kilincsére tennie a kezét és 
máris megdermedt? Lelet azt megmondani, meg
értetni velük, hogy ezeknek a szobáknak, mint 
minden polgári lakásnak van egy sajátságos, 
meghatározhatatlan, számára alig elviselhető le
vegője? Az anyja biztos sértődve felelné, hogy 
eleget szellőztetnek és tisztaság van náluk . . .  
S ez az egész mai világ, ez a ma uralkodó világ 
ilyen összezsugorodott, érdekek szűk falai közé 
szűkült életekből tevődik össze — összetörni, 
összetörni ezeket a koporsókat, föltámasztani, 
szabaddá tenni az életnek az életet. . .

Így ért oda a házhoz, melyben Török Géza 
lakott.

A kapu már zárva volt. Nem illik ilyen későn 
idegen házban látogatást tenni — állapította 
meg s ez okból oly erővel rántotta meg a régi
módi fogantyús csengőt, hogy harangszószerű 
kalimpálása pillanatokig visszhangzott a házban. 
Az előaiető házmester azonban ahelyett, hogy 
kinyitotta volna a kaput, mint Priamus és 
Thisbe, akiket egy fal választ el, a kapu mögül 
kezdett megerőltetőén hangos tárgyalásokba.

— Mondom, Géza úrhoz akarok menni — hajt- 
hatatlankodott Báti.

— Tessék holnap jönni, nappal — ordított 
nem kevésbé hajthatatlanul a kapu mögül a 
másik.

— De én most akarok, nyissa már ki — ma
radt meg elhatározásánál Báti.

— Nem lehet — rövidítette meg a magyaráz
kodásokat a visszhang.

De a rövidség se használt.
— Ne okoskodjék. Nekem most kell vele 

beszélnem. . .
— Semmi okoskodás — kiabált a házmester, 

s mint aki még egy utolsó kísérlet fáradságát 
se sokallja a béke érdekében, folytatta. — Azt 
mondták, nyolc órakor bezárjam a kaput és 
senkit se engedjek be. Jójcakát!

Báti erre felhagyott a megerőltető tárgyalá
sokkal s a csengőt vette munkába.

— Ne rángassa már! — igyekezett a vad ha
rangszót túlkiabálni a kapu mögött az ember,



és Báti elégedetten vette tudomásul, hogy köz
vetlen tárgyalások megkezdése oéljából mégis 
nyílik már a kapu.

— Ham! — mordult rá utcagyerek-kedvében 
a házmesterre. — Csakhogy jnár végre kinyi
totta ezt a koporsófödelet.

S már nemcsak ö, hanem az előbbi tárgyaló 
fél is nevetett, mert ő is fiatal ember volt, még 
Bátinál is fiatalabb, s mert gazdái nagy félelmét 
ő is mulatságosnak tartotta. Két fiatal ember ha 
összenevet, mindjárt könnyen lesznek bizalma
sokká. S Bátinak úgyis nagy volt az ismerkedési 
és beszélgetési kedve. Mindjárt megtudta, hogy 
a fiatalember apját, Törökék eredeti házmes
terét, népfölkelőiként vitték el a házból, s hogy 
a neve aztán az eltűntek listáján volt egyszer 
az újságban kinyomtatva. De azért a kapunyitó 
vagy az anyja naphosszat a vasútállomás körül 
iénferegnek már napok óta, várják a katona
vonatokat, mert az „eltűnt” nem biztos hogy 
meghalt, s hátha az egyik vonatbó'l csak kiszáll 
az ő népfÓlkelőjük is.

— Gyünnek, egyre gyünnek a vonatok . . .  S 
ha ő nem, hátha akad valami jó komája, aki 
vele volt odakint és hírt mondana róla. De meg
hagyták, hogy nem szabad éjszaka kimennem 
a vonathoz, itthon kell maradjak, őrizni a házat.

— Félnek — nevetett Báti. — Hanem tudja, 
ha valaki az eltűntek listáján volt. . .  Csak 
azért mondom, nehogy túl nagy legyen a csa
lódás.

— De mikor tudok rá esetet — vetette ellen 
a legény. — Ide a harmadik utca, a Lajkó 
Jóska . . .  arról is kiírták az újságba, hogy el
tűnt, oszt mégiscsak megjött. Meg az. Tegnap 
jött meg.

— De hisz ez pompás!
— Pompás a frászt! Az jön vissza, akinek 

nincs aki örüljön. Nem örült azzal senki. A me
nyecske felesége olyan jófajta le tt. . .  Nagyon 
szemrevaló, jó állású egy menyecske. Megjön 
a Lajkó Jóska, bemegy a házba, épp az asztal
nál ül az asszonya meg a Lajkó Jóska aznapi 
helyettese. De a Lajkó nem olyan legény, aki
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nem találja föl ma^át. Azt se mondta, adj 
Isten, csak galléron fogja a helyettes urat, úgy 
viszi ki a kapuig, ott aztán búcsúzóba még bele
rúg egyet s aztán megy vissza, leül az asztalhoz 
s falatozik a helyettese helyén. Nem hiszem, 
hogy a felesége olyan jó étvággyal evett volna 
tovább — nevetett a legény, majd aztán ko
molyabban folytatta. — De aztán köztük mégis
csak rendbe jött minden, mert nagyon meg
okosod ott ember lett a háborúban a Lajkó. Túl
ságoséin is okos, vesztére jött haza Muszka- 
országból.

Csak szünet után lassan mondta ki, majdnem 
tagolva a szót: Muszkaországból. — S mintha 
a sötétben lesné a sokat jelentő szó hatását.

— Hallja-e —■ kiáltott fel Báti meglepetten. 
— Azt hiszem, hogy ismerem is Lajkó Jóskát. 
Nem egy olyan szőke, jóképű vállas legény s 
honvédsapkában jár még? Ma láttam, meg hal
lottam is a Munkásotthonban.

— A Munkásotthonban? No akkor biztos, 
hogy ő volt — hagyta helyben megélénkült 
szóval a másik. — Az érti ám a csíziót! Csak 
hallották volna azt beszélni, akkor zárnák ám 
igazán a kapukat! Csak úgy mondom — tette 
hozzá aztán gyorsan.

— De ha a jó állású menyecskével is rendbe 
jött, mért mondja, hogy vesztére jött haza?

— Ahogy vesszük. Mi haszna a jó állású me
nyecskéből, ha tegnap jött haza s ma már 
alkonyattájt szépen két civil úr fölcsalta a vá
rosházára és ott mindjárt bekaszlizta. Azt mond
ták, izgatja a népeket — köhintett a legény, s 
olyan hangon, mely se állítás, se kérdés hangja, 
hozzátette: — pedig'hát rendnek muszáj lenni.

A legény hirtelen mozdulattal gyufát vett elő 
és rágyújtott. S a cigarettája füstölt már s ő, 
míg csak körmére nem égett, föltartotta a gyu
fát és fürkészve sandított Báti arcába. Báti meg 
öt nézte. Hatalmas szál legény volt,, magas, 
mint ő, de kétszer olyan vállas. S a szürke sze
me, az arc kemény vonásai. . .  Az utolsó napok
ban Török Gézát kísérőben legalább tízszer is 
látta ezt a legényt — ez megint a jegenyefa 
esete — gondolta — csak most veszi észre.



A gyufa kialudt s megint sötétben maradtaik, 
csak a legény cigarettája parázslott. Kis ideig 
hallgattak. Most kiderül majd, mit látott ki a 
képemből, gondolta Báti és várt.

— Fel tetszik menni Géza úrhoz?
— Biz’ Isten, majd elfelejtettem — eszmélt 

rá Báti. — Nem volna szíves felmenni és le
hívni . . .  hogy én várom.

A lópcsőházban pár perc múlva gyulladt csak 
ki a villany, s az emeleti folyosóról a korlát 
mellől csodálkozó arccal nézett le a kapualjba 
Török Géza. Felhúzott homloka s nem kevésbé 
a hangja elárulta, hogy nincs Ínyére ez a késői 
látogatás. Egy pillanatra eltűnt s aztán felöltött 
télikabáttal, arcán még mindig a hűvös fanyar 
meglepődöttsé^gel — az ember arckifejezésével, 
aki nem térhet ki egy szívesség elől, de jogta
lannak tartja, hogy őt erre a szívességre kér
ték — jött le a lépcsőn. Lassan jött le, s mikor 
végre leért, szemét kerekre nyitva nyújtotta 
kezét. Nagy, mély fekete szeme volt, ahogy a 
szeme kerekedett, úgy szedődött ráncba a kis 
fejéhez képest aránytalanul magas homloka is. 
Ügy adott kezet, hogy felső karját magához 
szorítva csak kilökte s már vissza is húzta kezét 
a másikéból.

— Lehetetlen, hogy most felvezessem, kedves 
Báti. Bocsásson meg, de teljességgel lehetetlen.

— Kérem, kérem. . .  Csak bocsánatot akar
tam kérni, hogy a mai randevút elfelejtettem . . .  
illetve egyáltalán nem felejtettem el, csak köz
bejött ez is, az is.

Bátit zavarta, hogy a fiatal házmester, akivel 
az elébb majdnem barátságot kötött, most kezé
ben a kapukulccsal, szótlanul áll, akár a fal. 
S hogy legalább annak a számára is némi érde
kességet adjon s tán a reményben, hogy sikerül 
őt is belevonnia a társalgásba, mely így igen 
sótalan és feszes volt, átmenet nélkül a nagy 
eseményekre fordította a szót.

— Mit szól Tisza meggyilkolásához? Ha csak 
Németországban is kicsit gyorsabb tempóban 
mennének a dolgok. Mi a véleménye a kiéli 
matrózlázadásról? Nem gondolja . .  .

— L e dom estique est ici — szólt az orra alatt



és szavába vágva Törög Géza. Báti pulykavörös 
lett, megemelte a kalapját és  ment a kapu felé.

— Szelekótya egy ember, kedves Báti, de 
kérem, mit rohan most el? Ha már eljött. . .  No 
várjon!. . .  Maga Sándor elmehet, majd bezárom 
én a kaput.

Sándor azt se mondta jó éjszakát, megfordult 
és ment hátra a nagy. kövezett udvar hátsó 
végében álló lakása irányába. A papucsa egyen
letesen, taktusban ütődött, hallatszott, egyszer 
a meztelen sarkához, egyszer a kőhöz.

— A kiéli matrózlázadás? Látom, tele a 
télikabátja zsebe újságokkal, de higyje el, nem 
lehet a dologról tiszta képet alkotni. Eltöröl
ték ugyan a cenzúrát, de a lapok maguk cen
zúrázzák a híreket. Minden vonalon fékeznek. 
A mi szocdemjeink éppoly kevéssé akarják a 
köztársaságot, mint Scheidemannék. Nálunk is, 
Németországban is csak Wilsonnak van ma már 
sajtója. Ahogy azelőtt a generálisok és Höfer, 
most úgy Wdlson és csak Wilson a sztár.

— Mondja, Török Géza — vágott a szavába 
Báti —, igaz az, hogy maga kijelentette: én 
nem vagyok jótékonysági intézmény, akinek 
nincs pénze, akassza föl magát?

Török Géza vállat vont.
— Ki mondta ezt magának? — kérdezte ne

vetve. — És mért fontos ez magának?
— Mert most magával állok szemben. Állító

lag arról volt szó, hogy Jócónak nipcs rendes 
inge és Fluck felvitte, hogy az övéi közül adjon 
neki egyet, de Jócónak nagyon vastag a nyaka, 
és bár Fluck belevágott az ing gallérjába, Jócó 
kijelentette, hogy közel érezte magát a guta
ütéshez.

— Nem emlékszem már, mit mondtam — 
vont ismét vállat Török Géza. — Biztos nem 
voltam épp barátságos. Nagyon is átlátszó volt, 
hogy mért traktálnak épp engem a Jócó ing- 
problémájával. Mi közöm nekem hozzá? Higyje 
el, kedves Báti, az ember megunja ezeket az 
örökös megpumpolási kísérleteket. . .  Legalább 
itthon ne legyen részem bennük. De hogy le
het a német flottalázadás kérdésével kapcsolat
ban ilyen lappáíiákról egyáltalán beszélni?



Megint nagyra nyíltak a mély fekete sze
mek, a homlok felhúz6dott.

— Igaza van . . .  igaza van, de tudja mit? — 
kiáltott fel hirtelen Báti. — Nyissa ld a kaput, 
menni akarok.

— Hová siet?
Báti az ajkát harapta.
— Jócóval van találkozóm, meg Fluckkal, 

meg Sásdi Bandival Seiden Móricnál — ha- 
zudta, mert sazkadékot akart vágni maga és a 
rettenetes okos, s főképp szolid Török Géza kö
zött.

t)e  meglepetésére, némi habozás után Török 
Géza begombolta a télikabátját, felhúzta a kesz
tyűjét és azt mondta: odanézek én is.

A Török-ház a „köpködő”-re, a város széles 
piacterére néz. Vasárnaponként feketéllik a tér 
a csizmás parasztok tömegétől, akik, míg asz- 
szonyaik a templomban ülnek, idegyűlnek va
sárnap délelőtt mindennemű gazdasági és egyéb 
ügyeik megbeszélésére. Most a „köpködő” csen
des volt, csak a másik végén emelkedő, kereszt
tel díszített magas tornyú városháza volt úgy 
kivilágítva, hogy az ember szinte hallani vélte 
az ablakok mögött nyüzsgő életet. Karszalagos 
civilek, vállukon puskával csoportokban léptek 
ki a nyitott kapun. Pár percig beszélgetve, ne
vetgélve álltak meg a városháza kapuja fölött 
függő egyetlen ívlámpa alatt, aztán hangos ‘üd
vözlések közben kettősével vagy négyesével kü
lönböző irányokba széledték szét.

— Maga nem is tudja? — csodálkozott Török 
Géza. — Pedig a maga rokonának, a Wester- 
mayernek is benne a keze. ö  finanszírozza az 
egész vállalkozást.

— Mi közöm nekem az én rokonaimhoz?
— Ma nagyon paprikás a hangulata, kedves 

Báti. Szóval képzelje csak, a Nemzeti Tanács 
egyik élelmes tagja az üzletek külön őrzésére 
a tanács jóváhagyásával őrséget szervezett. „Fo
kozott biztonsági szervezetinek nevezte el vál
lalkozását s úgy látszik, reusszálni fog. Bizo
nyos összeget kell a kezéhez fizetni és ő ennek 
fejében erre a óéira szerződtetett civileket állít 
éjszakára az üzlethelyiségek elé. A helybéli új



ság hirdetményeiben külön hangsúlyozva volt, 
hogy civileket, mert most minden polgár bizal
matlan a katonák iránt.

Török Géza ez utóbbi szavaknál nevetett, 
mintha nem Török Géza, hanem a saját fijatal 
házmestere volna, aki az ijedős polgárokról be
szél. Vaksötétben, a Török Géza télik abátgomb- 
jára akasztott zseblámpa világánál mentek előre. 
Báti a szokottnál is nagyobbakat lépve úgy, 
hogy Török Gézának szaporán kellett emelgetni 
a lábát. Az eget benyeltók a felhők s mintha a 
várost elnyelte volna a csend és a sötétség. S 
az újságokban az áll, hogy most az országban 
forradalom van — gondolta Báti. Gyenge szél 
is kerekedett, komisz csípős télifajtából való 
szél.

Egy nagy város éjszakai csendjében van vaT 
lami, amit megilletődötten majdnem ünnepinek 
érez az ember, mert még fülébe cseng a moz
gás lármája, az egész tarka benzinszagé zűr
zavar, melyet most pár órára taglózott csak le 
a hatalmas álom — de egy ilyen nagy paraszt
város éjszakai némasága csak sivár, mintha a 
nappali gyér élete csak álca lett volna utcái 
arcán s az igazi lelke, ez a megátalkodott meg
közelíthetetlen közöny, ez a néma sötétség vol
na. A házak, mint azok a kőtuskók, amiket a 
temetőkben állíttatnak .arra a darab földre, 
melybe a gazdagok koporsóját helyezik el. Ezt 
megírom egy versben — határozta el dacosan 
Báti —, meg én, még akkor is, ha ez impresz- 
szionizmus!

— Maga úgy látszik különben is meglehetős 
tájékozatlan a helyi politikai eseményeket ille
tően — törte meg a csendet Török Géza. — 
Tudja mért kellett Jócónak a keményített ing 
és a kemény gallér? Az idevaló bunyevácokx és 
szerbek külön szerb-horvát pemzeti tanácsot 
alakítottak, és Jócó konjunktúrát szimatol, ez 
alkalommal még ő sem akar lemaradni.

— Mondja, Török Géza — támadt rá hirte
len szavába vágva az eddig konokul hallgató 
Báti —, mért jön velem abba a társaságba, ahol 
maga senkit se szeret? Senkit se, érti — engem 
se, tudom.



Török Géza a szokottnál magasabb, kissé női
esbe játszó hangon, de nyugodtan felelt. Báti 
csak maga elé nézett, de pontosan tudni vélte 
hányszor von vállat beszéd közben Török Géza.

— Furcsa fogalmakkal operál maga, kedves 
Báti. Maga tán csak olyan emberekkel érintke
zik, akiket — macskakörmök között mondva — 
szeret? Maga túlságos nagy ügyet csinál egyes 
emberekből. Ha az utóbbi időben kevesebbet 
foglalkozott volna Nietzschevel és többet szo
ciológiával, főleg Marxszal, az egyénnek ez a 
túlbecsülése nem történt volna magával. A há
ború óta minden individualizmus végleg ko
molytalanná vált, bocsásson meg a szóért, ko- 
mikusság. Micsoda súlya van még az egyes em
ber pszichéjének, morális kvalitásainak, szándé
kainak, mikor éppúgy mint a háborúban, min
den a gazdasági erőforrásokon, az organizáció 
milyenségén, minden csak a tömegeken, a meny- 
nyiségeken múlik? A maga nagy olvasottsága 
imponál nekem, a személye is érdekel, kíván
csian figyelem, de engedje meg nekem a meg
jegyzést, hogy a maga egész gondolkodásmód
ján, minden reakcióján meglátszik a természet
tudományos gondolkodás kontrolljának teljes 
hiánya.

A szél erősebben fújt, Török Géza felhajtotta 
kabátja gallérját s egy pillanatra, szembefor
dulva Bátival, megállt.

— Miért hallgat? Ha akar, gorombáskodhat 
is. Mondom, kíváncsi vagyok magára.

— Szóval azt gondolom, ha érdekli — szólt 
Báti továbbmenőben —, kétféleképpen lehet 
nem hinni az egyén értékében. Vagy úgy, hogy 
azt mondom: te csak egyén vagy, s mint ilyen
nel szemben nincsenek különösebb kötelezett
ségeim; vagy úgy, hogy azt mondom: és csak 
egyén vagyok, mint ilyennek semmi értékem, 
tehát cselekedeteimben a magam érdekei, ké
nyelme ne legyen szempont. Nem gondolja, hogy 
minden azon múlik, hogy a lehetséges kettő 
közül melyik konzekvenciót viszi át a gyakor
latba az ember?

— Minden azon múlik? Ez megint egyike a 
maga túlzásainak. Mert, hogy egész közelfekvő



példát mondjak, a forradalom sorsa például 
egyáltalán nem azon múlik. Egyébként Preud . . .

— Nem — tiltakozott nyersen a szavába vág
va Bátá —, kérem, most nem akarom Freudot.

— Nem akarja? — nevetett Török Géza. — 
Most nem akarom! Néha úgy beszél, mint egy 
asszony. . .

Seiden doktor házának nyitva volt a kapuja. 
Az üvegfolyosóról, melynek világossága a kert 
elülső részét, a már betakart rózsatöveket is 
elárasztotta úgy, hogy a hátrébb álló fák csak 
felágaskodott s tömör árnyékokként rajzolód
tak ki a sötétből, zavaros hangos lárma verő
dött ki a kapualjba. Széles, csillogó sárga réz- 
rudakkal leszorított, szőnyeggel borított lépcső
kön mentek fel az üvegfolyosóra. A középen 
álló, megterített, faragott lábú kerek nagy asz
tal mellett, melyen üvegek, virágok, poharak 
sorakoztak már kissé megbontott rendben, ka
tonai egyenruhában ott ült Sásdi Bandi, mel
lette kidagadt homlokerekkel a félszemű Jócó. 
Tósó, már civilben, új világoskék ruhában, mely 
a barna arcszínéhez nagyon jól állt, a kandalló
szerű cserépkályha közelében hintaszéken rin
gatta magát, mellette támlátlan alacsonyabb, 
x-lábú, pámás zsámolyon a szánalmasan sá- 
pádt dandy, Seiden Móric, nyakkendőjében csil
logó tűvel, barna bőrkötéses könyvvel a kezé
ben. Az ajtóban állók hallották, mint olvas fel 
az epekedő, elcsukló felolvasó modorában:

— J e  suis comme le roi d ’un pays pluvieux...
— Királyi leányzó, Hébe, cseppents poharam

ba némi enyhadó italt — esengett az ő önmagát 
parodizáló pátoszával Sásdi Bandi a fehérkö- 
tényes szobalány felé, aki az új vendégek elé 
sietett. De úgy látszik már az est folyamán több 
ízben fordult hozzá Sásdi Bandi, úgyhogy már 
értette a nyelvét s csak rámosolygott: — Mind
járt.

Magas sarkú lakkcipőjében, kandi barna sze
mével úgy mozgott a sok férfi közt, mint aki 
mulat ezeken az urakon, de ő is hajlandó mu
lattatni őket. A szerep, félig háziasszony s csak 
félig cseléd ebben az egyébként mindig csendes,



unalmas házban nyilván nem volt ellenére. Báti 
nem hagyta, hogy elvegye a kabátját.

— Hogy hívják? —
— AnnuSka — felélte várakozással a lány.
— Én meg Báti vagyok. Legyen szíves, tölt

sön csak inkább italt a barátom poharába, hisz 
oly szépen kétte magát — mondta, mert egy
szerre megint elfelejtette a rosszkedvét, friss és 
vidám lett. örült neki, hogy Sásdi Bandi az 
asztali őröl' gyerekesen, de olyan nyíltan kaján 
mosollyal üdvözli, mely félreérthetetlenül be
szél: no ugye jó komisz voltam ma veled szem
ben a kávéházban. Vastag szivarral a kezében, 
nagy ragyogó elégedettségben trónolt az asztal
főn. Szőke haja aranylón hullt homlokára s él
vezte a finom és bőséges italokat, a pompás po
harakat, a puha szőnyeget. Szemére vette most 
a festői, a nagy pápaszemét és széles képpel 
fikszírozta az újonjötteket, de legfőként Báti 
Józsit. A mosolyán meglátszott,“hogy már ivott, 
de ez az a stádium volt, mikor csak úgy áradt 
belőle a hála és a gyengédség, s minden mozdu
lata tapintat és túlzott előkelőség. Ebben a stá
diumban háromszor is megkérdi a szomszédját, 
hogy jól ül-e, s ha jól, nem ülne-e még jobban 
esetleg egy párnával a háta mögött — Báti már 
az ajtóból észrevette Jócó háta mögött a széken 
a selyempámát, s nyomban kitalálta, hogy az 
igazán kényelmes székre ezt csak a Sásdi Bandi 
aggályoskodó gondossága helyezhette el.

S mindezeken felül a rakott asztalnak is örült, 
Báti, örült az italos kilátásnak, mert ai utolsó 
órában, a Török Géza társaságában olyan mér
tékű elhagyottság és zavar, bizonytalanság és 
célját kereső vágy érzése vette hatalmába, hogy 
a kínálkozó mámor, mint egy nagy ígéret, szin
te hívta.

Tósó mindjárt felkelt s a maga lágy nyugodt 
lépteivel már feléjük tartott. Ügy kelt föl s 
hagyta faképnél Sedden Móricot, mintha nem 
is neki olvasta volna fel az óriásnőről szóló ver
set, akiről Baudelaire álmodott s amely versnek 
csak első két soráig juthatott a fölodvasásban 
Móric. Kezében a nyitott bőrkötéses könyvvel 
percnyi habozás után Móric is felállt és kö-



vette Tósót. Az azonban tekintetre sem érde
mesítette, nem barátságtalanul vagy éppen el
lenségesen, hanem mintha egyszerűen nem lát
ná, csak Török Gézával foglalkozott.

Török Géza volt a társaságban megforduló 
emberek között az egyetlen, akivel szemben a 
Tósó viselkedése, ha nem is szerény, de mindig 
gondosan illedelmes és tárgyilagos volt. Török 
Qéza volt oly jártas mindennemű mechanikai és 
technikai kérdésekben, hogy különböző szak
szerű részletek iránt érdeklődhessék Tósónál, 
akinek úgyszólván hivatalból ez lett volna a 
szakmája, míg Török Gézát semmiféle szakma 
se kötötte. Csak érdeklődött minden iránt. Az 
ilyen beszélgetésekbe mind a ketten úgy el tud
tak mélyedni, hogy mire egymással kölcsönösen 
megelégedve felkeltek a kávéházi asztal mellől, 
annak a márványlapja vastraverzekkel, csava
rokkal, szerkezetekkel telefirkálva, sötéten ma
radt vissza.

Tósó a háborúban tüzértiszt volt, és Török 
Géza, aki minden sűrű sorozások ellenére be
tegsége révén civil maradhatott, mégis ponto
san el tudta magyarázni Tósónak a különböző 
gázok vegyi összetételét. Báti most is egyszerre 
csak furcsa szavakat hall: chloracetophenon . . .  
dichlordiaethylsulfid . . .  s odanézett Sásdi Ban
dira, aki élénken figyelni látszott az ókos em
berek társalgására. Sásdi Bandinál türelmeseb
ben s több élvezettel senki se tudott hallgatni 
és szívesen vette, ha csak mások beszéltek s őt 
nem molesztálták kérdésekkel. Italossági stá
diumának megfelelően a nyájas jóindulatban 
most odáig ment, hogy elhagyva az asztalt, ő 
is odament az állva beszélgető társasághoz. Min
denkivel igen nagy melegséggel kezet szorítva 
azonban csak egy percig maradt ott, mert amint 
megértette, hogy Tósó és Török Géza a külön
böző harcászati gázak kémiai összetételéről és 
azoknak, a szervezetre gyakorolt hatásáról tár- 

' sálkodnak, elkomorult, s aztán olyan arccal, 
mintha bókát nyelt volna, nála szokatlan ener
giával felszólalt:

— Pardon uraim, de a legcsúnyább bogár a 
földön a dolgok véres bőrén objektív érdeklő



dés okából mászkáló — pardon a rosszul szer
kesztett mondatért, de én piktori együgyűsé- 
gemben az emberi szenvedés meggyalázásának 
érzem, ha, mint fogpiszkálóval a fogak között, 
valaki úgy a harci gázok között szórakozik.

Szólt, megfordult és visszaült helyére. Tósó 
nevetett, Török Géza azonban, akit az előbb 
már a Bandi ünnepélyesen meleg kézszorításai 
is megzavartak, bosszankodva nézett utána.

— Tehát ön is csakugyan átélt gáztámadáso
kat? — fordult újból Tósóhoz, az asztalfőről 
azonban azok háta mögött Sásdi Bandi már me
gint vidáman, két kézzel intett Bátinak, egyik 
kezének kifordított tenyerével jelezve, hogy: 
hagyd ott őket, a másik maga felé hajló s 
ugyanoly gyorsan mozgó kezével inwe: ide, 
ide gyere. Közben azonban Jócó számára is volt 
egy pillantása. Jócó csakugyan nem búsan mint 
szokott, hanem komoran ült az oldalán. Bandi, 
látva, hogy Báti jön, gyorsan széket húzott 
maga mellé s egyik kezével nevetve az elkészí
tett székre mutatva, másik kezével Jócó arcát 
simogatta meg: Jócócó, derülj! S nyomban az
tán betöltötte Jócó, Báti és a maga poharát. 
Báti még le se ült s már a tele pohár után nyúlt 
és egy hajtással kiürítette.

— Látja Hébe — fordult Sásdi Bandi An- 
nuskához, akit kezénél megfogva kényszerített 
rá, hogy közte és Jócó között velük együtt az 
asztal mellé üljön —, látja Hébe, ez az én ba
rátom — s Bátira mutatott —, ez a zsakettos le
vita ma szörnyen megijesztette a Városi Kávé
ház összes zsidait és más felekezetű pohos kal- 
márait is. Hébe, mért nem hisz nekem, mért 
nem hiszi el nekem, hogy csak világi illúzió ez 
a fehér kötény maga előtt s lehet, hogy mi va
gyunk méltatlanok magával egy asztalnál ülni? 
Látja Hébe, én nem szeretem a népet, mert lát
tam, hogy a nép gyermekei belerúgtak a hó
ban összeroskadó rühes lovakba, az éhes párák 
kidülledt szemekkel vánszorogtak a hegyek 
közt a hóban csapataink után, minden bordá
jukat meg lehetett számolni, s nem mondom, a 
nép gyermekeinek sem volt sokkal jobb dolga, 
mint az éhesen utánunk vánszorgó rühes lo



vaknak, de a rühes lovak nem nevettek a nép 
gyermekeinek szenvedésén, mikor azok negyed
óránként vérhastól hajtva, hátizsákkal a hátu
kon, puskával a vállukon kénytelenek voltak 
százával leguggolni a hóba, nem, a lovak nem 
nevettek, csak néztek reánk szomorú nagy sze-. 
meikkel, de én láttam, Hébe, a nép gyermekeit 
röhögni, röhögni azon, hogy hanyatt esik egy 
szegény rühes ló, nemcsak röhögni láttam őket, 
hanem azt is láttam, hogy a bakancsukkal még 
bele is rúgnak az utolsót vonagló párába, bele
rúgnak, pedig nem bántotta őket, nem volt 
utukba, s míg bírta, ő húzta a trénkocsikat, me
lyek a nép gyermekeinek hozták az élelmet. 
Sokszor láttam, hogy rúgnak bele haldokló pá
rákba csak úgy, s én mondom, s ezt neked is 
mondom, barátom, nép barátja, lengő isten, én 
nem vagyok vérszomjas, de ahányszor láttam, 
mint híg csak úgy hasba egy haldokló agyon- 
szenvedt szegény lovat egy ember, ott mindjárt 
kardot tudtam volna vonni, hogy összekasza
boljam. Nem szeretem a népet, mert láttam, 
micsoda vad örömmel törtek szét minden tör- 
hetőt más szegény parasztok, rutén parasztok 
házaiban, és láttam, Hébe, és te is láttad, te de
magóg, te édes barátom, mint jelentkeztek még 
három hónap előtt tizenkét színmagyar bakák 
önként, hogy két másik bakát, aki meszökött és 
akit visszahoztak, egy sortüzzel kivégezzenek. S 
ne gondolja Hébe, hogy hívságból varrtam föl 
ma este újra hadnagyi csillagaimat, nem, ez el
len a barátom ellen, akit szeretek, ez ellen akar
tam demonstrálni. S a nép ellen, akit nem sze
retek.

— Én ott voltam a kivégzésnél — bólintott 
Báti és eltolta poharát, majd elkomolyodva for
dult Bandihoz és fogta meg a kezét. — Észre se 
vettem, hogy fölvarrtad a csillagokat s most nem 
tudok másra nézni, mindig csak ezekre a gyű
lölt csillagokra. Nézd Bandi — folytatta —, te 
máskor beszélhetsz amit akarsz, de most, de ma 
nem bírom el a gallérodon a tiszti csillagot. 
Nem bírom ki, mert én is a két kivégzett ba
kára és a szegény bakákra gondolok, akik hét 
ország földjén fekszenek betemetve, és azokra,



akik tehetetlen kétségbeesésükben a szegény, 
Bukovinában elhulló, talán mint ők maguk a 
magyar alföld legelőjéről odahurcolt szegény 
rühes lovakba rúgtak bele. Nem bírom ki a 
csillagot — ugrott föl elhalványodva Báti.

— No, pajtás, pajtás — fogta meg a kezét 
Bandi —, ne vizionálj, hallod-el Hébe a tanúm 
rá: mondtam, hogy a népet nem szeretem, de 
mondtam-e viszont én azt, hogy a nép urait 
szeretem? Mondtam-e azonkívül egy szóval is, 
hogy barátomat Báti Józsit nem szeretem?

Es Sásdi Bandi egy mozdulattal levetette a 
katonazubbonyát és összegyömöszölve, széles 
neveléssel nyújtotta oda Bátinak: pe! nesze! De 
csak azért, mert melegem van — tette hozzá ön
érzetesen.

— Hébe — folytatta aztán már ingujjban —, 
én csak egy szegény piktor vagyok, bíborlevelű 
őszi fák, csendes fák és termékenység ígéreté
vel teljes, széles csípők barátja.

Báti a pár perc alatt, ami azóta telt el, hogy 
Bandi ledobta a zubbonyát, egyedül egy egész 
üveg bort ivott meg. Ez volt az ő módszere. 
Gyorsan egymásután kiinni tele poharakat.

— Milyen szomorúan mulatnak — hallotta 
egyszerre Annuska hangját.

— Szegényke — szólt Sásdi Bandi s egy fej
mozdulattal a leány hült helyére mutatott —, 
^már egy órája zengek itt neki. De engem ment, 
hogy tudom, ki ő. Gyászos szobalány! öltözeté
ből és a lábát nyomorító aljas iparcikkekből 
hámozd ki Őt képzeletben s itt áll előtted hatal
mas medencecsontokkal, a meztelenül ragyogó 
bőrével, füle mögött egy korallszínű virággal s 
övén egy lenge paréo-val Gauguin álma, Noa- 
Noa. Engemet ment, hogy én tudom ezt. De 
tudja-e ő is? És tudja-e a fűszeressegéd, aki 
slágerekkel fertőzi meg?

— Esetleg egyébbel is megfertőzi — jegyezte 
meg elkeseredetten a félszemű Jócó, s egy el
szánt mozdulattal feltépte szorító gallérját s 
még a bevágott nyakú ingét is kigombolta.

Erre nagy vidámsággal mind a hárman neki
láttak az ivásnak, mindenkinek Bandi akart
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tölteni, mindenkinek még a poharát is ő emelte 
az ivónak ajkához.

— Tósó, drága barátom — kiáltott aztán egy
szerre a kályha irányába, ahol Tósó, könyökét a 
cserépkályhának támasztva Török Gézát ̂ hall
gatta, aki e pillanatban Emst Mach helyét je- 
lqlte ki a tudományos gondolat fejlődésének 
történetében. Seiden Móric is ott ténfergett, de 
Tósó úgy támaszkodott a kályhának, hogy félig 
háttal állt Mórichoz.

— Tósó, nem hallod, gyere már ide, üljetek 
az asztalhoz — sürgette Bandi.

Tósó nevetve intette csendre Bandit, pár per
cig még beszélgetve ott maradtak a sarokban, s 
mikor mind az asztalhoz ültek, Bátinak boros 
fejjel is feltűnt, hogy Seiden Móric milyen iz
gatott. Az arca a szokottnál is halványabb volt 
és az orrcimpái csak úgy remegtek. A kicsat- 
tanóan piros ajka összeszorítva, vékony, mint 
egy fonál és a beesett arca két oldalán percre 
se szűnt a látható lüktetés. Sásdi Bandi ragyogó 
arccal töltötte tele mindenki poharát. Csak Török 
Géza fedte be tenyerével az övét, a többiek mind 
ittak. Ezúttal még Seiden Móric is ivott, s ami 
kellemetlenül! érintette Bátit: pontosan úgy, mint 
ő, egy hajtásra ürítette fenékig a poharat.

— Volt egy háború s íme most mind együtt 
vagyunk — kiáltott fel Sásdi Bandi. — Fényes, 
puha meleg szobában, kényelmes székeken!

— Az éjszaka gépfegyverkattogásra riadtam 
fel — nevetett Tósó. — Macskák zörömböltek a 
padlásunkon.

— A dunyha alatt azt álmodtam, hogy bete
metett egy gránát — nevetett csendesebben 
Sásdi Bandi. — Bizony, én jó barátom, József, 
te nem tudod, milyen az igazi. . .  inkább egy 
évig az orosz fronton, mint egy hétig a Dober-

N dón.
— Nekem — fordult egyszerre Török Géza 

Seiden Mórichoz — nekem mindig különös volt, 
ha a társaságomban a frontot járt katonák per
gőtüzekről, rajvonalról, fedezékekről, gránát- 
tölcsérekről, mint jelenvaló hétköznapi dolgokról 
beszélgettek. Bár Wallenstein korában mégnem 
is ismerték a pergőtüzet, sem a modern álló-



harcot, élményeink közt akkora a távolság, 
hogy nem volna nagyobb, ha Wallenstein-kora- 
beli vitézekkel ülnék egy asztalnál. Tulajdon
képpen egyazon korban, együtt nevelkedett 
emberek az utolsó öt esztendőben két külön vi
lágban éltek.

De Seiden Móric ahelyett, hogy Török Gézá
val folytatta volna a diskurzust — pedig egész 
este az egy Török Géza kivételével, rá, a ven
déglátóra még csak rá se néztek — megszokták, 
hogy csak megtűrik s ezen nem változtatott az 
sem, hogy most a vendégei voltak — való
jában Bandi töltötte be a házigazda tisztjét —, 
Móric most is Tósóhoz fordult, aki Jócóval tár
salgóit.
. — Tósó, ismered Balázs Bélát?

— Mi bajod vele? — kérdezte Tósó egy gri
masszal és visszafordult Jócóhoz.

— Mit nem mondasz, Jócó! De hisz ez érde
kes! Szóval ti biztosra veszitek, hogy bejönnek 
a szerbek?

— Mi az? — ütötte fel fejét Sásdi Bandi, 
mert mellette egyszerre hangos nevetésre fa
kadt Báti. De Báti csak nevetett tovább. Az tör
tént ugyanis, hogy a Tósó kérdésére Jócó, 
aki mióta megszabadult gallérjától, sok
kal barátságosabb arcot vágott ugyan, de 
hamuszürke arca egész este valami szokat
lan ihéltós&gos és tartózkodó kifejezést öltött, 
suttogva felelte: biztos, de majd négyszemközt 
többet! — Csak ö, Báti vette észre a Jócó sut
togását s a diplomatikus gesztust, mellyel a rej
télyes szavakat kísérte, s nemcsak Jócót, hanem 
a puszta tényt is, hogy itt közülük való két em
ber „nemzetiségi alapon” külön titkokat őriz, 
komikusán időszerűtlennek találta. A különös 
csak az volt, hogy Tósó még csak nem is mo
solygott, hanem elgondolkodva gyújtott ciga
rettára és bizonyos várakozással fürkészte Jócó 
titokzatossá vált arcát.

— É n . . .  én sokat voltam együtt Balázs Bé
lával is Pesten — fordult megint Tósóhoz Sei
den Móric.

Tósó kelletlenül fordult megint hátra, hideg 
szürke szemekkel pillanatig szótlanul nézett



Seiden Móric arcába. — Hazudsz — mondta az
tán és nyomban megfordítva a széket, melyem 
ült, hátat fordított neki.

— Kérlek Tósó . . .  kérlek . . .  Tósó kérlek — 
Seiden Móric levegő után kapkodott, de azért 
beszélt tovább, s ha közben ijedt tekintete arc
ról arcra járt is, szavait megint csak Tósóhoz in
tézte. — Csak azt akartam mondani, hogy ha
sonló meggondolásokból, mint amilyeneket Tö
rök Géza említ, Balázs önként jelentkezett. Ha 
nem hiszed, olvasd el a könyvét, erről írta, a 
címe: „Menj és szenvedj te is”. Nem bírt a 
nagy világszenvedésben kiváltságos maradni, 
részt kért belőle ő is . .  mint a könyv címe is 
bizonyítja, kérlek.

Tósó, ki már jócskán ivott is, most még csak 
vissza se fordult, mintha nem is hozzá szóltak 
volna, a széles háta mozdulatlan maradt. Sei
den Móric, az ajka körül torz mosolygással, le
sütött szemekkel: némán ült egy pillanatig, az
tán felkelt s egy széles, de nagyon szögletes 
mozdulattal egy üveg után nyúlt s betöltött a 
poharakba. A keze azonban annyira nem enge
delmeskedett az akaratának, hogy a sötétvörös 
bor minden pohár mellett — néhol tetemes 
mennyiségben — kicsurgott a fehér damasztte- 
rítőre.

— H á t . . .  hát igyunk! — igyekezett kiáltani 
Móric és mindenki mást megelőzve már megint 
fenékig hajtotta fel poharát. A többiek pohár
ral a kezükben ránéztek. — Mért nem isztok? — 
igyekezett Móric poharát letéve könnyedén ne
vetni, de még abban a percben színt váltott s 
kezét rémülten a szájához kapva, sietve tá- 
molygott az ajtóhoz.

— Nem bírja a bort, nem szabadna hagyni, 
hogy igyon — csóválta fejét Török Géza, de 
Tósó csak vállat vont.

— Ez a Balázs. . .  az ilyen tettnek van pá
tosza. Csak nem szabadna annak, aki tette, ma
gának könyvet írni róla, igaz-e, barátom? — 
fordult Sásdi Bandi Bátihoz, akinek hallgatag- 
sága — mert Báti más ivások alkalmával in
kább túl sokat szokott beszélni — kissé nyugta
lanította.



— Neki magának semmi esetre se lett volna 
szabad könyvet írni róla — hagyta helyben 
Báti, majd Török Gézához intézve szavait, foly
tatta. — Nem is hiszi, Török Géza, hogy Bandi
nak milyen éles, biztos ösztönei vannak. Nem 
csudálkozik, hogy most is hogy fején találta a 
szöget?

— Hagyjuk,a vitát, elég a vitákból! — szólt 
Bandi. Es hirtelen ellágyulásában, csak azért, 
hogy csupa barátságos, vidám arcot lásson maga 
körül, odafordult Mórichoz, aki már visszatért. 
— Kérlek, drága barát, olvass fel nekünk va
lami üdítő, szép költeményt.

Seiden Móric, aki már részben visszanyerte 
természetes arcszínét, egy pillanatig gyana
kodva habozott, hogy nem űznek-e csúfot vele. 
De Bandi csak úgy sugárzott a nyíltszívű jóin
dulattól.

— Hacsak a többieknek nincs ellene kifogá
suk? — szólt felélénkülve, de még mindig bi
zonytalanul Seiden Móric.

De ebben a pillanatban, mintha minden ösz- 
szeesküdt volna Móric ellen, a zajjal nyíló aj
tóban, bő esőkabátjában, kalapját széles moz
dulattal magasba tartva,v megjelent a bozontos 
üstökű Fluck.

— Heten, velem együtt heten, mint a gono
szok! — kiáltott, s olyan léptekkel s olyan arc
cal, mint aki sorsdöntő lovagi tornára indul, 
ment az* asztal felé.

Fluck üvöltésére: heten vagyunk! — feléb
redt Annuska, a szobalány, aki a szomszéd szo
bában már csalódottan szundikált el. Az új jö
vevény hangos érkezésére megjelent most ő is 
és Fluckhoz sietett, hogy elvegye tőle kabátját.

— Üdvöz légy, nő! — kiáltott fel hátrálva 
Fluck. — Ja, a kabátom akarod? Majd én —

'  mondta Fluck és levette kabátját, kalapjával 
együtt odadobta az egyik távolabbi székre. Ka
lap és kabát a földre esett. A lány, aki a külö
nös embertől kissé megriadt, odament, hogy fel
emelje, de Fluck, mintha nagyon sok függne 

* attól, hogy így lesze-e, kérlelni kezdte:
— Hadd, hadd ott, ahova hullott, mindent, 

hidd meg, ott kell hagyni, ahová lehullott.



A fehérkötényes Annuska lassan hátrált, de 
nem ment be a másik szobába, hanem kíván
csian állt meg az ajtófélfa mellett.

— Józsikám — kiáltott Fluck s fogta a szé
ket, melyre az előbb a kabátját akarta rádobni 
s odavitte magának az asztalhoz, Báti mellé. — 
Borzasztó, de azért mégis gyönyörű, hogy eljött 
Borzasztó, de én már este tudtam, hogy itt fo
gunk találkozni. Nekünk mind el kell rohad
nunk, bizonyos csírák keltek bennünk, a rotha
dás csírái s azok immár uralkodnak, ellepik a 
falakat, a pincét és a tetőt. Uraim — fordult a 
társasághoz —, részeg vagyok, rajtam a mély 
keserűség órája. Tósó, te vigyorogsz, látom, 
hogy vigyorogsz, könnyű neked, te csak léha 
vagy, de én léhává lettem, holott nem vagyok 
az. Bandi, Sásdi Bandi, barátom a keserűség
ben, v csak te értesz engem, mi ketten. . .  Józsi, 
maga is gyanús nekem, még akkor is gyanús, 
ha együtt morfinizál Bandival. Maga még hűt
len lesz hozzánk. Maga. . .  nem, nem, senkit se 
akarok bántani. Még téged se Török Géza . . .  ó  
Török Géza, mondd, álltái te már két óra hosz- 
szat a hidegtől s még, inkább a vad belső nyo
mortól vacogva egy ablak alatt, nem, egy kapu 
előtt, hétszer kilincsen a kezed, hétszer húzod 
vissza a kezed és a végén egy tamburás kocs
mában, zsíros asztal mellett úgy eszmélve ma
gadra, mintha a büdös petróleumlámpa a kor
mos cilinderével a halál holdja volna fejed fö
lött? Bocsáss meg, nem akartalak bántani a 
kérdéssel, te tudod, van az úgy héha, hogy 
szavalok. Bocsáss! meg és én lelkem, én lel
kem . . .  nem, ez az egy az, ami sohase fog meg
bocsátani nekem.

Seiden Móric úgy maradt a szoba közepén, 
mint mikor Fluck megjelenése pillanatában, épp é 
hogy könyvért akart indulni, melyből felolvasson, 
megállt, Tósó pedig nyelve hegyével a szája 
szélét nedvesítve, mosolyogva, száját csücsör- 
getve igyekezett sikeresen az ajtónál álldogáló 
Annuska figyelmét elterelni a lármás társaság
ról.

— Józsikám, mutasd meg. hogy nem leszel 
hűtlen. Ha Bandi kedvéért a morfiumot is



megszeretted, most az én kedvemért igyál, 
igyál, míg el nem ázol, míg le nem veted szép 
eszed minden maradványát, mert különben, ép 
ésszel nem fogsz engem, szegény őrültet meg
érteni, szívedbe zárni tudni. Mert nagy félelmes 
titkokat kell nekem még ma a te szívedbe zár
nom. Mi ez? — emelt fel egy üveget. — Nem, ez 
semmi . . .  Pálinkát. Ez az . . .  cointreau, ez jó.

Két pálinkáspoharat tett maga elé. Betöltötte 
őket s egyiket Bátinak adta kezébe, a másikat 
ö hajtotta fel. Aztán újra töltött és újra felhaj
tották. A harmadik poháremelésnél Sásdi Bandi 
az asztalra vágott:

— Én nem vagyok itt? S különben is ez nincs 
jól. Pálinkától csak kijózanodik az ember . . .

, Haném adjátok ide azt az üveget, majd gyártok 
én egy italt, hogy a könnyetek csordul belé.

Sásdi Bandi felugrott, földhöz vágta az imént 
meggyújtott szivarját, felvette a pápaszemét és 
az asztalon álló üvegeket mind odahordta maga 
elé. Gondolatterhes komoly képet vágott, mint
ha a művelet, mely most rá várt, nagy gondos
ságot és különös szakértelmet igényelne. Még 
az ingujját is felgyűrte s minden üveget külön 
az orrához emelt. A maga elé tett három po
hárba valamennyi rendelkezésére álló üvegből 
— fehér borból, vörös borból, pálinkából s vé
gül a rumosüvegből — ezzel itatták a bakákat 
roham előtt! — kiáltotta — töltött s aztán egy 
virágvázából kihúzott szegfű szárával megka-v 
varta külön-külön mind a három pohár vegyí1- 
tett tartalmát. Fluck áhitatos türelemmel, te
kintetével követte Sásdi Bandi minden mozdu
latát.

Sásdi Bandi főztje hatott, ö  maga lépett ki 
elsőnek szelídségi stádiumából, föltépett inggel, 
meztelen mellel rohant fel-alá, hol Tósót, hol 
Jócót ölelgetve, hol pedig „arcuk hidegségéért” 
fenyegetően perbe szállva velük. A szőnyeg 
egyszerre tört poharakkal lett tele s az asztalon 
kidöntött üvegek, mert Fluck épp az asztalfőn, 
ahol az üvegek álltak, karjának egy széles moz
dulatával jelentette ki, hogy ő méltatlan még a 
tamburás kocsmára is. Báti, aki a cigarettávé-



geket már szintén a földre dobálta, hevesen 
magyarázott valamit Flucknak, mikor kezében 
két aranycsillagjával diadalmasan megállt előt
tük Bandi; a következő percben mindhárman 
összeölelkeztek és Sásdi Bandi vezetésével így 
egymást átkarolva énekelve elindultak. Hopp — 
mondta Sásdi Bandi, mikor így hármasban Tö
rök Géza elé értek — monsieur le petit bour- 
geois, s’il vous piait, una serenata. Török Géza 
a hozzá közelhajló alkoholszagú szájaktól 
visszataszítva fel akart kelni, hogy kitérjen a 
részeg emberek elől, de Sásdi Bandi visszaszo
rította a helyére, és Fluck és Báti kíséretében 
a fülébe énekelt:

K itették a holttestet az udvarra,
Nincsen aki véges-végig sirassa,
Most látszik meg, ki az igazi árva,
Senki se borul a koporsójára.

Jócó,, aki közben úgy magában szintén kipró
bálta a Sásdi Bandi italgyártási módszerét, két 
kezét a feje alá téve, hosszában a szőnyegen fe
küdt, és amazok hárman arra lettek figyelme
sek, hogy egyszerre énékelni hallották, s bár
mily részegek is voltak már, csudálkozva 
néztek egymásra, mert még egyikük se hallotta 
soha Jócót dalolni. De Jócó nem zavartatva ma
gát csak énekelt s hozzá még egy szláv dalt:

— „Lijepa nasa domovina . . . ”
v Sásdi Bandi magánkívül volt a lelkesedéstől. 

Még Jócó is énekel!
— Jócócó, szívem, mit danolsz?
De Jócó nem felelt, szemét a mennyezetre 

függesztve, két karjával a feje alatt, ringatta 
magát és énekelt tovább rendületlenül.

— Tósó, te tudsz horvátul, mit énekel ez?
Tósó nevetett.
— A m i  nemzeti himnuszunkat.
— A mienket? De hát nem is magyarul éne

kel — csudálkozott Bandi.
Most aztán fölkelt Jócó:
— A horvát nemzeti himnuszt, uraim! — 

mondta s igyekezett önérzetesen megállni, de a



lábai fölmondták a szolgálatot és gyorsan le 
kellett ülnie az asztal mellé.

— A Gott erhalte zeneileg sokkal szebb, di- 
rekt nagyon szép — mondta Fluck —, de kár 
érte, hogy nemzeti himnusz lett s mi köze a ze
nének a nemzetekhez? Avagy hogy jön a csizma 
az asztalra?

De Sásdi Bandi már az asztalfőn ült, csak
hogy most már erőszakos lett. Ha fölemelte po
harát, követelte, hogy mindenki igyék. Még 
Török Gézának 'is minden alkalommal legalább
is szájához kellett vennie poharát s mikor egy
szer Sásdi Bandi rajtakapta, hogy télikabátjá
val a karján az ajtó felé oson, mint a tigris 
ugrott föl helyéről, rohant az ajtóhoz és fordí
totta ímeg zárjában a kulcsot. Török Géza Tósó
tól kért segítséget, de Tósó, ismerve Bandit, 
meg se kísérelte, hogy észre térítse, inkább Tö
rök Gézát nyugtatta.

— Galamb, galamb — kiáltott most Báti, aki 
hosszú lábaival bizonytalanul lépegetve az ajtó
tól kézen fogva vezette az asztalhoz a vonakodó 
lányt. — Galamb, galamb, igyál te is. De mondd 
meg előbb, hogy hívnak? De hiszen igaz, már 
megmondtad, Annuska, ugy-e? Annuska, ó ez 
szép név, olyan puha, úgy simul, olyan meleg.

Annuskának is inni kellett. Annuska barna ar
ca is piros lett. Ekkor odajött Tósó, kivette ke
zéből a poharat és mosolyogva szólt hozzá:

— Vigyázzon, megárt.
Fluck, aki két kezébe temetett arccal, Báti 

ölébe hajtott fejjel ült, most felemelkedett.
— Józisikám — kezdte akadozó nyelvvel, majd 

ujját felemelve harsogott. — Titkot fedeztem 
fel, titkot fedek fel előttetek. Nézzétek meg jól 
ezt a barna leányt és mondjátok meg, nem ha
sonlít? Nem hasonlít az anyátokhoz? Nem ha
sonlít egy régi, XV. századbeli Szűz Mária kép
hez?

Tásó még mindig ott állt, Annuska állát fog
ta, és Annuska kellette magát és vihánoolt. 
Sásdi Bandi nézte a lányt.

— Nem igaz, az én szeretőmhöz nem hason
lít, az én szeretőm . . .

És fölugrott s az öklét rázta Fluck felé.
t



Fluok azonban annál makacsabbul ismételte.
— Igenis a te szeretődhöz is hasonlít, min

den nő szent, mind egyforma és hasonlít, ha
sonlít.

Sásdi Bandi torkon ragadta Fluokot.
— Vondd vissza! Vondd vissza!
— De Bandi — vetette magát közbe Báti —, 

Bandikám, mit törődsz vele, hiszen neked nincs 
is szeretőd . . .

Sásdi Bandi elengedte Fluck nyakát s félre
lökve Bátit, feltépte a kertre nyíló egyik abla
kot.

— Ocsmány, képzeletszegény nép, megyek a 
fákhoz, a fáikhoz — kiáltotta, és ahogy volt, 
ingujjban, meztelen mellel kiugrott az ablakon 
a kertbe. A hirtelen beáradó hideg éjszakai le
vegő egy pillanatra csendet teremtett. Mind teli 
tüdővel szívták magukba.

Seiden Móric ekkor félénken odasomfordált a 
sarokba, ahol Tósó már nagyon bizalmasan ült 
Annuska mellett és ő maga Annuska másik ol
dalára ült és ahogy Tósó ez este annyiszor, ő 
is belecsípett a lány arcába. Annuska fölugrott 
és haragosan lökte el Móricot.

Báti maga látta, hogy Tósó mint fogja kezén 
Annuskát és mintegy védelmezve vezeti el az 
asztaltól az ottománra a fal mellett, s a részeg 
társaságtól, de a józan Török Gézától se zavar
tatva magát, fel se pillantva a többiek felé, si
mogatta s meg-megnevettette Annuskát.

Báti maga elé a földre nézett s egyszerre 
közvetlenül a lábánál látta Seiden Móricot, 
amint négykézláb mászkálva a földön az el
dobott cigaretta- és szivarcsutkákat s a poha
rak cserepeit keresgéli össze. így felülről nézve, 
a kitűnően szabott sötétkék ruhájában és a 
vakííóan fehér keménygallérjában ez a vékony 
kis test ebben a feldúlt nagy szobában, amint 
így itt kúszott — biztos azt hiszi, senki se veszi 
észre — Báti egyszerre kitalálta: Móric, mint a 
kisfiú, aki .apja távollétében csínyt követett el, 
most igyekszik a nyomokat eltakarítani. S Bá- 
tinak csak most jutott eszébe: Seiden Móric, 
kit a davosá szanatóriumban tanítottak higie- 
nára, itt ül egész éjjel a vastag füstben és kény



szeríti magába az erős borokat. Csak most kezdett 
derengeni a boros fejében, hogy mért mondta 
Fluck: borzasztó, hogy eljött. Felpillantott s vele 
szemben a kályhától jobbra egy velencei tükör
ből a saját arca nézett rá vissza zilált hajjal, 
petyhüdt vonásokkal, üresen csillogó fekete sze
mekkel. Egy lump, egy svihák, egy senki — 
mondta maga elé Báti és gyorsan elfordította 
a fejét. Nem messze a lábától a vastag bordó 
szőnyegen Seiden Móric kinyújtott jobb kezé
nek ujjaira esett megint a pillantása — hegyes, 
fényesített, befelé hajló hosszú körmeit a meny- 
nyezeti nagy csillár tisztán megvilágította, a 
csuklónál előrecsúszott fehér mandzsetta . . .  vé
kony kéz volt, látni lehetett a keze fején az ere
ket, s az ujjak hosszúk.

Seiden Móric nagyot rikoltva ugrott fel, 
könnyek csurogtak le az arcán és álltak meg a 
sovány szája körül. Zsebkendőbe csavarta a ke
zét és jajgatva rázta. Báti remegve, sápadtan 
állt, de hűvösen mondta:

— Bocsásson m eg. . .  Nem gondolhattam, 
hogy valaM itt kotorász, véletlenül léptem rá.

A kertből vad kutyaugatás hangzott fel. Sei
den Móric is abbahagyta a jajgatást, mindenki 
arra figyelt. Bár a szél már nem fújt, kint bok
rok rázkódtak, gallyak törtek, levelek zizegtek 
és időnként keményen dobbanó száguldó léptek.

— Biztos Bandi — szólt Tósó a pamlagról —, 
faunt vagy szatírt játszik — magyarázta Tőrök 
Gézának, kit isten tudjá miért, most Fluck nem 
hagyott nyugton, arról akarta meggyőzni, hogy 
ő megbántotta és Százszorosán kért most bocsá
natot tőle.

Seiden Móric még rázta a selyem zsebkendő
jébe csavart fájós ujjait, de hirtelen aggódva 
kiáltott fel:

— Még baj lesz a kutyával, mindig láncon 
tartjuk és vad . . .

— Nem igaz, Móric, nem igaz — harsant föl 
a kertből a Sásdi Bandi hangja s utána fel
bukkant az ablakban a ragyogó diadalmas arca 
is. Szőke haja kuszán borult a kiizzadt, verej- 
tékcsöppektől fényes homlokára s a melle zi
hált. — Nem igaz, Móric, a kutyák jó emberek.



Kicsit megharapott, mert nem hitt a szavam
nak, de mikor látta, hogy elengedem a láncról, 
barátom lett és, mint a próféták víziójában, 
íme itt játszik vidáman szökdellve a boldog 
lény, a farkas az ember oldalán. Lengő isten, 
ide nézz!

Sásdi Bandi bizonyítékul vakkantott egyet s 
válaszul rá vidáman, hosszan a zölden csillogó 
szemű, szabadsága élvezetében tomboló, szép, 
hosszú orrú farkaskutya is. Alig jött azonban a 
társaság az ablakhoz, Bandi füttyentett egyet, 
hopp, kiáltott s már nagy robajjal eltűntek mind 
a ketten a sötétben. Megint ágak törtek, gallyak 
hulltak a nyomukban. Csak Jócó aludt már, ke
zében az égő szivarral, fejét az asztalra ejtve.

— Mi van a mámorral? — fordult Báti Fluck- 
hoz, aki abbahagyva a bocsánatkéréseket, épp 
egy a maga számára is értelmetlen gondolat
összevisszaságban, öt ujjával a saját hajában 
markolászva, kétségbeesetten magyarázott va
lamit Török Gézának. Mindenkit meg kellene 
váltani, ez volt a kiindulása, s innen elindulva 
rejtélyes módon ért el ahhoz a ténymegállapí
táshoz, hogy az emberek nagy részének nincs 
zenei hallása, s hogy valószínűleg az idők vé
gén is lesznek, akik a kininét hangját nem 
tudják az oboától megkülönböztetni, mármost 
azt mondja meg neki Török Géza, ez volt a 
kérése, hogyan lehetséges akkor mindenkire ki
terjedő, általános megváltás? Báti, minthogy 
Fluckot ez a beszélgetés illetve probléma elfog-* 
lalta, odavitte hozzá az üveget s két poharat. 
Kint a kertben közben csak pillanatokra szűnt 
a zaj, hol a Sásdi Bandi ujjongó hangja, hol a 
kutya izgatott ugatása hangzott fel, s a közben 
nagy zúgással megrázkódó bokrok s ropogó 
ágak valami vad színezetet adtak a sötétből be
verődő lármának. Tósó már felkelt a fal mel
letti pamlagról s maga előtt bocsátva Annus- 
kát, égő cigarettáját az egyik asztalon álló ha
mutartóra téve a nyugodt, hanyag járásával 
lassan tűnt el a lánnyal együtt a szomszéd sö
tét szobában. Móric a kertre nyíló színes ablak
üvegnek szorította homlokát.

— Drága Fluck — tört ki Bátiból szaggatot



tan a szó —, magónak igaza volt, az este tán 
még csakugyan nem voltam felnőtt, de mi ez 
most. . .  Gyűlölni, haragudni, dühöngeni, két
ségbeesni, igen, még kétségbeesni se olyan rossz, 
nfint utálkozni, Fluok, higyje el, ez a legnyomo
rultabb, legsárosabb érzés, az utálat. Sajnos, 
nem vagyok annyira részeg . . .

— Gyerünk, gyerünk — mondta Fluck s át
karolva Bátit, elvezette a nagy szoba másik sar
kába, a kereveth ez, melyen az előbb Tósó ült 
Annuskával.

— Fluck, drága Fluck . . .
— Józsik ám — szólt Fluck és dohányszagú 

tenyerét Báti szájára tette. — Józsikám, inkább 
ne beszéljen. Mert ugye megint a leikéről akar 
valamit mondani?

— Igen — suttogta a fiú — a lelkemről. . .
— De én nem akarom — folytatta Fluck —, 

hogy holnap ezért is szégyellje magát. A bor
délyházról, pénzügyekről, a kosztról és ilyenek
ről szabad csak beszélgetni, ha az ember részeg, 
de nem a megváltásról, a klarinétról és a lélek
rő l. . .

Fluck otthagyta s egy poharat a plafonhoz 
vágva, tele tortokból harsogni kezdett:

— Ide az asztalhoz, ide mind! Hohohojoho! 
hojoho! Jó|có ébredj. Józsi előre, inni, lám, Tósó 
is már begombolta a nadrágját. . .

Tósó csakugyan szintén megjelent ebben a 
pillanatban és az elébb eloltott cigarettáját fel
véve a hamutartóról, rágyújtott és Fluck fel
szólítására kényelmesen helyet foglalt az asztal
nál. Seiden Móric is gyorsan ott termett az asz
talnál, jobb keze még a selyem zsebkendőjébe 
csavarva, bal kezével kapott fel egy üveget és 
töltötte meg a poharakat. Közte és Tósó között 
a Jócó feje az asztalon, mert Jócó még a Fluck 
bömbölésére se riadt fel édes álmából. Mindenki 
már szájához akarta emelni poharát, mikor 
Fluck egy hatalmas állj! kiálltással megállást 
parancsolt.

— Ezennel felszólítom az összes jelenlévőket 
— kezdte Fluck kezében a pohárral —, ez este 
és egész eddigi életünk egyetlen méltó megko
ronázására kezdjünk nemes, hozzánk méltó ver-
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— Csak nem gondoljátok, hogy ez rám mer 
lőni — legyintett Tósó.

Seiden Móric, akinek kezében ekkor elsült a 
revolver, véres fejjel zuhant a pamlag lábához. 
Török Géza, aki elsőnek nyerte vissza lélekje
lenlétét, a földön fekvő sovány testhez sietett.

Annuska kivezette a farkaskutyát, hogy újra 
megláncolja s aztán — Török Géza tanácsára — 
sietett a hatósághoz, melynek érkezéséig a tár
saság együtt maradt. A hivatalos személyekkel 
egybehangzóan csak azt a benyomásukat közöl
hették, hogy az öngyilkosság pillanatnyi elha
tározás, talán csak egy ötlet hatása alatt tör
tént, aminek azonban, mint ők is hangoztatták, 
ellentmondott a tény, hogy Seiden Móric az ő 
egész régi társaságát ez estére maga köré gyűj
tötte, tehát talán mégis készült valamire.

Kint már pirkadt, mikor a jegyzőkönyv megírá
sával A hatósági emberek elkészültek és a társa
ság szétszéledt. Még azok is, akiknek, mint pél
dául Flucknak és Bátinak, egy darabon együtt 
kellett volna hazafelé menniük, kerülőt tettek 
és egyedül mentek, amint kiléptek a Seiden 
doktor házának nagy sárgaréz kilincses kapu
ján.

A városháza előtt ekkor már parasztok gyü
lekeztek, javarészt katonaruhában. A Nemzeti 
Tanácsra vártak, hogy Lajkó Jóska kiszabadítá
sát követeljék. Báti ott látta tegnapi ismerősét, 
a nagy szál szőke fiatal házmestert, Sándort is. 
Az nem elegyedett közéjük, inkább csak fi
gyelte a türelmetlen és egyre hangosabb töme
get.

/



E I S I N G E R  É S  M A R X

— Némely embernek szerencséje van — ez 
volt egyik kedvelt szava járása a Városi Kávé
ház egykori pincérének, Eisinger Dénesnek, 
akinél végül is a szerencse különös alakban je
lent meg, egy gránát alakjában, mely szeren
csésen csak az ő balkezét roncsolta szét. Némely 
embernek szerencséje van.

A Városi Kávéházban sorba jelentek meg 
•uniformisba bújtatva, majd pedig hosszú időre 
vagy végleg eltűntek a háborús forgatagban a 
régi vendégek, Eisinger Dénest azonban a há
ború első két évében megmentette a vérzivatar 
viszontagságaitól az ő sok testi fogyatkozása, 
melyekkel Őt részben a gondviselés, részben pe
dig a pincéri foglalkozása ajándékozta meg. A 
gondviselés legsorsdöntőbb ajándéka a szemek 
voltak, az Eisinger Dénes rövidlátó, vaksi kis 
kékeszöld szemei. De nem kevésbé előnyösen 
hatottak a sorozó bizottságra az ő rossz tüdővel 
megáldott keskeny mellkasa és a több mint 
húsz éves pincéri tevékenység nyomán kiala
kult, rendkívüli mértékben kifejlett lúdtalpa. 
Mikor már a sorozó bizottságok sok esetben még 
ennyi testi szerencsével felruházott egyéneket 
is a tauglich szóval szerencsétlenné tettek, Eisin- 
gerhez kegyesek maradtak.

Némely embernek szerencséje van s ebben 
kézzelfogható tárgyilagos képességek mellett bi
zonyára nagy a szerepe rejtélyes, meg nem fog
ható sajátságoknak. Végeredményben senki se 
tudja biztosan megmondani, mi dönti el, hogy. 
valaki már első látásra így vagy úgy hat, telje-

5 Optimisták i.



sen idegen emberekre is. Eisingemél is csak ta
lálgatni lehetett. Ha egy-egy sorozásról vissza
térve, az izgalomtól még órák múlva is szokott
nál halványabb arcszínnel, de már füléig nyúló 
szájjal újságolta, hogy megint alkalmatlannak 
találták a vitézi életre, Sásdi Bandi például úgy 
vélte, hogy ez — hisz más pincér is lúdtalpas és 
a rövidlátó katona is elég sok — bizonyára s 
kizárólag a füleinek köszönhető, mert azok oly 
festőién nagyok és úgy elállnak a kis madárfej 
két oldalán, hogy a hadsereg tekintélye érdeké
ben riad vissza a sorozó bizottság attól, hogy 
csákót nyomjon erre a túl szerény fejecskére.

— Valami lehet a dologban, nagyságos úr — 
mondta Eisinger, aki az egész társaságból, ahol 
mindenkit egyszerűen csak a nevén úrnak szólí
tott, egyedül őt tüntette ki magasabb címmel. — 
Megjegyzem azonban, hogyha most már nem is 
számolom a sorozásaimat — egy ideig számol
tam, de a nyolcadik óta már sajnos hanyag let
tem — még mindig zsenírozom magam, has úgy, 
annyi ember előtt, kérem, úgy egész sans gène 
meztelenül ki kell állnom és mindenki néz. Ma 
meg kérem még körbe is kellett járnom előt
tük. De némely embernek szerencséje van, ké
rem alássan, az biztos.

Sa ha ő nem is tudta volna, hogy szerencséje 
van — sose dicsekvésből, mindig csak magya
rázatképp emlegette szerencséjét —, de ha ő 
nem is tudta volna, hányán és ki mindenki nem 
mondta neki és hányszor! Húszévesek, har
mincévesek és negyvenévesek, úri emberek és 
meglett családapák, kiket azelőtt legfeljebb 
délutáni feketére lehetett a kávéházban látni, 
legtiszteletreméltóbb szolid polgárok, zsebükben 
a sorozásra hívó piros cédulával betértek most 
a kávéházba s leragadó szemekkel egész éjszaka 
itták a nehéz borokat, dobozszámra füstöltek el 
cigarettát cigaretta után s közben elő-elővették 
a zseb tükrüket és szorongva kérdezték: be
esett-e már az arcuk, s közben nem egy irigy 
pillantás súrolta a korán kopaszodó, szűkhom- 
lokú, kopott Eisinger Dénest, akinek vértelen, 
aggastyánokra emlékeztető, petyhüdt sárga bőr 
takarta kicsi sovány arcát.



Eljött azonban a nap, mikor Eisingert, aki! a 
már számolatlan sok sorozáson eleddig még ka
tonai segédszolgálatra is alkalmatlannak minő
sítettek, a sorozó főorvos és egy sok kitüntetés- 
sel dekorált mellű ezredes egyszerre igen ba
rátságosan méregetett, és anélkül, hogy mint az 
előző sorozásokon tették vele, bizonyos megve
téssel fogdosták volna meztelen tagjait, nem is 
nyúltak hozzá, csak valósággal fölvillanyozva 
összenéztek, s a főorvos elismerően diktálta be 
az írnoknak: jronttauglich. Bármily váratlanul 
is érte őt férfiúi testének ez a sikere, Eisinger 
zokszót se ejtett. Végül is a háború harmadik 
évéig hű volt hozzá a szerencse s Eisinger mint 
ahogy a múltat tekintve hálás, úgy a jövőre 
nézve bizakodó volt. Nem tudta elképzelni, 
hogy ő, aki bár pincérnek igen használható volt, 
egyébként azonban még gyerekkorában sem 
volt verekedős s általában inkább félénk mint 
erőszakos természetű, olyan dolgokat tegyen, 
mint amilyenekről oly sokat hallott — roha
mokról, telitalálatokról s más efféle, semmi 
esetre se az ő természetének megfelelő esetek
ről — s erősen hitte, hogy épp az, hogy már őt 
is besorozták, csak annak a jele, hogy mire az ő 
bevonulására kerül a sor vagy legalábbis mire 
katonailag kiképzik, addigra már vége lesz a 
sok csatának, mert végre is három év után már 
mindennap esedékes, hogy kiderüljön, ki a 
győztes s ki a vesztes, s ha meg már kiderül, 
akkor csak nem fognak tovább háborúskodni.

Ez volt Eisinger gondolatmenete, de ennek el
lenére elérkezett az a nap is, melyen Eisinger- 
nek le kellett tennie a szalvétát és le kellett 
vetnie a kemény plasztronos ingét, és a kaszár- 
nyaudvarban egy piszkos, egyáltalán nem rásza
bott katonaruhába kellett öltöznie. És sokkal 
■hamarább, mint Eisinger számított rá, bekö
szöntött az a pillanat is, mikor tiszta, új csuka
szürkét adtak rá és borjút raktak a hátára, és 
tölténytáskáját töltényekkel, amúgy is nehéz 
borjúját további töltényekkel és Konzervefckel 
megrakva, néhányszázadmagával éjnek idején 
suttyomban — mert már akkor így divatozott — 
kivezették a vasútállomásra és a sok többivel



égj jtt beraktározták őt is egy ismeretlen 
irányba elindított, kívülről lelakatolt marhako
csiba.

Ez igazán meglepő s igen különös volt, de 
azért ha Eisinger most már nem is mondta, 
hogy némely embernek szerencséje van, talált 
egy új megnyugtató formulát, amennyiben rá
jött, hogy némely embernek azért mégis lehet 
szerencséje még a fronton is, s az eddigiek alap
ján mért ne lehetne ő egy lehetséges némelyek 
közül. S valóban, egy hétre rá, hogy valahol 
Galíciában kiszállatták őket a vagonból, Eisin- 
gerre pár gránátszilánk alakjában lecsapott a 
szerencse. Csak a bal keze fejét vesztette el, s 
katonák, kik négy-öt, kevésbé szerencsés sebe
sülés után újra csak visszakerültek a frontra, 
mintha csak Eisinger gondolatának adnának 
hangot, irigykedve néztek utána és sóhajtva 
mondták: némely embernek szerencséje van. 
Először Husztra került, ott azonban csak egy 
napig volt kórházban, másnap már menesztet
ték Pestre, ahol a szerencse végleg nyakába 
vette.

Pesten a katonai kórházban ugyanis volt egy 
fiatal sebészorvos, aki a nagy beteganyagot, 
különösen a nem mindennapi sebészeti lehető
ségeket a maga kiképzésére nagy ambícióval 
használta fel s nem elégedett még azzal, hogy 
egyszerűen levágja Eisinger szétroncsolt keze * 
fejét, hanem a leszakított kézfej helyett való
ságos új kezet készített neki. Eisinger előbb sza
badkozott, aggodalmaskodott, hogy az új kezé
vel nem kül^ik-e majd megint ki a frontra, de 
aztán mert közben kis vért is köpött, a fiatal 
főorvos ez irányban teljesen megnyugtatta. Az 
új kéz ugyan öt helyett csak két ujjal rendelke
zett, s ez a két ujj is inkább valami fogószerű 
szerszámhoz hasonlított, de egy érző fogó volt, 
mintha csak magától nőtt volna így. Nemcsak 
az egyetemről jöttek el diákok és diákkisasszo
nyok, hogy nézzék, hanem a nagy, a tőrzsdepalo- 
tában berendezett kórházban nem fordult meg 
egyetlen, legmagasabb rangú katonai orvos 
sem, aki nem ment volna oda Eisingerhez, 
hogy az ügyes fiatal sebészorvos kalauzolása
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mellett az Eisinger bal kezét megcsodálja. Eisin- 
ger a rövid kórházi tartózkodása alatt valóságos 
karriert csinált, a fiatal sebész sose ment el úgy 
az ágya mellett, hogy nyájasan rá ne mosoly
gott volna, sőt sokszor még az arcát is barátsá
gosan megveregette, s az ilyesmi jólesik az em
bernek, pláne ha tudja, hogy egyébként a fia
tal ügyes sebész meglehetős rettegett, goromba 
úriember. Eisinger annyiszor élvezte végig, 
amint a fiatal orvos a kollégáinak elmagyarázta 
az operáció menetét, hogy ő is már el tudta me
sélni másoknak, és szívesen is tette.

— Először is — mondta — szerencsés volt a 
Sebesülés, az alsó karom ép maradt és a tudo
mánynak már nagyszerű kitalálásai vannak — 
s a tudományról szólva a beavatottak fölényes, 
de lelkes mosolyával emelte fel bizonyítékul a 
bal karját, s a maga, néha különös, sváb erede
tét eláruló magyarságával részletesen megma
gyarázta. — Minden egyén alsó karján, tessék 
megfogni a sajátját, két csont van. Ezt a két 
csontot nálam elválasztották, a hasamról — 
még látszik, de ugyebár az nem számít — levet
tek kis bőrt — megjegyzem az nem ment ilyen 
egyszerűen", csakhogy megértse, azért mondom 
így —, azzal a kis bőrrel szépen bevonták, beta
karták a két, most már mozgathatóvá vált cson
tot — ah, borzasztó érdekes volt, mondhatom.

Más szempontból is azonban szerencsés vé
letlennek látszott* hogy Eisingér Pestre és épp 
a tőzsdepalotában berendezett hadikórházba ke
rült. Ugyanebben a kórházban feküdt ugyanis 
még egy volt pincér, akivel Eisinger már kar
társi minőségben is hamar összebarátkozott. A 
kolléga maga is ki lett szuperálva, még előbb 
mint Eisinger — valami ágyéklövést kapott, 
mondta — egyébként ellentétben Eisingerrel, 
nem szeretett a sebesüléséről beszélni — min
denesetre egész kicsit bicegett is — úgy hogy 
mikor Eisinger végre elhagyta a kórházat, ahol 
a kolléga sűrűn látogatta, másnap már a kolléga 
jóvoltából be is állhatott új munkahelyére, egy 
valóban elsőrangú pesti kávéházba. A főnök 
ugyan, mikor meglátta, hogy nyomorék a fél 
karjára, aggodalmaskodott, de Eisinger az ő jó



modorában előrebocsátva, hogy nem tisztelet
lenségből, sőt előre is bocsánatot kérve, de 
mégis felszólítja a főnök urat, kegyeskedjék 
csak megfogni az ő nyomorék bal kezét. S Eisin- 
ger az ő harapófogószerű új kezével oly erővel 
szorította össze a főnök úr gyűrűs ujjait, hogy 
az, Eisinger előzetes bocsánatkérése ellenére is, 
sértődötten, majdnem bosszúsan szólt rá, hogy 
eressze végre el a/ kezét.

— Ez kérem egy kitalálás, nemde? — sugár
zott Eisinger. — Persze egy ideig gyakorolni 
kellett, de ma éppúgy tudok tapintani, fogni, épp
úgy érzem az izmaimat, mint a másik kezemben. 
 ̂kérem. Hogy milyen urakkal kellett nekem, ké
rem, a kórházban kezet fognom ezzel a bal ke
zemmel . . .  a főnök úr nem ismeri még az én 
karakteremet, azért nem is mondom, hogy 
mekkora urakkal, úgyse tetszene elhinni.

A reggeli órákban a kávéház üresen táton
gott, de este művészek, színészek, újságírók és 
mindenféle tarka nők zsúfolódtak benne s min
denekelőtt a szabadságra jött katonatisztek, 
kiknek sokszor félévi fizetésüket kellett a két 
hét alatt elverni. S a sok vidéki, akik itt Pesten 
sokkal gavallérosabbak voltak, mint a pátriájuk
ban. Itt gyűlt a pénz, csak úgy röpködtek a ro
pogós kék bankók. Eisinger azonban megmaradt 
szolid céltudatos embernek, amiben tán annak 
is volt némi része, hogy éjféltájban, a cigányzenés 
füstös lármában, a zsúfolt kávéházban már 
majd eldűlt a fáradtságtól. Annak idején vidéki 
kollégáinál is — kivéve a főpincéreket, akik kö
zött sok volt a vagyonos — tapasztalni vélte „a 
céltudat hiányát”, de itteni kollégáira meg 
egyenesen átragadt a háborús Pest életének lá
zas, hadseregszállitóktól és gazdag katonatisz
tektől diktált tempója — beszédjükben, néze
teikben legalábbis majmolták őket, úgyhogy 
Eisinger igen egyedül érezte volna magát párt
fogó kórházi barátja, Franz nélkül — így hív
ták a magas homlokú szőke, még a háború előtt 
Poroszországból ideszármazott németet.

Franzban kollégára vélt találni, aki éppoly 
szolid, komoly ember, mint ő, Franz se ivott,



még ha mégoly fáradt is volt, akkor se, egy 
kortyot se.

— Én se találok abban semmi élvezést — 
mondta Eisinger.

Franz is közömbös arccal hallgatta a disznó 
vicceket, Franz se vett részt a kollégák egymás 
elleni intrikáiban, Franz is túl komoly volt ah
hoz, hogy a konyhában a lányokat csipkedje, s 
míg Eisingert a többi kollégák csúfolták és 
minduntalan ugratták, Franznak szolidsága el
lenére határozottan tekintélye volt közöttük, 
ami Eisingernek is bizonyos védelmet biztosí
tott. Mert mindenki tudta, hogy ök jóban van
nak. Ügy rendezték mindig, hogy ók ketten 
egyszerre legyenek szabadnaposok, és ellentét
ben többi garszon kollégáikkal, szabad óráikat 
otthon, a bútorozott szobájukban az egymás 
társaságában töltötték.

Franznak idővel szokása lett, hogy valahány
szor Eisingert meglátogatta, valami nyomtatott 
írást is vigyen neki. Már be se állított másként, 
mint brosúrákkal, röplapokkal s könyvekkel 
zsebében és kezében. Eisinger mindent elolva
sott. Elolvasta Bebel A nö és a szocializmus cí
mű könyvét, melyben nagyon érdekesen van
nak leírva a különböző elmaradott vad népek 
szokásai, s ha Franz nem mondta volna neki, 
hogy de igen, igaz s hogy Bebel nkgy ember 
volt, aki csak az igazságot írja, Eisinger nem 
hitte volna el, hogy léteznek olyan buta népek, 
akiknél a férfi is lefekszik az ágyba és nyög, 
ha a felesége vajúdik. Elolvasta a Kommunista 
kiáltványt is, de ott mindjárt az elején fenn
akadt, ti. azon, hogy kísértet jár Európában, de 
Franz ezt is kitűnően meg tudta magyarázni. 
Diderot Az apáca című könyvét nem olvasta 
végig, mert attól nagyon rosszul aludt, csúnyá
kat álmodott, mint ő mondta, de annál jobban 
tetszett neki Adler Frigyes védőbeszéde az oszt
rák bíróság előtt — a könyv el volt kobozva-, 
de Franz megszerezte —>, s különösen a vége 
tetszett neki, mert olyan szépen hangzott a szó 
az örök húsvéti igazságról, hogy a testet meg
ölhetik, de a lélek, az igazság feltámad. Ez az
tán egy szónoklat! — ütött Eisinger lelkesülten



a saját térdére. De éppúgy érdekesnek találta a 
Pesti Hírlap és a Pester Lloyd vezércikkeit — 
különösen a vezércikkeket szerette — nem ke
vésbé a tárcáit is, mert a reggeli órákban, mi
kor a kávéházban kevés a vendég, hozzászokott, 
hogy így az újságokkal elszórakozzék.

Eisingernek azonban feltűnt, hogy Franz kék 
szemei egy idő óta valami nyugtalan nagy vá
rakozással, valahogy szinte barátságtalanul ko
molyan néznek rá, és mert nem értette ezt a 
várakozást, valami félreértést, zavart sejtett és 
éppoly szűkszavú lett — az aggodalom tette 
szűkszavúvá —, mint Franz volt alapjában véve 
mindig.

A brest-litovski béketárgyalások vetettek vé
get Eisinger és Franz barátságának, ami, hogy 
ti. az ilyen nagyvilági, őrá személy szerint egy
általán nem tartozó esemény az ő személyes 
életébe ilyen végzetes erővel nyúlhat bele, 
Eisinger számára már egymagában (egyszerűen) 
felfoghatatlan volt. Akkor történt, mikor a né
met Hoffmann generális az asztalra csapott és az 
oroszok mégse hallgattak el, hanem beszéltek 
tovább, nem a generálishoz, hanem. . .  — Tu
dod-e kihez szólnak? — kérdezte Franí, aki nem 
fáradt bele ezekről a tárgyalásokról beszélni.

Eisinger nagy tisztelettel hallgatta. Bár min
dig direkt művelt embernek tartotta Franzot, 
most meglepte, hogy ily mértékben tájékozott 
az ő barátja a világ olyannyira bonyolult dol
gaiban. Franz nehezen megjegyezhető orosz ne
veket olyan természetesen ejtett ki, mintha ká- 
Véházi kollégákról beszélne, akiknek a neve 
mindennap megfordul a szájában — hogy Troc- 
kij és Lenin és Joffe és általában a bolsevikiek az 
imperialista háborút polgárháborúvá változtat
ták át. De mivel Eisinge^ nem értette, hogy 
mért beszél Franz olyan növekvő, szemmel lát
ható izgalommal e távoli dolgokról, s hogy vé
gül is hova akar mindezzel kilyukadni — mert 
ilyen hevesen, mint Franz, nem beszél az em
ber, ha nem akar valamit —, figyelemmel hall
gatta ugyan, de a szerencsés bal kezével mind 
gyakrabban kapott a gyér hajába, ami nála



mindig a megfeszített agymunkának és az ezzel 
járó lelki zavarnak volt a jele.

S Franznak csakugyan Brest-Litovskról egy
szerre Budapestre, sőt személy szerint direkt 
Eisingerhez ért. Arról beszélt, hogy a proletá
roknak a világ minden hadviselő országában 
kötelességeik vannak önmagukkal és az oro
szokkal szemben, elő kell készíteni a forradal
mat nemcsak a háború, hanem a rendszer, a 
burzsoázia uralma, a kapitalizmus ellen, mert 
bármelyik hadviselő államcsoport is lesz a 
győztes, a proletariátuson vasalnák be a háború 
költségeit — ha, ha addigra nem következnék 
be á világiorradalöm. De be fog következni, 
mert a proletariátus előtt nincs más választás: 
vagy az imperialisták frontján vérezni, vagy a 
forradalom frontján felvenni a harcot a szocia
lista, az új, a burzsoáziát megsemmisítő világ
rendért, mert most a vak is látja, a proletárok
nak nincs veszteni valójuk, csak a láncaik.

— Bizony v— szólalt meg hosszabb habozás 
után megértőn rábólintva félénk sóhajjal Eisin- 
ger —, bizony nagy dolgok ezek. És borzasztó 
az, hogy a proletároknak nincs más veszteni 
valójuk, csak a láncaik. Igazán sajnálnivaló ez 
a rengeteg sok proletár a világon.

Tudta ugyan, hogy ő semmi rosszat se, akart 
mondani, s legkevésbé e pillanatban volt az a 
szándéka, hogy Franzot megsértse, mégis Franz, 
akit ő mindig higgadt, szolid és finom ember
nek ismert, direkt dühös lett, sőt mint az a Hoff- 
mann generális, akiről az imént beszélt, öklével 
ütötte az asztalt és goromba szavakat használt.

— Te is proletár vagy, te nyavalyás. Nézd 
meg az életed, élet ez? Nézd a rossz lábad, tíz 
év múlva már munkaképtelen leszel s akkor 
éhen fordulhatsz fel az utcán.

— No-no — igyekezett Eisinger megnyug
tatni —, nem kell azért mindjárt falra festeni 
az ördögöt mint mondani szokták.

De Franz nem hagyta Eisingert szóhoz se 
jutni. Csak ő beszélt, s olyan keserűséggel és 
haraggal, mint ahogy csak olyan ember beszél, 
akit felháborító nagy csalódás sújtott. Eisinger 
el volt tökélve, hogy nem izgatja még jobban,



de mikor Franz odáig ragadtatta magát, hogy azt 
mondta: nézd meg a nyomorék kezed, Eisinger 
ezt önkéntelenül is sértődötten utasította vissza.

— A kezem . . .  ezt nincs jogod, bocsáss meg, 
de abszolút nincs jogod azt mondani, hogy nyo
morék. Nekem igazán szerencsém volt, nem di
csekvésből mondom, de a kezemet eddig még 
mindenki csak megcsodálta. Ezt kérlek te is lát
tad a kórházban. S ami a jövőt illeti — szánta 
el végre magát titka kimondására — nem estem 
azért én se a fejem lágyára, mint mondani 
szokták. Én gondolok a jövőre. S ha nem jön 
közbe ez az imperialista háború, hát kérlek, 
tudd meg, én már nem vagyok itt. De ennek is 
vége lesz és aztán jön a tervem. Én nem akarok 
pincér maradni, nem is akarok proletár lenni, 
pedig há így megy tovább, még a végén valami 
olyan leszek, ebben teljesen osztom nézeted. S 
az én programom épp ezért: j -  Eisinger mély 
lélekzetet vett s egyenesen Franz szeme közé
nézve, lassan ejtette ki élete nagy szavát __
Amerika.

De Franz csak türelmetlen haraggal legyin
tett: Amerika! Ott is kapitalizmus van!

Nézd kolléga vetette ellen emeltebb 
hangon, mmt olyan ember, aki laikussal a szak
májában, az ő szakmájába vágó dologról be- 
sze ’ f  biztos tudod, hogy ott is kapitalizmus 
van. De en meg azt mondom, hogy ott sokat le-

... „r?sniJ, az ember megalapozhatja
a jovojet. És látod, kolléga — folytatta aztán 
határozott lendülettel —, látod, én Amerikára 
sporolok, csak arra. Már nagyon rég, céltudato
san spórolok rá. Mert az első időben kell ott egy 
kis rezerva. Hallgass meg, kolléga, ha neked 
nincs is megspórolt pénzed, pardon, tegyülf fel 
azt az esetet, én kölcsönzők neked, gyere ki te 
is, ott keresni fogunk. . .  Talán nem is mint 
pincér, sőt ha csak lehet valami kis önálló vál
lalattal . . .  Esetleg társulunk. . .  de ha nem 
akarsz társulni, kérlek. . .  mert egész őszintén 
szólva nekem mégis kicsit unheimlich egyedül 
olyan idegenbe kimennem . . .

Franz kemény vágású, fehér bőrű arca csak 
egyet rángott, lent az ajakszőgletekben, de ez



olyan volt, mintha a fogait vicsorgatná. Ez volt 
minden. A következő pillanatban az arc mint
egy bezárult, mozdulatlanná merevedett. Eisin- 
ger pedig csak nézett a vaksi kis szemével, mi
kor Franz olyan hangon, mint amilyennel va
lamelyik vendégnek, aki másik vendég után ér
deklődik, felel az ember a kávéházban: „az 
imént ment el” vagy „bal sarok harmadik asz
tal” — megszólalt.

— A legrosszabbak közül való vagy — 
mondta hideg kék szemével már' az ajtóra 
nézve. — Csak a saját kis dolgaidra van gon
dod. Egy Frau von Weiss vagy antialkoholista 
kiadásban.

Frauvonweiss-nak egy mindig illegö-billegő, 
örökösen mosolygó, az állandó pálinkázástól el
hülyült öreg kollégát neveztek, aki most is még 
száját csücsörítve minduntalan egy ósdi, háború 
előtti években divatos kupiét dúdolt: „Én va
gyok a Frau von Weiss úriasszony.”

Eisinger, lelkiismeretének tisztasága tudatá
ban, ekkora s ily meglepő igazságtalanságtól 
mélységesen lesújtva tán szóhoz se jutott volna, 
ha épp a szemrehányásképp mondott szavak, 
hogy ti. csak a saját kis dolgaira van gondja, 
nyelvét megoldó őszinte csodálkozást nem kel
tenek benne.

— De kérlek, kolléga — vetette ellen —, hát 
ki gondol az én saját, kis dolgaimmal, ha én 
nem?

Válasz helyett Franz azt mondta: jó napot és 
faképnél hagyta az embert, kinek hónapok óta 
egyetlen barátja volt.

Sajátságos időszak következett Eisinger életé
ben: minduntalan rajtakapta magát, hogy Franz 
elfordulásának rejtélyén töpreng. Hol akad még 
egy kolléga, akivel úgy összeillenek? Igaz, hogy 
Franz talán túl nagyravágyó, mivelhogy pincér 
létére direkt tudományos dolgokkal foglalkozik, 
de Eisinger magát is, ha nem is olyan mérték
ben, szintén nagyravágyónak tartotta, mivel
hogy mióta csak az eszét tudja, gyűjti a pénzt 
és önálló akar lenni. De semmi töprengés nem 
változtatott Eisinger elhagyatottságán. Franz 
elvesztése óta egyetlen vigasza a vágy volt,



hogy majdcsak vége lesz a háborúnak s 5 hoz
záfoghat élete nagy tervének megvalósításához,' 
gyűjtötte tovább a pénzt s egyetlen szórakozása 
az újságok emelkedett stílusú vezércikkeinek 
olvasása maradt. De mintha ennek a barátság
nak kettétörése óta a sors még ettől az ártatlan 
szórakozástól is meg akarta volna fosztani, köz
bejött a Grét esete, s ettől kezdve Eisinger még 
ez egyetlen kellemes időtöltéstől is, melyre oly 
alkalmas volt a néptelen kora reggeli kávéház, 
elment a kedve.

Grét, a kávéház fiatal takarítónője — Mar
gitnak hívták, de az újságírók előbb Margare- 
tet, aztán röviden Grétet csináltak a nevéből —, 
Grét azonkívül, hogy hajnalban is segített a ká
véház takarításánál, fő munkáját esti és éjjeli 
órákban, abban az időben végezte, mikor a ká
véházban csak úgy nyüzsgött a sok vendég. A 
főnök ugyanis nerp akarta, hogy ilyenkor az 
asztalok között fölgyűlt szemetet a fejkendős 
reggeli gusztustalan takarítóasszonyok söpörjék 
össze, a jól öltözött, magas sarkú cipőkben ti
pegő csinos arcú Grétnek kellett ügyesen elsik- 
lani az elegáns publikum asztalai között és el
takarítani a szivar- meg a cigarettacsutkákat, 
mert a főnök sokat tartott a kávéház nívójára. 
S Grét végezte is a dolgát éjfél után is még 
éppoly fürgén és barátságos mosollyal, míg csak 
egyszerre figyelmessé nem lettek rá, hogy vas
tagszik és esetlenül hajladozik a szűk asztalkö
zök során. A pincérek össze-összevihogtak, vé
gül is a főnök kitette Grétet, aki gyerektartási 
pert indított a kávéház egyik vendége, egy, a pin
cérek között á viccei miatt közkedvelt újság
szerkesztő ellen.

Ez a kövérkés, egyébként mindenkihez barát
ságos, néha kicsit maliciózus úriember, az új
ságszerkesztő, a ritka reggeli vendégek közé 
tartozott, mert a Lapja délben jelent meg és a 
kávéház közelében volt a redakciója. Amint be
jött a kávéházba, a reggeli órákban unatkozó 
tétlen pincérek mind odasereglettek, mert min
dig fel tudta villanyozni a kedélyeket, mindig 
tudott vagy egy színésznőről, vagy az Armee- 
Oberkommandoról valami talpraesett jó viccet.



S bár Eisinger sose szerette az olyan vendége
ket, akik őt egyszerűen Dénesnek szólították — 
tessék őt Dénes úrnak, Eisinger úrnak vagy pin
cérnek nevezni, de Dénesnek semmi esetre se — 
ez volt az Eisinger határozott nézete —, mégis 
bele kellett törődnie, hogy az újságszerkesztő, 
aki régi, benfentes vendégé volt a kávéháznak 
s a pincéreket mind a maga használatára újra 
keresztelte, őt Eisingert első naptól kezdve sze
szélyesen, de következetesen Flóriánnak szólí
totta. Eisinger tehát sose szimpatizált ezzel a 
vendéggel, de a Grét-ügy óta, ha csak tehette, 
még csak ki se szolgálta és még kevésbé állt oda 
a többiekkel együtt az asztala köré, hogy elmés- 
ségein mulatva mulattassa. Ilyenkor ő a kávé
ház egy távoli sarkába húzódott s néha Franzra 
esett a pillantása, aki, mint ő is, külön állt egy 
sarokban.

Franznak és neki — ellentétben a többi kol
légákkal, akiknek Eisinger úgyse hitte el, hogy 
sikeresen ki mertek kezdeni egész előkelő, a ká
véházba prémes bundákban járó hölgyekkel is — 
egyformán megvoltak tartózkodó nézeteik a 
nőkkel szemben. Franz ugyan meglehetős ho
mályosan ezeket a nézeteket s azt, hogy neki 
semmiféle nőügyei nincsenek, az ő „szociális 
lelkiismeretével” magyarázta, a fontos azonban 
az volt, hogy tényleg neki se voltak ilyen ügyei 
s hogy éppúgy, mint a szemérmes Eisinger, ő is 
távol állott efféle, különben is komolytalan,dol
goktól.

Franznak a kollégák mindent elnéztek, már 
atléta testalkata miatt se igen támadhatott ked
vük, hogy belekössenek, Eisingertől azonban 
senki se félt és nemsokára azután, hogy a fő
nök, aki a kávéház nívójára oly sokat tartott, . 
esztétikai okokból kitette a megvastagodott 
Grétet, a kollégák — mint Eisinger mondta — 
direkt heccelni és froclizni kezdték őt, ameny- 
nyiben azt hangoztatták, hogy ő gyűlöli a szel
lemes szerkesztő urat, éspedig s azért, mert az / 
Grétnél szerencsés vetélytársként szerepelt.

Eisingemek nem volt érzéke a humor iránt 
Ártatlansága tudatában komolyan jelentette ki, 
hogy ő nem szokott senkit se gyűlölni, de elálló



fülei közben úgy kivörösödtek, hogy a kollégák 
ugratási kedve ezáltal csak még inkább felszí- 
tódott. Ilyen alkalmakkor kiderült, hogy Eisin- 
ger reménye a Franz újból feléledt rokonszen- 
vét illetően teljesen alaptalan, mert míg azelőtt 
Franz ilyen „direkt heccelés, froclizás” esetében 
egy-egy kemény szóval, tekintélye latba veté
sével a léha faika közé vágott, most csak hall
gatott és elnézett éppúgy Eisinger, mint a többi 
kolléga feje fölött. Ez természetesen a kollégák 
figyelmét se kerülte el, olyan illetlen dolgokat 
mondtak Eisingernek s olyan féktelenül űztek 
vele tréfát, hogy Eisingernek, akinek mindig 
csak utóbb jutott eszébe, mit kellett volna fe- 
lelenie nekik, nem maradt más menekvése, 
mint két válla közé húzott fejjel lehetőleg el
tűnni a csúfolkodók köréből.

De a szabadnapos vasárnapok se voltak vidá
mabbak a munkanapoknál, sőt néha még rosz- 
szabbak, mert ugyan mit csináljon az ember 
egy egész hosszú vasárnap. Az egyetlen jó, hogy 
tovább maradhat reggel az ágyban, hanem az
után . . .  Elment néha a templomba, mert sze
rette a szép prédikációkat, de azonkívül, hogy 
ez mégse volt nagyon szórakoztató, a legköze
lebbi templom is majdnem félórányi távolság
ban volt az ő Visegrádi utcai lakásától, a lábait 
pedig kímélnie kellett. Igaz, lehetett volna a 
villamost is igénybe venni, de erre sajnálta a 
pénzt, mert még késő éjszaka is, ha a napi 
munkától görcs, fogta a lábát, inkább gyalog 
bandukolt haza. A háziasszonya, aki mindig 
csodálattal adózott az ő szolidságának, vasár
napi szórakozásul a sétát ajánlotta neki. De 
Eisinger, ha nem is lett volna baj a lábával, 
még akkor se lelte volna kedvét ebben, mert 
nem szerette a pesti utcák élénkségét, s a sétá- 
lást, melyet „céltalan menés”-nek minősített, 
egyáltalán nem tartotta szórakoztatónak.

Már több mint egy éve élt Pesten s a város
ból alig látott még többet, mint azt a darabot, 
melyet a Visegrádi utcától a körútig oda-vissza 
nap nap után be kellett járnia. így történt, hogy 
a hét hat napján Pest egyik leglátogatottabb 
kávéházában, a nagyváros forgatagától körül



véve Eisinger a Franzzal való barátság megsza
kadása óta a szó egyszerű értelmében egyedül 
élt, teljesen kívül került a világ életén, s hosz- 
szú hónapokon keresztül, nem túlzás azt mon
dani, hogy szerencsés természete ellenére is 
búskomoran csak végezte a dolgát és várta a 
háború végét, Amerikát.

Októbernek egy korai reggelén, mikor mun- 
kehelyére ment, csudálkozva látta, hogy a mun
kások, kikkel néma csoportokban szokott talál
kozni, amint az újpesti gyárak felé özönlenek, 
most hangosak, sietve mennek, vitatkoznak, iz
gatottak, semmi nyoma annak a ködös bágyadt- 
ságnak, mely még júliusi hajnalokon is a mun- 
kehelyükre igyekvő munkások seregei nyomán 
nehezedik a nagyváros utcáinak levegőjében. 
Hangos katonákkal megrakodott teherautók ro
bogtak el mellette, rengeteg teherautó. Az em
berek, kik az utcán összetalálkoztak, ha ismerő
sök voltak, ha nem, nem mentek el közönyösen 
egymás mellett s nem elégedtek meg a szokásos 
kalaplengetéssel sem, csoportokba verődtek, 
lassan az egész utcán talán csak az egy Eisinger 
ment, más mindenki vagy rohant vagy egy cso
port más emberrel együtt állt és tárgyalt.

— Talán megbukott a kormány vagy ilyes
mi — gondolta mindjárt Eisinger és folytatta 
útját a kávéház felé, mert amint feleslegesen 
sietni se akart — mindjárt valami nyomást ér
zett a mellében, ha a kávéházban gyorsan kel
lett mozognia —, másrészt elkésni sem akart, 
mert sokat adott, vagy ahogy ő szokta magát 
kifejezni: súlyt fektetett a pontosságra.

— Hol él, hol lakik, lakicsál, lakozik, lak, lak, 
lak ön, ah Flórián? — csapta össze kezét a Frau 
von Weissről nevezett kolléga, mikor Eisinger 
a kávéházban kérdezősködni kezdett az esemény 
felől, melyet a kollégák is belépésekor egymást 
túlkiabálva tárgyaltak meg. Legtöbbjük még 
kalapban, felsőkabátban állt, s a székek még 
négy lábukkal a mennyezetre nézve- az asztalo
kon, holott éppúgy, mint az asztalak elrende
zése, a hamutartók kirakása, a székeknek az el
helyezése is az ő dolguk lett voina.

— A Visegrádi utcában lakom — válaszolta



Eisinger —, a tegnapi napot pedig lakásomon 
töltöttem, amiben szerény nézetem szerint sem
mi rossz sincs.

De ezúttal még csak nem is csúfolták. Még 
a Frauvonweiss tréfáján is alig nevettek, Eisin
ger önérzetes feleletét pedig senki se hallotta. 
Munkás és katonatanács . . .  homo regius . . .  
nemzeti tanács . . .  forradalom . . .  Károlyi Mi
hály . . .  Eisinger mind ebből megértett annyit, 
amennyi az ő számára érdekes volt, megértette, 
hogy vége a háborúnak.

Franz tekintetét hiába kereste. Franz egyma
gában hátul a gardróbnál ült, és az imént érke
zett, még festékszagú reggeli újságokba temet
kezett.

Eisinger még soha eddig olyan szerencsétlen
nek nem érezte magát, miint ezekben a napok
ban. Az elmúlt napokra visszanézve úgy tűnt 
neki, mintha azok a boldogság fényében úsztak 
volna, mert akkor mindig volt egy vágya, ter
ve, de most megvalósult a vágy, vége a háború
nak s talán holnap, talán holnapután már hoz
záfoghat a húsz évnél idősebb terv kiviteléhez 
— és épp ez az, ami megijeszti, ami miatt egy
szerre egész szánalmasan hajszoltnak és erőt
lennek érzi magát. Körülötte mindenki izgult, 
szervezett, Tohant, az utcák is tele őszirózsás, 
rikoltozó emberekkel, mindenki az utcán, min
dig felvonulások, mindenütt zászlók — Eisinger 
a szíve ikörül valami olyan szorongást és elha- 
gyatottságot érzett, mint csak akkor, mikor be
tették a marhavagonba, rálakatolták az ajtót 
és érezte egyszerre, hogy a kocsi egy lökéssel 
megindul. A saját rossz kedélyállapotát főleg 
Franz elfordulásának tulajdonította, ártatlansága 
tudatában Franz tüntető közömbössége őt állan
dóan direkt bántotta.

Ügy furkál, furkál bennem — mondotta sok
szor magában, mert .egy idő óta szokása volt, 
hogy úgy különösen ha éjszaka hazafelé ment, 
magában félhangosan beszéljen.

Eisinger nyugalmat keresett s otthagyta a 
Múzeum körúti mondén kávéházat. Volt a Nyu
gati pályaudvar mellett egy szolid, inkább a dél
utáni s kora esti órákban nagy forgalmú pol
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gári kávéház. Ez a lakásához is sokkal közelebb 
esett s azzal, hogy ide állt be munkába, végleg 
megszabadult a léha kollégáktól meg a Franz 
furkáló hideg tekintetétől. Ebben a kávéház
ban itt jobbára meglett, öreg kollégák, csupa 
családos úriember dolgozott, mindössze négyen 
voltak, itt nem volt zene és eltekintve egyetlen 
délutáni asztaltársaságtól, csak környékbeli ke
reskedők, tisztviselők jártak ide s nem egyszer 
már este tizenegy után nyugodtan kinyújthatta 
a lábát és el-elbóbiskálhatott.

De kényelem és nyugalom ellenére is, melyet 
ez a sokkal csendesebb kávéház nyújtott, Eisin- 
gerben csak nőtt az ő saját szorongató nyugta
lansága. Most körülötte kollégák és vendégek 
majd mind csendes, céltudatos emberek, akik
ről Eisingetr feltételezte, hogy rendesen élnek 
s ha lefekszenek, rendesen elalszanak, s ö Eisin- 
ger, íme, akármilyen fáradtan is mászott föl a 
lépcsőkön a szobájába, ha lefeküdt, csak hány- 
ta-vetette magát az ágyban, sóhajtozott, min
denfélék jutottak eszébe s reggelre fáradtan kelt 
föl, mintha egész éjszaka lumpolt volna, pedig 
hát rendesen feküdt le aludni.

6 Optimisták I.



C S O D Á S  I S M E R K E D É S  
A L E G C S O D Á S A B B  

B U D A P E S T T E L

Már-már megfordult az a gondolat is Eisinger 
fejében, hogy meg kellene reszkírozni az orvos
hoz menést, mikor egy napon, úgy dél felé járt 
az idő, vendég állított be az üres kávéházba. 
Eisinger már eleget tapasztalt ahhoz, hogy tud
ja, miféle vendég az, aki télidőben délben állít 
be a kávéházba. Tehát nem sietett különöseb
ben, sőt meglehetős hanyagul közeledett a ven
dég felé; feketét fog kérni, maga elé rakatja az 
Összes napi- és képeslapokat és itt fog ülni a 
melegben estig. Mire Eisinger odaért a sarok
ba, ahol a vendég magának egy helyet nézett 
ki, a vendég már felakasztotta kabátját s épp 
le akart ülni a zöld plüss kávéházi pamlagra, 
mikor felpillantva, a feléje közeledő pincér lát
tán nem ült le, hanem kiegyenesedett és felki
áltott:

— Dénes úr, de ilyet!
— Báti úr — csapta össze kezét a szalvétát 

hóna alá kapva Eisinger, s mert a csodálkozás
tól hamarjában ő se tudott mást mondani, a 
vendég után mondta — de ilyet!

Báti szorongatni kezdte Eisinger jobb kezét 
s bár ekkora örömön Eisinger, akinek még soha 
senki se örült ennyire, elcsodálkozott, ő is an
nál nagyobb örömmel kezdte Báti kezét szoron
gatni, mikor az már le akart ülni. Mintha mind 
a ketten évek óta vártak volna erre a most 
végre bekövetkezett találkozásra. Hosszú idő 
után Eisingernek megint alkalma volt kibeszélni 
magát kedvére. El kellett mondania, miként ke
rült a frontról Pestre, elmondhatta részletesen



az operációt, megmutátta bal kezét, a „fühlende 
Zange”-t is — hosszú idő után először ismé
telte meg régi szavajárását:

' — Némely embernek szerencséje van, kérem, 
kedves Báti úr.

Báti azonban mindig újabb és újabb részle
tek iránt érdeklődött, úgy látszott, hogy Eisin- 
ger életében minden apróság éppúgy és épp
annyira fontos és érdekes neki is, mint magá
nak Eisingemek. Közben azonban már megje
lentek az első feketéző vendégek. Báti a maga 
ablak mellett álló kis asztala mellől az egész, 
majdnem szabályosan négyzet alakú kávéházi 
termet áttekinthette. Eisinger rendkívüli gyor
sasággal ki-kiszolgált egy-egy vendéget — ki 
vannak, kérem, osztva az asztalok, s az én asz
talaimat nekem kell kiszolgálni ugye bár — 
magyarázta Bátinak, ki, amíg csak újra el nem 
szólították Eisingert, mindig újabb és újabb 
kérdésekkel marasztalta asztalánál. Csak egy
szerűen azért, mert nem akarta a saját várat
lan örömét rossz emlékkel megzavarni, Eisinger 
elhallgatta a Franzzal való barátságát, de egyéb
ként, bár gyakori kényszerű megszakításokkal, 
elmondta egész történetét attól a naptól kezdve, 
hogy kivitték a frontra egész a jelen örvende
tes pillanatig.

Ügy beszéltek egymással; mintha mindazt, 
ami azelőtt volt esemény az életükben, tudnák 
egymásról, holott valójában, ha odahaza látták 
is egymást nap nap után a kávéházban, soha 
Bátinak eszébe se jutott volna Eisinger szemé
lye iránt különösebben kíváncsiskodni. Igaz, 
hogy egyszer késő éjjel — Báti egyedül ült a 
kávéházban Fluckkal —, a többiek már kint 
voltak a fronton, Báti hajnali lump hangulat
ban kifaggatta Eisingert, kinek az álmosságtól 
már le-leragadt á szeme, s akkor Eisinger el
mesélte, hogy apja, miután özvegyen maradt s 
nem akart mindvégig a más kutyája lenini, őt, 
a tíz éves fiút odaadta a községbeli vendéglős
höz, maga pedig azzal a Szándékkal, hogyha már 
lesz biztos kenyere, kihozatja a fiát is, kiment 
Amerikába. De soká nem lehetett hírt hallani 
felőle s csak pár év után tudták meg, hogy



nem sokáig taposta, a 'kinti földet, mert még az 
első évben valami betegség az amerikai föld 
alá vitte. A fia, Dénes, ilyen módon a vendég
lősnél maradt míg ki nem tanulta a pincérmes
terséget. Ennyi volt, amit Báti tudhatott, ha 
ugyan emlékezett még rá. Eisinger azonban jól 
emlékezett Báti úrra, a szokásaira, sőt az egész 
társaságára. *S nyilván ilyen képzettársítás alap
ján, mikor az üres feketekávés csészét levitte, 
megkérdezte, hogy ne hozzon-e neki valami 
príma primissima italt. Báti azonban tagadóan 
intett: én már nem iszom.

— Mint pincér nem szabadna így beszélnem
— derült föl Eisinger arca —, de kérem, mégis 
direkt örülök neki. Nincs is, kérem, az ilyes
félének semmi célja. Kidobott pénz. Én, kérem, 
húsz éve vagyok ezen a pályán, képzelheti, ké
rem, mennyi italokat szolgáltam már fel, de 
sose tudtam megérteni, mi abban az élvezés. És 
a Sásdi úr se iszik már?

Lelkesen, odaadóan tudakozódott a sok-sok 
ember felől, kiket bevonulása előtt odahaza a 
Városi Kávéházban kiszolgált. Sovány kis ma
dárfeje belehevült a rég élvezett beszélgetés le
hetőségének örömébe, a bizalmasságnak olyan 
akcentusával ejtette ki a neveket, mintha nem 
is volna senkihez se tartozó, árva, korán öreg, 
kis ember a nagy világban, hanem elszakadt 
családfő, s abban az alföldi városban egy ki
terjedt nagy család nyüzsögne, az ő családja 
Sásdi úr? Tósó úr? A félszemű Jócó úr? S az 
a különös zeneprofesszor, a Fluck úr? Mind 
megvannak? Hála Istennek — sóhajtott fel 
Eisinger 1—■, nem volt kis dolog, kérem, ez a há
ború. Hogy a Seiden Móric öngyilkos lett? Ér
dekes, pedig a papája igazán olyan komoly 
úriember. Megjegyzem, úgyis hamar meghalt 
volna, nemde? Egyébként eltekintve az említett 
körülménytől, Móric papájától, Eisinger őszin
tén s elkomolyodva vallotta meg, hogy őt egyál
talán nem lepd meg ez az öngyilkosság. Semmi 
céltudatosság sem látszott az egész társaságon
— például, kérem, Sásdi úr egyszer tíz koronát 
adott borravalónak s másnap húsz fillért kért 
tőlem kölcsön — s csak gratulálni tud Bátinak,



hogy eljött közülük, ide fel Pestre. Noha itt 
most nagy a nyugtalanság. Bizonyára hallotta 
már ö is, hogy megölték Tisza Istvánt. Báti kis
sé elcsudálkozott a kérdésen, de Eisinger foly
tatta:

— Nem lehet már semmin se csodálkozni. 
Ha megölték a trónörököst, mért ne mernék 
megölni Tisza Istvánt? Megvan annak is a hát
ránya, ha valaki olyan nagyon nagy úr. Majd 
meglátja. Báti úr, hogy micsoda zavar van most 
itt Pesten . . .  A fontos az, hogy az ember nyu
godt maradjon, ne ártsa magát a mások dol
gába és legyen egy célja, egy terve, amint mon
dani szokták, nemde?

A kávéház közben mind jobban benépesedett. 
Lent az ajtótól balra kártyázó társaságok fog
laltak helyet, fönt, azon a részen ahol Báti ült, 
üzletekről, vállalkozásokról vitázó pesti kispol
gárok, akik Eisingernek már annyi munkát ad
tak, hogy fél órára is meg kellett v,álhia Báti 
asztalától.

Báti figyelmét időközben magára vonta egy 
társaság, mely tőle rézsútosan, a kávéház belső 
falánál összetolt három asztal körül gyülekezett. 
Ennek a^társaságnak tagjai egyenként jöttek, s 
arcuk, testtartásuk, egész megjelenésük feltű
nően elütött a kávéház többi vendégétől. Ha a 
forgóajtóban egy nagyon fiatal ember jelent 
meg, Báti már kezdte előre kitalálni, hogy a 
fiatalember — ellentétben a többi, más kávé
házi vendégekkel, akik, ha belépnek, nem mu
lasztják el az ajtóban megállva szemlét tartani 
a jelenlévők között — tekintetre se méltatva a 
többi vendéget, akikhez nyilvánvalóan semmi 
köze, a legrövidebb úton egyenesen ahhoz az 
összetolt három asztalhoz fog menni. Már vagy 
nyolcán gyűltek így össze az asztal körül, akta
táskás fiatalok, kikről Eisinger, mikor egy pil
lanatra időt szakíthatott, azt a felvilágosítást 
adta: — Nem tudom mifélék — és a hangja 
kevés tiszteletet árult el. A Múzeum körúti ká
véházba, az ő előbbi munkahelyére ugyanis 
délelőtti és délutáni órákban diákok is beültek, 
azok társaságban nagyon hangosak s ha egye
dül vannak, nagy csomó papír mellé ülnek és



félhangosan magolnak. Ezek azonban itt a hosz- 
szú asztal körül nem voltak hangosak, elővet
tek ugyan iratokat meg könyveket többször is, 
de senki közülük nem ült külön asztalhoz ta
nulni. Újságírók se lehettek, mert az újságírók 
éjszaka is kávéházban ülnek, mindig elegánsak 
és néha sok a pénzük, néha meg hitelbe isszák 
a feketéjüket. Ezek azonban, legalábbis legtöbb- 
jükj mindig kopott, keveset fogyasztanak és 
estefelé nemigen szoktak bevetődni a kávé
házba. Ezzel szemben nyilvánvaló volt az is, 
hogy komoly foglalkozásuk sincs, mert külön
ben nem ülhetnének itt majd minden nap dél
utánján, órák hosszat csak egymással beszélget
ve. Más vendégek üzleteket kötnek a kávéház
ban s járnak egyik asztaltól a másikhoz. De 
ezek csak ülnek és beszélgetnek, s mindig csak 
egymással.

— Egy ilyen nagy városban annyi minden
féle akad — ennéd többet nem tudott Eisiinger 
róluk mondani. Báti pedig tovább szórakozott 
azzal, hogy a társaságot nézte, s ha az ajtó 
nyílt, a belépőt. Minden esetben kitalálta, hogy 
az újonjött ahhoz a társasághoz tartozik-e — 
de egy esetben biztos volt abban, hogy a be
lépő nem tartozik ehhez a társasághoz, az pedig 
egyenesen a hosszú asztalhoz ment. Báti csak 
egy pillanatra láthatta a lány arcát s akkor is 
csak profilból. De láthatta, hogy fekete prém- 
sapka, fekete prémes télikabát van rajta, s kis 
lábakon jár. A lány, mielőtt még bárki is le
segíthette volna róla, már fel is akasztotta ka
bátját s háttal Bátihoz leült. (Neki is feketeká
vét hoztak. Megitta, megtámasztotta hátát és 
úgy ült mereven, mint illedelmes kislány az 
iskolapadban. Csak néha fejének egy-egy moz
dulatára moccant a rövid fekete haja.

Van abban valami leverő, ha az ember egye
dül van és vele szemben egy társaság — s néha 
az ember annyira nyomasztónak érzi egyedül
létét, hogy bármilyen társaság is az, mely vele 
szemben ül, pusztán azáltal, hogy többen van
nak együtt, a kitaszítottság érzését kelti s egy
ben vonzóan is hat az egyedül ülőre — elmél
kedett Báti. Egyszerre rosszkedvű lett és igye



kezett a társasággal nem törődni tovább. Ciga
rettára akart gyújtani, kivette a cigarettatárcá
ját, de aztán megint becsapta és zsebre tette 
— nem volt cigarettája. Ez magában is kelle
metlen volt. De volt a hosszú asztalnál egy ko
pott, a szavait nagy gesztusokkal kísérő, hosz- 
szú, fekete hajú, még Bátinál is magasabb szem
üveges fiatalember, aki, míg a többiek majd
nem összedugott fejekkel ültek, székével az asz
taltól távolabb a többieknél, hintázva nézege
tett jobbra-balra. Ügy látszott, mintha észre
vette volna a fiatalembert, aki oly hosszan fi
gyelte társaságát. S most, mikor Báti kissé csa
lódottan, keserű arccal csapta be s dugta zsebre 
üres cigarettatárcáját, tekintete — mert az em
ber ilyenkor önkéntelenül is felnéz, hogy nem 
vette-e észre valaki — összetalálkozott a hosz- 
szú hajú szemüveges ember komoly szemével. 
Báti gyorsan lesütötte szemét. Ekkor azonban, 
ahogy a kávéházi pamlagon hátradőlve, lené
zett a feléje háttal ülő lány két cipőjének talpa 
tűnt a szemébe. Csak az egyik cipő orra érte a 
földet, a másik láb pedig, mely arra keresztbe 
volt fektetve, pillanatig se maradt nyugton. 
Amilyen iskoláslányos, illedelmes mozdulatlan
ságban ült helyén a lány, ez a kis láb ott lenn 
titokban annál idegesebben, nyugtalanabbul 
mozgott. Báti kinézett az utcára, de akárhány
szor is vetette le rá a szemét, a láb mindig 
mozgott, forgott, néha lassabban, néha gyor
sabban, egyáltalán nem úgy, mint ahogy az em
ber az elzsibbadó lábát kicsit meg szokta moz
gatni, hanem épp ellenkezőleg, mint valami na
gyon is élő, nyughatatlan kis lény.

Emberek, kik magányosnak érzik magukat 
vagy sokat vannak egyedül, igyekeznek kárpó
tolni magukat azért, hogy valamiképp mindig 
háttal ül hozzájuk mindenki. Meglesik, figyelik, 
vizsgálgatják az idegenek járását, taglejtéseit, 
fej tartását, mit csórnál a karja, ha jár, s hova te
szi s hogy teszi le kezét, ha ül, s az ilyen lát
ható csekélységekből aztán mindenféle követ
keztetéseket vonnak le, összefüggéseket, jelle
meket s jellemvonásokat meg lelkiállapotokat 
igyekeznek ily módon kideríteni, bizonyos ér



telemben megrabolni a titkait. Pesten, biztos, 
ma mér mindennapos dolog, hogy egy fiatal 
lány leült nyolc férfival egy asztalhoz, egysze
rűen, elfogulatlanul és senki se gondol rá, hogy 
6 nő s a többiek férfiak — gondolta, mert egész 
idő alatt az a kérdés foglalkoztatta, hogy itt 
vam̂ e a társaságban és melyik lehet az, aki leg
közelebb áll ehhez a lányhoz. Szeme mindunta
lan visszatért a kis nyughatatlan lábhoz, mely 
a másikon keresztbe téve az orrával háromszö
geket, köröket, kérdő- és felkiáltójeleket látszott 
szaporán a levegőbe rajzolni.

Kifizette a kávéját. Utolsó tízkoronását kel
lett felváltania s lemondani tervéről, hogy leg
alábbis estig a meleg kávéházban marad. Eisin- 
ger ugyan most is, mikor csak tehette, ha „röp
ke percekre” is csak, oda-odajött asztalához, 
Báti azonban nyugtalan és türelmetlen lett, 
akárcsak a meglesett kicsi láb a fekete, talpa 
után ítélve amerikaiasan kerek orrú, alacsony 
sarkú félcipőben. Vette a kabátját s magával 
elégedetlenül, komoran, azért is csak maga elé 
nézve ment el a hosszú asztal mellett.

Kint csípős hideg szél, a kirakatokban már 
kigyulladtak a lámpák s az utcák már megele
venedtek. A sok-sok ember, az életeknek a 
tarka hangos kavarodásában járni és senkihez 
se tartozni, otthonról nézve még ez is valami 
izgató kalandos állapotnak ígérkezett — a gya
korlatban azonban közönséges rossz és csúf ér
zés volt: a kivert kutyáé lehet ilyen. Az irigy, 
kivert kutyáé, — mert ez a szomorúság, ame
lyik most elhatalmasodott rajta, a reménytelen 
irigységé volt mindenkivel szemben, aki sietett 
— mert volt hová sietnie —, mindenkivel szem
ben, ki mással beszélgetve ment el mellette — 
mert annak volt kihez szólni. Nézte az arcokat. 
Ez az a város, hol azok az emberek élnek, kik
nek nevét nap nap után áhítattal olvasta köny
vek címlapján, újságok cikkei alatt. Egy város, 
azaz csoda, ahol hétköznapi lehetőség szemtől 
szembe találkozni emberekkel, kiknek egy-egy 
verse, egy-egy gondolata, egy-egy könyve mel
lett megnőtt, tágult, világosabb és mélyebb lett 
előtte az élet és ő maga. Hátha itt a Teréz körút



sarkán egyszerre Ady Endre nagyfényű szép 
feje bukkan szemébe? Elvégre is mint odahaza 
Westermayer bácsi, Pesten Ady, s mint odahaza 
Westermayer a folyton köpködő Grün úrral, 
aki társa, Pesten Ady mindennaposán Ignótus- 
sal vagy Osvát Ernővel jár az utcán.

Itt van, járhat a városban, ahonnan a legap
róbb híreket is leste, melynek életében minden 
mozzanat esemény volt neki, minden elejtett 
szó, minden apró betűs hírekben napvilágot látó 
életadat végtelen fontossá vált, mert neki, a vi
déki kamasznak lázadó héroszok gyülőhelyét, 
valami igézetes szellemsugárzás központját, for
rását, harcos szétárasztóját jelentette ez a vá
ros. Budapest a szellem, a forradalom, az alkotó 
mámor, az egyetlen emberi magyar város — ó 
hogy rajongott érte, hogy vágyódott utána, ez 
a város és az új lüktető ritmusú versek és me
rész könyvek, melyek erről a városról ennek éle
téről szóltak, eggyé váltak ő előtte magával a vá
rossal —, és íme ezen a Pesten kutyagolt ő most 
a csalódottság érzésével. Meg-megállt a litfasz- 
oszlopok előtt s lámpafénynél böngészte a pla
kátokat: a Nemzeti Tanács rendre és munkára 
hívja fel Budapest népét, a szociáldemokraták 
plakátjai mérsékletre és önfegyelemre, közben 
színházi plakátok között az. ismerős vigyorgó 
reklámpofa: — Tudja-e már mi a Lysoform? —, 
amott egy felhívás, hogy a terjedő spanyolnátha 
ellen mint lehet védekezni.

Mikor a háború alatt négy hetet az egyik pesti 
katonai kórházban töltött, kétszer kapott pár 
órára kimenőt. Akkoriban arról suttogtak a vá
rosban, hogy a csepeli muníciógyár munkásai 
sztrájkra készülnek, hogy a katonák között há
ború ellenes röpiratok tömegét terjesztik, hogy 
a diákok és diáklányok, akiket emiatt elfogtak, 
éhségsztrájkot kezdtek a börtönben és ennél, 
njég ennél is többet jelentett számára a tudat, 
itt él, ebben a városban, a címtárban még a cí
mét is megnézte, itt él az egyetlen, aki ebben 
a nagyon nagyokat is megtébolyító véres mé
szárlásban első perctől kezdve tisztán megőrizte 
szívét és agyát és ember maradt, a beteg, alko
holtól. és orvosságoktól elmérgezett, kínlódó



testével ragyogóan, jajgatóan ember maradt, az 
emberért szót emelő ember az őrjöngő népek kö
zepette: Ady Endre. Tudja-e már mi a Lyso- 
form? — vigyorgott le rá most a plakátról fülig 
érő szájjal az ismerős arc.

Vége a háborúnak, de hol látszik az az új élet 
körülötte és őbenne, amire várt? Az utcán ren
geteg a nyomorék, a fekete szemüveges, az 
idegsokkos katona a mankós kéregető, sápadt, 
rongyos civilek, és mellettük éppúgy, mint az
előtt, gőggel robognak el az autók és gondtalan 
képpel, elégedetten sétálnak a mangalicaképü 
urak és a háremszagú dámák. Tudja-e már mi 
a Lysoform? —  vigyorgott az idétlen plakát
pofa, időtlenül és diadalmasan.

Felhajtotta télikabátja gallérját. A szél szem
befújt, fázott és a gyomrát is érezte. A fronton 
is rosszul bírta a koplalást, nem volt hozzá
szokva, hogy, mint most is, reggeltől estig éhen 
maradjon. De ez csak a kisebb baj. Egy forra
dalmi várost várt — valahogy úgy képzelte, 
hogy leszáll a vonatról és egyszerre benne áll 
sok ezer emberrel együtt egy tömegben, akik 
közül bárkivel is mindjárt testvéri szót válthat, 
a különbségek eltűnnek, az eddig külön életek 
egy nagy, közös lázban megolvadva egymás 
felé tárulkoznak. Ehelyett a valóságban min
denki jár a maga külön kis dolgai után, az utca 
csak összekötő hídja a zárt lakáskalitkáknak, 
melyekben tompa, komisz kis életüket élik az 
emberek s a hajléktalannak csak a szeme kop- 
pan.

A híres hangos pesti rikkancsok rohanva, tele 
torokból kiáltozták: Az Est, A nap, Nyolcórai 
Újság . . .  a nemzeti tanács újabb kiáltványa . . .  
a grófok felajánlják szolgálataikat. . .  a főher
ceg . . .  a hercegprímás is gratulál Károlyinak . . .  
Odahaza Báti úgy várta a pesti lapokat, hogy a 
napja aszerint tagolódott, hogy milyen időben 
érkeztek az újsághozó pesti vonatok. Hogy egy 
negyedórával előbb olvashassa őket, elébük 
ment a pályaudvarra. Most pedig a rikkancsok 
izgatott lármája ellenére se, eszébe se jutott 
egyet is megnézni.

Micsoda szamárság volt, hogy elment a



kávéházból! — jutott eszébe hirtelen és meg
állt. S a legnagyobb szamárság volt, hogy 
elment amellett az asztal mellett anélkül, 
hogy odafordította volna fejét. Hisz megtör
ténhetne, hogy itt az utcán siet el mellette 
az a titkos láb és nem ismer rá a lányra, 
hisz másnak is lehet olyan télikabátja s 
más is lehet se nagy, se kicsi és karcsú. De 
hát aztán? És ha nem ismer rá? És közben 
mégis úgy gondolt rá, mint egy új ismerősre, 
egyetlen ismerősére ebben a nagy városban, 
mint valakire, aki titkot bízott rá s íme ez 
egyetlen ismerőséről még azt se tudja, milyen a 
hangja, milyen is az arca. A cipője talpát, a há
tát és körülbelül egy centimétemyit hátul a fe
hér nyakából a haja és a blúza közt* ejinyit is
merek belőle. . .  — mondta magában komolyan 
és egyben nevetve magán. S most vette észre, 
még azt se tudná megmondani, milyen színű 
volt a blúza.

Senkije sincs. Minduntalan megakadt a te
kintete egy-egy arcon, nőkön és férfiakon, aki
ken volt valami, ami kíváncsivá tette, annyira, 
hogy még meg is fordult utánuk, s hogy eltűn
tek a sokadalomban, még pillanatokig gondolt 
rájuk. S nézte, leste: vajon őrajta is, ha csak 
egy pillanatra is, megakad-e- valakinek, nőnek 
vagy férfinak, vonzódó vagy legalábbis észre- 
vevő pillantása? De mintha csak egy volna a 
sok féllábú katonaruhás koldus közül, akik 
mellett, mintha nem is állnának a falak men
tén, anélkül, hogy sikerülne nyomorult életük 
képét percre is az elsietők tudatában valósá
gossá tenniük, érzéketlenül haladnak tovább. 
Kevesebbet számít, mint egy darab aszfaltra do
bott narancshéj, azt még észreveszik és kikerü
lik — érezte magáról a vidéki ifjú ember elve- 
SLettségével, s a saját jelentéktelenségének eb
ben a majdnem ijesztő érzésében egyszerre biz
tatón, vágyat ébresztőn tűnt fel előtte az ott
honról ismerős Eisinger nyájas, lelkendező kicsi 
arca a fűtött kávéházban. De már órák óta 
ődöngött és nem ismerte ki magát Pesten, pe
dig a legrövidebb úton, amilyen gyorsan csak 
lehet, szeretett volna visszajutni a kávéházba, s



keserűen állapította meg: gyönyörűen kezdődik 
az én híres új életem!

A szél megszűnt, de késő őszi, hideg eső hull- 
dogált. Zsebkendőjével homlokát törülgette és 
sejtelme se volt, a város melyik részén jár most. 
Mintha nem is sűrűn épített házak között állna, 
hanem valami rengetegben tévedt volna el. Le
vette kalapját, fejét hátravetve feszítette oda 
arcát a csendes hideg esőnek. . .  Egy kis, négy 
oldalt házakkal szegélyezett téren állt s mintha 
azzal valamit is megtudna, ha megtudja a tér 
nevét, ahol áll, elindult megkeresni a táblát, 
melyen aztán a lámpavilágnál kiböngészhette: 
Almássy tér. Sehol a közelben egy ember. 
Mennie kellene míg egy rendőrposztra talál, aki 
megmondja neki, hogy a város melyik részében 
van. De hát aztán? Ha a rendőr kérdi, hogy 
hová akar menni? Ekkor villamoscsilingelést 
hallott; látta a villamoskocsi elfutó sárga lám
páját, ment. abba az irányba s szinte elcsudál- 
kozott, mikbr alig pár perc után kint találta 
magát a körúton.

A vonaton együtt utazott egy katonával, akit 
a forradalom szabadított ki a börtönből, az me
sélte, hogy mikor a cellájából kiengedték és azt 
mondták, hogy elmehet, a kapuból csodálkozva 
fordult vissza: ilyen rövid az út? De most nincs 
idő csodálkozni — mondta magának Báti —, 
most gyorsan, gyorsan határoznia kell, ki kell 
valamit gondolnia, kell, föltétlenül kell — a 
szemét a földre szegezve járt az embertömegek 
között, akik már a színházakból és mozikból 
hangos villamosokon vagy gyalogosan igyekez
tek keresztül a városon. Cigaretta. . .  jó, finom, 
békebeli cigaretta . . .  hallotta egyszerre több 
oldalról. Suhancok rossz ruhákban, vak, nyo
morék meg idegsokkos katonák álltak a pálya
udvar körül, kapualjak alatt, ahová az eső elől 
bújtak és kínálták egymást túlkiabálva porté
kájukat. De hiszen ez itt a Keleti pályaudvar, 
itt érkezett és innen mennek hazafelé a vona
tok. Talán nem is véletlen, hogy épp ide ért ki? 
Talán, mint a lovat az istálló felé, a lábait is az 
öntudatlan ösztön vitte erre? Hazafelé? Mindig, 
már gyerekkorában csudálkozott a cselédlá



nyokon, akik olyan boldogok voltak, ha vasár
nap hazaengedték őket a falujukba. Sehol se 
olyan jó a templomba menni, sehol se lehet 
olyan jól táncolni, mint éppen otthon, abban az 
egy faluban. A háborúban is látta, a bakák 
nemcsak az asszonyuk, szüleik vagy gyerekeik 
után vágyódtak, hanem mintha „odahaza” a 
föld és levegő is más föld és más levegő lett 
volna, mint egyebütt. És akkor majdnem fájt 
nekij hogy neki nem fáj a szíve egy valahol lé
tező otthon után. Frissen sietett fel a vasútállo
másra, vett egy levelezőlapot, megcímezte haza 
a szüleinek, aztán megfordította s a postaszek
rény tetején megírta: egyáltalán nem bánta 
meg, hogy feljött, pesti barátai révén máris 
nagyszerű megélhetéshez jutott: Anyjának nem 
kell, hogy lelkifurdalása legyen, amiért megta
gadja, hogy erre a célra pénzt adjon neki. Egy 
hadimilliomos ui. többezer kötetes könyvtárt 
akar beszerezni s a könyvtár összeállításával, 
valamint katalogizálásával őt bízta meg. Egye
düli kellemetlenség, hogy nem térhetett ki a 
meghívás elől, a család asztalánál kell majd ét
keznie, viszont a ' koszt természetesen pazar. 
Amint elfoglaltsága engedi, fog hosszabban 
írni. . .  Felvidította a lapja. Kis kézikofferjét, 
melyet reggel tett be a ruhatárba, most kivál
totta. A még meglévő három koronájáért ciga
rettát vett az egyik pályaudvar előtt álló mű- 
gégés rokkanttól, akinek, valahányszor ki 
akarta kiáltani portékáját, ujjával meg kellett 
fognia a nyakán sípszerűen kiálló készüléket.

A torkot karcoló, keserű dohány, bár erősen 
szénaszagú is volt, nagyszerűen ízlett. Elégedet
ten, mintha most érkezett volna, frissen vágott 
neki az éjszakai városnak. Most, pár cigarettá
val a zsebében és a rajta való ruhán kívül pár 
inggel a kofferjében, legalább hazugság nélkül, 
nyugodtan mondhatja akármelyik rongyosnak 
az én és te helyett a mi-t. A plakátok is a 
litfaszoszlopokon most egyszerre biztatóan inte
gettek feléje. Lám, a Nemzeti Tanács öklömnyi 
betűkkel hirdeti, hogy a magántulajdon tiszte
iéiben tartása a rend s >a forradalom teljes győ
zelmének legfontosabb feltétele. Ezt már ki kell



írni s ekkora betűkkel, jól van ez így, mozog 
a föld!

Egy rikkancs ment hóna alatt a megma
radt újságokkal hazafelé. Báti odaszólt: Ugyan 
adjon egyet egy percre, csak hogy belenézzek, 
elvtárs. — Majd pali leszek, vegyen egyet, ha 

7 olvasni akar — mondta a szintén nagyon fiatal 
ember.

Báti nevetett: Ha volna csak egy vasam is, 
nem kérném. Hanem adok érte jó finom, béke
beli cigarettát. — Most már a rikkancs is neve
tett: Jön a villamosom, az utolsó kék kocsi, no 
fogja, elvtárs — dobott oda a fiú egy Az Estet 
és ugrott fel a villamosra. Báti zsebre gyűrte az 
újságot és pápát intett, mint egy suhanc, az el
menő villamos után.

Az eső lassan szemerkélt, az aszfalt vizesen 
fénylett, s Báti emelt fejjel, a szokottnál egye
nesebben, magát kihúzva járt. Csak a pályaud
varokról nehéz kopogó bakancsokban beözönlő 
katonák verték fel a különben csak elkésett vil
lamosok magányos csilingelésétől s egy-egy, 
a csendbe mélyen belehasító száguldó autótól 
meg-megzavart csendet. A katonák, kik messziről 
jöttek és messzire mentek, Tisza-vidéki nagy
íja j szú öreg népfölkelők, felvidéki szelid tótok, 
délvidéki sötét szemű szláv parasztok, bácskai 
görbe lábú svábok, mindenütt amerre mentek, 
a tengermelléki, déli városok kikötőinek heves 

■ életét, elevenségét varázsolták a nedves éjsza
kai aszfaltra. Csoportosan álltak meg egy-egy 
kapualj előtt, ahová az eső elől húzódtak be az 
éjszakai nők. Viháncolás, kurjongatás, kacagás 
és veszekedés majdnem minden, a kőrútról 
nyíló mellékutca sarkán s magán a körúton is, 
hol a mélyebb kapuk árnyéka nem egyszer az 
otthoni szalmakazal tövét helyettesítette. A Te
réz körúton egy rendőr fel akar írni egy le
ányt, közszemérem-sértés miatt. Mi vagyunk a 
köz, bennünket meg a szemérmünket se sér
tette senki — viccelődik valaki. Egy fiatal, ki
tüntetésekkel teleaggatott széles mellű tömzsi 
magyar baka kitépi a rendőr kezéből a bá^cát s 
visszaadja a lánynak: én akartam — áll hety
kén a rendőr elé —, nem a kisasszony! Innen



is, onnan is katonák sereglenek köréjük, mind 
a baka és/a kisasszony pártjára áll, a hangulat 
már harciasán fordul a rendőr ellen, mikor egy 
öregebb baka nagy lassan kilép a tömegből, 
szótlanul megfogja a sáros, gyűrt ruhájú nő 
karját és csákóját civil módra megemelve, amit 
már magában is általános hahota kísér, elme
nőben visszafordul a tanácstalan rendőr felé: — 
Tisztességgel legyen mondva, meg kell próbálni 
röndér úr, megy-e még, nehogy visszakergessen 
majd az anyjukom a frontra.

— Vén lókötő — vágja ki magát a kényes 
helyzetből a .rendőr, az öreg baka meghallja, 
visszafordítja a fejét s mélyen megemeli a ka
tonasapkáját. A rendőr megint nevet. — Éljen 
a röndér! — adja ki a jelszót a széles mellű 
tömzsi legény, aki az elébb majd bírókra ment. 
£ljen! Éljen! zúgják rá a többiek s már el is 
szélednek újabb kalandok után.

A katonacsoportok mögött későn kelő, korán 
fekvő pesti bohémek. Kicsit úgy néznek ezekre 
a sörtés képű, mocskos, jórészt lerongyolódott, 
bakákra, mintha exotikus vadembereket bá
mulnának meg, de azok, mintha ott se volnának 
ezek a nézők, rájuk se hederítenek.

Egymást bujtogava felbujtott fantáziával 
mindük szoknya után szimatol, nőre éhes mind. 
Az éjszakai utcákat kimerült, minden festék 
alatt kirívóan megviselt, agyonhasznált prosti
tuáltak százada lepi el.

— Gyere grossmutter! — kiált egy közöshad
seregbeli katona egy formátlan, vastag ajkú 
nőre, aki nehezen szuszogva tudja csak követni, 
de már egész csoport a nyomukban s akik nem 
mennek utánuk, azok utánuk kiáltanak: Gon
dolj ránk is, cugsfirer úr! Amott a gyűrűjét kí
nálja egy csámpás közlegény. A homloka csupa 
ránc, messziről dől belőle a pálinkaszag, s míg, 
mint a tapsokra váró színész, egy-egy oldalpil
lantással a köréje gyűlt publikumra, mindenféle 
vicceket mond a nőnek, akit az alkura rávenni 
igyekszik — rubin van benne, rubin tóm s meg
éri, mégis megéri a te kis gyűrűdet — a nő 
azonban nem hisz, a ráncos képű közlegény pe
dig tovább viccel, de közben izgatottan nagyo



kát sóhajt- Talán szolid, falusi fűszeres volt a 
háború előtt, s otthon nagyszámú gyermekkel 
már napok óta jár ki a pályaudvarra egy testes 
asszonyság, a felesége . . .

— Mondja, rendőr úr, ha nem veszi rossz né
ven — állít meg egy hazafelé igyekező nem
zetiszín karszalagos egyenruhás urat egy csene- 
vész, alacsony termetű, síró hangú huszár. Mö
götte vagy nyolcán, kik nyilván nem tudják mi 
következik most, de már előre kuncognak. Az 
egyenruhás úr nagy szál ember, le kell néznie, 
előre hajolnia, hogy a kis huszár arcát láthassa.

— Mi tetszik?
— Tetszene kérem, ha tetszene tudni a Lu- 

kasich tábornok úr lakását. Szeretném, tetszene 
ha tetszene tudni a címét.

— Nem tudom a címét — hangzik az ideges 
válasz és az egyenruhás úr tovább akar menni.

— Tetszene, ha nem tetszene tovább menni. 
Hát a Csetényi ezredes úr, annak csak tetszik 
tudni a címét?

— Még a nevét se hallottam, no, ne állják el 
az utamat.

— Nekünk se tetszett tetszeni, mégis vártunk 
négy esztendeig, nem is ezen a szépséges Pes
ten, hanem kinn a fronton. Tetszhet hát a rend
őr úr is egy kicsinység várni. Hát az őrnagy úr 
Klobucsák, Herr Major Klobucsák, annak mi a 
címe?

Az egyenruhás úr csak nehezen türtőztette 
magát.

— Nem ismerem Klobucsák őrnagy urat.
Körös-körül nagy csend, mindenki feszülten

figyel, hová fog kilyukadni a nagy kópé kis 
huszár. De a kis huszár komoly képpel pillana
tokig hallgatott s bámult, az állát kezébe fogva, 
mint aki gondolkodik, az egyenruhás úrra.

— Dehát engedelmet, rendőr úr, a főhadnagy 
úr Prinz és a Herr Lajtnant Sárosi címét csak 
tetszik tudni tetszeni?

Az egyenruhás úr csak az összeszorított fogai 
között csikórogta: Nem.

— Hát megmondom én — csettintett nagyot 
a kis huszár és egész nyafogóra fordította hang



ját. — Az összes tiszt urak cakumpakk a fenébe 
mentek.

Kitörő boldog röhögés. Mindenki, kivéve a 
megszólított urat, nagyszerűnek találja a tréfát.

— De savanyú képet vág, rendőr úr — foly
tatja a kis legény. — Most nem kellenek ilyen 
savanyú képű úriemberek. Tudja mit . . .

S ezzel elugrott előle s utat nyit neki. De alig 
tett pár lépést a sietve távozó, a kis legény ki
rántja és elsüti a revolverét. A nagy szál em
ber ijedten fordul vissza.

— Tetszik valami? — kiáltja vigyorogva a 
bolondos.

— Nem tetszik — hangzik a bosszús felelet.
— De maga se tetszik nekem — fordítja ki 

a szót, de már inkább társai felé fordulVa a kis 
legény. — Nem láttátok, le voltak vágva a csil
lagjai. Nekem jó orrom van, komám. — S mint 
a kutya emelte fel a fejét és hangosan szipá- 
kolva szaglászott.

Hahotázva karoltak belé s Báti még messzi
ről hallotta a nevetésüket.

Ennyi nevetést Pest éjszakája még aligha 
hallott s Báti, aki egy hét előtt még az orrát 
fintorította volna a nyers tréfák, a szemérmet
lenség e durva tombolása láttán, most kedvét 
lelte ebben a végre kitört életerőben, mely meg- 
ronthatatlan, mert, íme, túlélte még a négy 
éves kaszárnya és front poklát is. Ezt soha többé 
— vélte Báti — nem lehet majd az uniformis 
vak fegyelmébe fojtani, ezt az életerőt négy 
éves háború fojtásának emléke bujt ja végső 
végleges leszámolásra. Ez az életerő, mely most 
itt felbuggyan, ez túl közel van a természet
hez, az elementárishoz, ennek semmiféle hazug
sággal se lehet majd gátat vetni s erőszakkal 
meg éppen nem, mert az erő ezeknél van most, 
akiknek lelkében nagy lázadás s kezükben fegy
ver van, s akikkel szemben egy tehetetlen úri 
világ úgy áll rémületében, mint az egyenruhás 
úr a kis huszárral szemben. A grófok, kik fel
ajánlják szolgálataikat a Nemzeti Tanácsnak és 
a hadimilliomos hadseregszállítók, kik testüle
tileg sietnek -a szociáldemokrata miniszterek 
üdvözlésére. Ahogy az a kis komikus figura
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mondta: egy szál katonatisztet se látni, eltűn
tek az utcáról, melynek képét rettenetes éve
ken keresztül paszományaik, csillagjaik, csörgő 
kardjuk s pökhendi gőgjük szabta meg.

— Milyen rövid az út — jutott eszébe megint 
az útitársa. Egyszerre egy világ küszöbén, mely
ben nem lesz többé csillag és paszománt, és ál
dott és szent ez a bakabrutalitás, ez a szennyes 
népáradat, mely a vasalt nadrágos, fehér kesz
tyűs brutalitást, a lelketlenséget fogja örökre 
elmosni a föld színéről.

Csatangolf tovább csak úgy vaktában a kato
nák után. A legtöbb tréfa számtalanszor ismét
lődött anélkül, hogy tizedszerre is kevésbé mu
lattak volna rajta, mint első ízben. S a leggye
rekesebb vidámságú móka volt a legkedveltebb: 
a civil módra való köszönés a katonasapkával, 
melynek elejéről a királyi és császári monogra
mot levágták. Egész éjszaka csak egyetlenegy
szer volt tanúja, hogy maguk közt a katonák 
között pör támadt s bár az alkalom gondolko
dóba ejtette, az eset maga simán és hamar in
téződött el. Egy csoport szegény baka — ahogy 
a beszédjükből ki lehetett venni, se kisasszo
nyokra, se borra nem, csak jókedvre és a kis- 
osszonyokkal való ficánkolásra tellett nekik — 
egyebek közt abban lelték kedvüket, hogyha 
az éjszakai úttesten egy közelgő autó reflek
tora villant, felhangzott a vezényszó, rajvonalba 
fejlődtek s az autónak meg kellett állni az ele
ven, utat elkerítő fal előtt. Egyebet nem akar
tak, mert aztán, amint az autó megállt, kurjon
gatva köszönték és nyitottak utat a masinának. 
Egyszer aztán megszólalt egy — a kiejtése után 
ítélve bácskai sváb lehetett — borotvált képű, 
hórihorgas:

— Mék vissza vasútra, elég a bolondság.
A többiek marasztalták, semmiképp sem akar

ták engedni, hogy elhagyja őket. A hórihorgas 
azonban kiköpött és a fejét rázta.

— Mit ugráltok itt, mikor ki tudja mit talál
tok majd odahaza.

Az emberek megütköztek, elcsendesedtek, de 
csak egy percre, össze-vissza kiabálva hurrog- 
ták le a rossz pajtást, aki nem értve ezt a fel-



háborodást, magyarázni kezdte, hogy három hó
napja semmi híre hazulról, az utolsó tábori lap
ban, amit kapott, az állt, hogy elrekvirálták a 
lovukat s honnan szerez most majd lovat, pe
dig már úgyis késő az őszi szántásra. Mind 
haragosabban kiáltoztak a körülállók, sok köz
tük az öklét mutogatta, a máié legény már ijed
ten hallgatott, de a többiek felháborodott fel
kiáltásaikkal egymást tüzelték mind fenyege
tőbb dühre, s Bátinak a fenyegető hangok azo
kat a katonákat idézték emlékezetébe, kik a 
kórházban felordítottak, ha kötözésnél egy kí
méletlen ápoló letépte a sebükről a kötést. Nyil
ván valami önkénytelen néma megállapodás 
tartotta össze itt az éjszakában ezeket a csopor
tokat, egy nagy tömeges akarata az örömnek, 
s az akarat mögött élt ugyan a tudat is, hogy 
ez most áltató játék, tudatosan, makacsul akart, 
csak azért is játszott játék, mert valami még 
hátra van, valami, ami ez után fog jönni, ta
lán már holnap s az komoly lesz, nem vígsá- 
gos. . .  de az erről való hallgatás öntudatlan tö
meges akaratának árulója, aki most arról szól 
fennhangon, amire még gondolni is most szinte- 
szinte hitszegés.

— Jó, jó — igyekezett a kedélyeket csillapí
tani a vihar ártatlan fölidézője — csak . csak ' 
tréfáltam . . .  értsétek a tréfát, kamerádok.

Olyan sután s annyira nem tréfás kedvre 
valló ábrázattal mondta, hogyha nem akarták 
volna minden áron elhinni, tovább zúghattak 
volna az ünneprontó ellen, aki — bár most las
san el is csendesedett a vihar körülötte — úgy 
látszik sok mindent felkavart a többiekben, 
gondokat és gondolatokat, mert mikor végre a 
hórihorgassal együtt megint megindultak, jó 
ideig alig szóltak s még egy autót is, mely szem
bejött velük, hagyták hadd menjen.

Megpillantva a Nyugati pályaudvar épületét, 
eszébe jutott Bátinak a délutáni kávéház és 
Eisinger. Már csak a kávéháznak abban a sar
kiban égett a villany, ahol délután a biliárd
asztalra váró meg a kártyázó vendégek ültek, 
s ahol most Eisinger háttal az ajtó felé állt egy 
asztalnál, a az asztalnál ülő kövér úrrai — ez



a finom ember, ez a főnök — mutatta meg Bá- 
tinak délután a dupla tokás urat — számolt. A 
kávéház többi része már sötét volt s azok ket- 
ten ott elmerülve a számokba nem neszeitek föl 
Bá'tá jöttére, aki az ajtóban megállva szemével 
önkéntelenül most már a hosszú asztalt kereste. 
A három összetolt asztal az élettelen dolgok 
mély közönyével állt a helyén a sötétben, sem
mi köze se volt hozzá, hogy pár óra előtt ifjú 
karok könyököltek rajta és eleven szép ember
fejek hajoltak össze fölötte.

Báti csendben akarta megvárni, míg Eisinger. 
elkészül. Most érezte csak, hogy milyen fáradt, 
leült,' hosszú lábait kinyújtóztatta, s közben 
maga is igen gyerekesnek találta, hogy épp en
nél az asztalnál foglalt helyet. Ám vannak bi
zonyos dolgok, miket mások előtt szégyellne 
megtenni az ember, de ha senki se látja, meg
teszi és nem szégyenli miatta magát, csak mo
solyog rajta, s azért mégse kell, hogy valami 
rossz dolog legyen az amit tesz. Továbbá az is 
lehet, hogy csak véletlenül ült ide, éppen ehhez 
az asztalhoz . . .  talán csak azért, mert véletle
nül már az ajtóból erre nézett. Jólesett a széken 
előrecsúszni, a lábakat nyújtóztatni, fél szem
mel közben Eismgert nézni, ki időnként füle 
mögé, máskor hosszában ajka között tartva a 
ceruzát állt a finom, tokás úr előtt, aki számo
lócédulák fölé hajolt.

Már mindenki hazament, csak a komoly kö
vér úr, Eisinger és én, csak mi hárman vagyunk 
még itt — gondolta Báti, mikor a félhomály
ban megmozdult mellette a szék és egy kis fe
kete bajuszos, hosszúkás, beesett arcú embert 
fedezett fel. Az idegen a ritkuló haját elvá
lasztva viselte, a keskeny, kicsit hegyes álla elő- 
reugrott, csíkos nadrág és szürke kabát volt 
fajta és olyan nyakkendőt viselt, amelyiket ké
szen megkötve kapni, csak be kell dugni a gal
lérba, s amilyent már csak vidéki iparosok 
vagy törődött öreg urak viselnek. Báti kezdet
ben úgy vélte, hogy holmi kisfizetéses hivatal
nok lehet, de ahogy a csontos arc és előretörő 
áll feléje fordult és a szénfekete szemek sze
mélytelen izzó fényességben feléje szúrtak, Báti



kételkedni kezdett: nem, még se, ez nem egy 
bürokrata tekintete. De megint roppant egy 
szék. Ott is ült valaki, nagyon jól öltözött 
nyurga fiú, sovány, mint egy agár, de olyan 
eleven is. Cigaretta volt a kezében és míg ere
gette a füstöt, ínyenc módra csücsörítette ajkát, 
amely körül állandóan valami suhanc-mosoly 
fodrozódott. Az egész emberben volt valami 
nyegle. De mikor jöttek a többiek? Hisz egész 
társaság ült itt. Az aszkéta szemű bürokrata 
mellett jó családból való szemüveges gimna
zista. Legalábbis első pillantásra annak látszik 
aranykeretes szemüvegével az orrán. Kicsit ko
pott, de -gondosan vasalt kék ruhában; a ruha 
színe jól áll a fölfelé fésült vörösbe hajló szőke 
hajához. Ahogy a csillogó szemüvegével, köny- 
nyen piruló komoly arccal itt ül, a komolysága 
inkább fiús szeméremként hat. Az ajka kicsit 
vastagabb, mint ahogy az arc egész kifejezésé
hez illene, de most. . .  mosolyog és az ajk is be
leolvad abba a sajátságos sugárzásba, mely úgy 
megszépíti némely ember arcát, ha mosolyog. S 
mégse lágy arc, mert széles vállak tartják a 
nyugodt, szigorú homlokú fejet s a figyelő kék 
szemekben az éles gondolatok szenvedélye. De 
hol vannak a többiek? — ötlött Báti eszébe s 
tekintete az asztal végére esett. De a lány, ki 
ott ült, oldalt fordította fejét. Rövid haja simán 
lefésülve, szál se került az alig észrevehetően 
domborodó homlokra. Hosszú pillájú szemhéja 
lefelé húzódott, az arca halványpiros s a fejét 
kicsit előrehajtja a könyvolvasó fejmozdulatá
val . . .  Eltévesztettem az asztalt, foglalt asztal
hoz ültem! — eszmélt fel Báti. — Hisz itt sen
kit se ismerek. Legfeljebb nagyon szegről-vég- t 
ről egyet közülük, de épp az nincs itt, az a 
szemüveges, nálánál is magasabb, nagy hajú 
ember, aki látta, mikor ő cigarettát keresett a 
tárcájában és nem talált. . .  aki valahogy kisej- 
lett, külön kilátszott az együttesből és olyan - 
feltűnően piros ajka volt. Nem, úgy látszik még 
ez is itt van, csak most nem ül, nem hintázik a 
székén, hanem áll.

Báti zavartan erőlködött és Eisinger által, ki 
már kalapban, kabátban, kezében kulcsokkal



nógatta ébredésre, jutott csak tudatára annak, 
hogy elbóbiskolva a széken, álmodott. Csak 
most vette észre, hogy az is, mintha a hosszú 
asztalnál ült volna, álom volt, mert nem messze 
az ajtótól ül le egy kis asztalhoz.

Még zavartabban nyílt nagyra az álmos sze
me, mikor Eisinger mellett tényleges valójában, 
kicsit suta mosollyal ott látta állni a nála is 
magasabb, feltűnően piros ajkú, fekete hajú 
embert, aki oldalt hajló fejjel nézi ő t . . .  Báti a 
kávéháznak abba a sarkába nézett, ahol belép- 
tekor az asztalnál ülő kövér úrral Eisinger el
számolt. Mikor belépett, a kövér úr asztala mö
götti falon függő óra hajnali egyet mutatott s 
most a nagymutató nem egész tíz perccel volt 
előbbre. Ez természetesen érthető, egyszerű, 
de — s Eisingerről szinte megfeledkezve újból 
csudálkozva bámult a suta mosolyú emberre, 
aki szárazon csengő nevetéssel, jobb karjának 
egy széles mozdulatával megszólalt:

— Ha véletlenül nem kukkantok be, szépen 
bekasztlizzák ide!

— Tetszik tudni — mentegetőzött Eisinger — 
én rövidlátó vagyok s abszolút, abszolút nem vet
tem észre, mikor tetszett bejönni. Nem is gondol
tam rá, hogy körülnézzek, mielőtt bezárok. De 
hogy mért nem szíveskedett szólni, kedves Báti 
úr, mikor jött. Itt a közelben tetszett szobát 
venni?

— Szobát? — nézett Eisingerre Báti s pilla
natnyi habozás után az idegenhez fordult: — 
Báti József.

Az idegen kicsit fölemelte a karját, határo
zottan lendületet vett előbb s úgy nyúlt a kéz 
után. Megfogta, aztán a másik kezét is rétette 
és az előbbi hangos, száraz nevetéssel, mintegy 
különös nagy szerencsének örvendezve, erőtel
jesen rázta a feléje nyújtott kezet.

— Lénárt Ágost, bár attól nem leszünk oko
sabbak, ha az egymás nevét tudjuk. Máskor 
ilyenkor már sötét ez a kis kávéház, minden
nap erre megyek haza — ma látom, még vilá
gos kicsit, mondok — talán katonák tértek be — 
most a katonák a legérdekesebbek — bené



zek — hát itt bóbiskol egy atyafi, a pincér meg 
már menőben.

Abban, amit mondott, nem volt semmi külö
nös és mégis minden szót majdnem lelkesedve 
ejtett k i

— Vigyázzon, itt felejti a motyóját! — fi
gyelmeztette Bátit.

— Majd én! — kapta el szolgálatkészen 
Eisinger a kis táskát és ment az ajtó felé, ahol 
maga előtt bocsátotta előre a késői vendégeket. 
Amennyire nyájas volt Bátihoz, olyan kevéssé 
volt barátságos Lénárttal szemben. Eisinger az 
o saját ismerősének érezte Bátit, és most ez az 
újon jött vadidegen beszél s mindjárt úgy, 
mintha ő volna a régebbi ismerős és Eisingert 
szóhoz se engedi. Pedig délután alig beszélhetett 
a sok vendég miatt Bátival, aki majdnem di- 
rekt az ő személyes vendége volt a kávéházban 
Rosszkedvűen zárta be a kávéház ajtaját, s 
miután a különböző zárakkal elkészült, ment a 
kulcsokkal, hogy beadja a hajnali takarítónők 
számára a házmesternek. Visszajövet a két urat, 
nyilván rá várva ott találta még a kávéház 
előtt.

— Merre megy, Dénes úr? — kérdezte tőle 
B$ti.

— Csak a Visegrádi utcában lakom, kérem.
— Mér csak? — nevetett Lénárt.
— Csak úgy mondtam, hogy csak — dado

gott Eisinger.
— No — határozta el Lénárt —, akkor elkí

sérem én is az urakat. Hosszú az éjszaka.
— De hiszen önnek csak van lakása? Aka

rom mondani — tette hozzá gyorsan Báti — ön 
ugyebár pesti, ön idevaló?

Lénárt tréfásan felelt:
— „Én is odavaló vagyok,

Ahol az a csilag ragyog.”
Eisingert közrefogták és ily módon egyszerre 

két ember is akadt, aki őt hazakísérje. Ez min
denesetre jólesett. Viszont ezzel szemben mintha 
6 volna a tíz perc előtt először látott idégen s 
nem a Báti úr régi ismerőse, Lénárt folytatta a 
Bátival való beszélgetést, ahol akkor hagyták 
abba, mikor ő a kulcsok dolgának elrendezése



után visszatért a kávéház elé, pedig ennek az 
úrnak mint ő azt nap nap után láthatta, volt 
elég társasága, viszont neki Eisingernek. . .  s 
Eisinger sóhajtott. S aztán különben is céltu
datos szolid ember lehet ez az úgynevezett Lé- 
nárt úr! Éjfél után kettőre jár már s idegen 
embereket kísérget, s közben minden második 
percben megáll, mintha világos nappal volna, s 
neki Eisingernek, aki illemtudó volt, s mint
hogy állítólag őt kísérték haza, bármennyire is 
álmos volt már s kívánta az ágyat s fájt a talpa 
is, meg kellett szintén állnia, valahányszor azok 
ketten — Lénárt hibájából — mint Eisinger 
vélte — beszélgetés közben meg-megálltak. 
Igaz, hogy főleg Báti beszélt, de Lénárt volt az 
oka, mert az kezdett mindig újra és újra a 
beszédbe. Míg Lénárt a Báti kérdésére, hogy 
mit látott a forradalmi Pest éjszakai utcáin, az
zal felelt, hogy „csak úgy barangoltam és úsz
tam az együttes áradt vizeken” mint Ady Endre 
mondja és nevetett — Bátinak láthatóan nem 
volt kedve ellen való, hogy meséljen. Szívesen 
és sokat beszélt és akaratlanul is feleslegesen 
túlozta azt is, ami eléggé jellemző lett volna 
úgyis, mint ahogy tépyleg történt. Az 5 elbe
szélésében az utcán ő orgiákba ütközött, a rend
őrt, aki közbelépett, leütötték volna, ha ideje
korán nem menekül el — Lénárt, ki maga is 
ezeket az utcákat járta, csodálkozott, és lelke
sen helyeselt azokhoz a következtetésekhez, 
melyeket Báti a maga megfigyeléseiből Vont le.

— Majd ha az oroszok — emelte föl karját 
Lénárt — hazaszállítják a magyarjainkat, azok 
adnak majd irányt ennek a lendületnek.

— Már láttam ilyen esetet is, odahaza —r s 
Báti örült neki, hogy elmondhatta az orosz fog
ságból hazatért Lajkó esetét. — De féltek tőle 
s már le is csukták — fejezte be elbeszélését.

— És csak úgy kibékült a feleségével? — 
érdeklődött Lénárt. De Bátinak a dolog eme 
része egyáltalán nem látszott érdekesnek, csak 
az az elképzelés foglalkoztatta, hogy mi lesz, ha 
a százezrekre menő orosz hadifogoly-tömegek 
visszaáradnak majd az országba. Lénárt azon-



ban megint csak visszatért a Lajkó esetének 
személyes részéhez.

— Polgári házastársak között, mint a velen
cei mór vérben forgó szemekkel, bosszúért li
hegve állt volna meg a férfi a hűtlen nő láttán. 
Mennyivel egészségesebb a proletariátus szexuá
lis morálja, nem csinál nagy ügyeket. . .  nem 
fújja föl a szerelem jelentőségét, mint a mi pol
gári dalnokaink . .. semmi ah, oh, nyögdelés, 
semmi féltékenység, nagyszerű!

— Nem — vetette ellen Báti —, én erről  ̂
másképp gondolkodom, a szerelem mégis
csak . . .

— „A szerelem sötét verem” — nevetett Lé- 
nárt és másról kezdett beszélni. Bátit ez némi
leg zavarba hozta, felmerült benne a gondolat, 
hogy nem mondott-e valami vidékies kopromit- 
tálóan idejétmúlta együgyűséget a szerelemről.

— Tudja — Tért vissza a tárgyra mintegy men
tegetőzve Báti —;, tudja, ha az ember állandóan 
a legnagyobb bácskai városban, az országnak 
ebben a legnagyobb sivatagjában é l . . .  Nem 
csodálkoznék, ha kiderülne, hogy a Madonna
kultusz, az áhítat és a rajongás a nő iránt elő
ször egy olyan ember szívében született meg, 
aki az életét egy foghíjas, házsártos, vén házi
asszony szomszédságában élte le.

— Ember, ember! — nevetett megint csak fe
jét rázva Lénárt. — Hanem ha maga abba a 
nagy bácskai városba való, akkor tán ismeri 
Török Gézát.

— Persze hogy ismerem.
— Nohát ez pompás! — lelkendezett Lénárt.

— Nagyszerű egy elme, ugye?
— Régóta ismerem — ragadt át Bátira is ,a 

lelkendező meglepődés. — Legjobb-barátom.
— Igazán? Hallatlan kár azért az emberért. 

Tisztára analitikus beállítottság és kolosszális 
a tudása!

— Mondja csak, kérem, nem Párizs kávéház
nak hívják, ahol maguk össze szoktak jönni? — 
vágott hirtelen a szavába Báti.

— De, kedves Báti úr kérem — szólalt meg 
végre némi idegenkedéssel Eisinger —, hiszen a 
Párics kávéházból jövünk. Mindenesetre



csak pár napja vagyok ott, de még nem láttam 
Török Géza ürat, akit különben — fordult Lé- 
nárt felé — szintén jól ismerek. Bár gazdag 
úriember, de szintén, amint mondani szokták, 
földink, nemde, kedves Báti úr?

— Török Géza sokat beszélt nekem a Párizs 
kávéházi barátokról. . .  Hát akkor maguk azok!

Ez megint hazugság volt., mert Török Géza 
egyáltalán nem szokott személyes dolgairól be
szélni, mindössze egyszer, mikor szó volt arról, 
hogy rettenetes intézmény a kávéház — Fluck 
tette szóvá a lendület óráiban, mikor kijelen
tette, hogy az összes kávéházakat be kellene zá
ratni, mert a társaságban való semmittevés 
nagy kisértés és azonkívül árt a füst az egész
ségnek — mire Török Géza, aki Flucknak az 
ilyen komolytalan kilengéseit hűvösen szokta 
kezelni, megjegyezte, hogy miért, ott van pél
dául Pesten a, Nyugati - pályaudvar mellett a 
csendes Párizs kávéház, ahol ő igen kellemes 
órákat szokott együtt tölteni élénk eszmecseré
ben az ö társaságával.

Bátinak most még fontosabb lett, hogy be
széljen, hogy megmutassa magát, mert egy
szerre, mint áhogy akkor, mikor Török Géza 
szájából hallotta a Párizs kávéház nevét, egy
szerre egy majdnem nosztalgikus érzés csípte 
szíven, most mindenáron bizonyítani akarta, 
hogy ő oda tartozik, bele való abba a tár
saságba, melynek szelleme a Lénárttal való 
találkozás óta mint régi ismerős tűnt fel előtte. 
Lénárt minden szavával kioktatta Bátit, bár 
többnyire szaggatottan, inkább rövid felkiáltá
sokkal fejezte ki magát, Báti azonban egy-egy 
ilyen odavetett szóban kész formulára talált, 
melyet mindjárt mint a sajátját érzett és kapott 
fel. Ami benne csak elégedetlenség és zavaros 
várakozás volt, egyszerre magának is újságként, 
mint kész, zárt program hangzott fel a saját 
szájából.

íme az első éjszaka, amit Pesten tölt, egy
szerre célt mutatnak neki, világosságot, mert 
valójában most, Lénárttól hallotta először a szót 
egy új hordozójáról minden reménynek.

— Nem szabad a burzsoáziának időt hagyni,



hogy feleszméljen ebből az ájulatból — mondta 
feleletként a Lénárt szavára, hogy itt van, ütött 
az óra.

Mind a ketten úgy találták, hogy a világfor
radalom hetek, legfeljebb hónapok kérdése. A 
szociáldemokraták a polgáriakkal együtt föld
reformot, a földnélküli forradalmár parasztból 
ellenforradalmár kisgazdát akarnak csinálni, s ez 
a parasztság aztán kész eszköz lenne a városi 
proletariátus letörésére. A világforradalomnak 
azonban meg kell előznie a földosztást — a 
frontról hazaözönlő hadseregek, a rokkantak 
százezrei és az Oroszországból, az Oroszország
ból hazaáradó hadifoglyok. . .  ők majd megcsi
nálják. Nagyszerű legények ezek az oroszok. 
Megszállatták a bolsevizmustól megmunkált 
orosz földet a német hadseregekkel, csak tessék, 
jöjjenek, s ezek a hadseregek ott mind császári
ból vörös hadsereggé, a német forradalom első 
vörös hadiegységeivé fognak vedleni. . .  Mindez 
oly világosnak és biztosnak látszott és oly kö
zel minden beteljesülés, csak és csak az az ért
hetetlen, hogy még mindig vannak, akik nem 
látják. S Báti nem is gondolt rá, hogy egy óra 
előtt — csak egy óra előtt mit tudott ő még az 
oroszokról? Ami hír a frontra vagy a vidékre 
eljutott, amit az agyoncenzúrázott újságokból 
kivenni lehetett, abból csak annyit láthatott, 
hogy ott forradalom történt, s hogy ezzel a meg
nyomorított, a vérbe sötétedett világban egy
szerre fény lobbant. . .  Szeretni, lelkesülni, csak 
lelkesülni lehetett ezért a fényéit, de tudni, ke
veset tudott róla és amit oly biztosra várt ak
kor, hogy az orosz forradalom, a munkásságé, 
hamarosan meghozza majd a háború végét, az 
se következett be.

Török Géza mindég mérlegelő, kissé óvatos 
beszédmodora, még ha Török Géza tudott is té
nyeket, amikről Báti csak tőle hallott, nem ha
tottak ilyen villámszerű hatalommal, mint en
nek a hosszú, handabandázó embernek, Lénárt- 
nak egy-egy hivő kacagással felhangzó indulat
szava. Lenin, Trockij, Liebknecht, Luxemburg 
— Báti most hallotta először így, áhítattal, de 
majdnem büszkén kiejteni ezeket a neveket.

\



Báti például azt mondta: most végre jönni fog 
a választójog és a választások és egy olyan bal
oldali parlament, amilyet még . . .  Lénárt azon
ban a szavába vágott: parlament? Az kompro
misszumok bódéja!.Nem alkuszunk! S Báti mint 
a saját gondolatát folytatta: de nem parlament 
kell, mert a politikai egyenjogúság a fennálló 
gazdasági egyenlőtlenség mellett csak illúzió, 
kemény, kérlelhetetlen diktatúra kell, a kisajá
títók kisajátítása, s ez csak erőszak, forradalmi 
diktatúra révén érhető el.

Egyszerre azonban — mikor Lénárt azt 
mondta: a régi, az áruló lett, de itt az új, a har
madik Intemacionálé! — mielőtt még B á ti; 
szólhatott volna, Eisinger bátorságot vett magá
nak és megszólalt:

— De kérem, fél három van már, és Lénárt 
úr mindig új stihvortokat mond Báti úrnak! Én 
a magam részéről. . .

És elkeseredetten emelte meg kalapját, hogy 
végre hazamenjen, mert az illemtudásnak is 
van határa, Lénárt azonban nem követte Báti 
példáját, aki elmerülve a beszélgetésbe szóra
kozottan nyújtott kezet Eisingemek.

— Hol fog maga aludni? — érdeklődött Báti 
felé fordulva Lénárt. — Bár nálam kicsit bajos, 
ha nem megy másképp, természetesen. . .

— Hát Báti úr nem vett magának hotelszo
bát? — csudálkozott Eisinger.

— Akkor csak nem cipelné itt a motyóját — 
dörmögte idegesen Lénárt, majd kissé nyersen, 
egyenes kérdéssel fordult Eisingerhez. — Nem 
hálhatna meg magánál?

— Nem tudom — szólalt meg egészen megza
varodva Eisinger. — ,Báti úrnak a szokott ké
nyelme . . .  én, mint mondani szokták, szeré
nyen lakom, mert tetszik tudni, én tudom, hogy 
Báti úr milyen finom családból való. . .

— Nézze öregem — tette Lénárt a kezét 
Eisinger vállára —, hallja, hogy nincs neki hol 
aludni, akármilyen finom is a pereputtya. Én 
megyek erre, maga meg menjen vele haza és 
készítsen neki valami vackot, hogy lefekhessen 
Jó?

— De kérem, félre tetszett érteni, szeren



csémnek fogom tartani, ezer örömmel. . .  direkt 
örömmel.

Lénárt hirtelen kezét nyújtotta, egyszerre 
mind a kettőjüknek. Szóhoz se jutottak, olyan 
gyorsan fordult meg és ment előrehajló felső
testtel, nagyokat lépve abba az irányba, mely
ből jöttek. Eisinger szívében immár egészen 
megengesztelődve kiáltott utána:

— Kérem szépen, pardon, a Váci úton tetszik 
lakni, itt lehet lemenni, erre az út.

— Nem, még barangolok kicsit — nevetett 
fejét hátravetve a száraz hangján Lénárt és 
karjának egy széles mozdulatával, eltűnt a sze
mük elől.

Eisinger zavarban voJt. Ezer óka volt rá. Za
varban volt, mert még sose lévén a helyzetben, 
hogy valamelyik egykori kávéházi vendégét éj
szakára magánvendégül lássa, nem tudta, hogy 
ez esetben miképpen kell viselkednie; zavarban 
volt, mert hogy vessen éjszakára Báti úrnak 
ágyat, mikor az ő albérleti szobájában mind
össze csak egyetlen ágy meg egy igen keskeny 
és két végén kimozdíthatatlan, magas támlák
kal felszerelt dívány van, mely utóbbit vasár
nap délutáni szundikálásaira is csak ülőhelyzet
ben használhatta; zavarban volt, mert háziasz- 
szonyával szemben eddig mindig bizonyos ön
érzettel mint abszolút szolid ember szerepelt s 
igen téves következtetésekre, őrá árnyékot vető, 
háziasszonyához való viszonyát megzavaró kö
vetkeztetésekre szolgáltat majd okot, hogy 5 
előzetes bejelentés illetőleg megkérdezés nélkül 
egy ismeretlen emberrel tér haza jóval túl az 
éjfélen, sőt direkt hajnalban; mentségére ugyan 
felhozhatná, hogy az ismeretlen úr neki régi is
merőse és minthogy nem volt pénze hotelre, ő 
nem térhetett ki, de másrészt épp ez az, mit fog 
akkor a háziasszony őróla gondolni, ha meg
tudja, hogy őneki ilyen ismerősei vannak, s 

Jiogy a háziasszony mit fog gondolni, az Eisinger 
számára nemcsak mint lakó, hanem mint ma
gánember számára is fontos volt, mert a házi
asszony — főleg a háziasszony jött tekintetbe, 
bár az ura is élt — eddig rendkívüli megbecsü
lésének számos jelét adta s Eisingerrel mintem-



berrel is, mint egyenrangú úriemberrel szíve
sen el-eltársalködott. . .  egyszóval a hosszú va- 
az ő egyetlen társasága . .  mégis valaki, ki az ó 
sámán délutánokon ez a delikát öreg néni volt. 
szabad vasárnap délutánjain — főleg télen — 
vasárnapi, fehér csipkeplasztronos ruhájában, 
gondosan megfésülve, maga mögött a férjével 
bekopogott nála, finoman megkérdezte, hogy 
nem zavar-e, mire Eisinger felugrott, két széket 
tett a kályha mellé — és legalább nem ült egye
dül a barátságtalan kis udvari szobában, ahol 
mióta Franz elmaradt, senki más nem fordult 
meg mint a delikát öreg hölgy, zavarban volt 
Eisinger, nem tudta eldönteni, érdeklődjék-e 
Bátinál, mi baj érte, miként került ilyen hely
zetbe — hátha nem illik ilyesmit kérdezni, de 
viszont hátha épp az illetlenség, úgy tenni, 
mintha természetesnek találná, l^ogy egy fiatal 
úriember tőle kért éjszakai szállást. S ha csak 
zavarban lett volnál önmagában is meg lett, 
fel lett zavarva a sok beszédtől, melyből ha ke
veset is értett/ de annyit megértett, hogy felka
varodtak rossz emlékei és mindenféle, régi ke
letű nyugtalanságai. Már a lépcsőn, melyen 
szótlanul haladtak felfelé, nagyokat nyelt, le- 

* vette a kalapját, hogy — mint arra nehéz pil
lanatokban mindig szüksége volt — bele-bele- 
kaphasson a gyér hajába, miközben kopasz tar
kóját is meg-megvakargatta.

Az öreg ruhák szagára emlékeztető előszobán 
keresztül lábujjhegyen mentek a szobába, me
lyet egy lefüggönyözött, régimódi alacsony üve
ges ajtó választott el a folyosótól, ahonnan még 
egy ajtó nyílott:

— A háziasszony lakása — suttogta Eisinger.
Szobája hosszú, keskeny téglalap alakú helyi

ség volt, egy ablalckal az udvarra, s a sárga fa
ágy és vele szemben, a másik oldalon elhelye
zett rég színehagyott piszkosszürke kerevet kö
zött épp csak hogy elfért a kopott bordó színű 
posztóval letakart rozzant kis háromlábú asztal. 
Hogy a párhuzamosan álló ágy és kerevet kö
zött az asztal is elférjen s az átjárás is lehetsé
ges legyen, a két szalmafonatos ülőkéjű szék az 
asztal egy-egy végén, egyik az asztal ablak felé,



másik az ajtó felé néző végén nyert elhelyezést.
Az asztal fölött a mennyezetről egy légypiszok
tól sötét zsinóron zöld fémtányér közepéből kicsi 
fényű villanykörte épp csak az asztalt világí
totta meg s az alját a két képnek, mely a kere- 
vet fölött volt a határozatlan színű falra 
akasztva.

Eisinger nyugtalanul sandított Bátira, aki a 
szobában körülnézve csak lassan jött előre, és a 
képek előtt állt meg. Eisinger mindjárt szolgá
latkészen sietett mögéje, s a villanykörtét — 
nem lehet följebb húzni, az a patent a szinóron 
elromlott, kérem — mentegetőzött — de így is 
majd látni tetszik — tányérjánál fogva úgy for
dította, hogy a képek meg legyenek világítva.
A képek tenyérnyi széles, vastag aranyozott ke- 1 
retbe foglalva egymás mellett függtek. Az 
egyik, egy nagy formátumú olajnyomat egy 
sétányt ábrázolt vagy családi parkot, s a hold
világban a lombok alatt egy ifjú pár andalog, a 
hölgyön hosszú sleppes zöld ruha és szende arc 
s a férfi frakkban és bajusszal, mely gondosan 
ki van pödörve, kéz a kézben s szemük a tá
volba mered. If jú házasok, Das junge Paar volt 
még a kép aljában két nyelven is olvasható.

— Elég jól tetszik látni? vagy talán túl kö
zel jöttem a villannyal?

— Nem, dehogyis — kapta fel fejét Báti. — S 
ez a másik ez kicsoda, ez a kövér nagy bajuszú?

— E z . . .  ez egy brazíliai. . .  illetőleg a házi
asszonyomnak egy öreg nagybátyja. Húsz év 
előtt vándorolt ő ki Brazíliába.

Eisinger mélyen felsóhajtott, s mert Báti mór 
elfordult a képektől, elengedte a villanykörte 
zsinórját. Pillanatokig ingott még az asztal fö
lött a fény.

— Némely embernek sikerül — mondta az
tán s egy hosszú pillantást vetett a brazíliai ki
vándorló fényképére. — Megengedi tán — szó
lalt meg végre és egy mozdulatot tett, hogy le
segítse Bátiról a kabátját. De csak kinyújtotta 
s már vissza is húzta a karját s ehelyett keze 
négy újjával homlokára csapott, hogy csak úgy 
csettent.

— Hiszen fázni tetszik a Báti úrnak! Mért



nem tetszett szólni I Kérem, ha nem veszi rossz 
néven, csak direkt otthonosan! Én, tetszik tudni, 
ha haza jövök, épp csak a vetkőzéshez gyújtok 
villanyt és gyorsan zsupsz bele az ágyacskába. 
De most, most mint mondani szokták, bedur
rantok majd, kérem, mint szabadnapos vasár
napokon szoktam . . .  kitűnő kis kályha ez . . .  a 
háziasszonyom is úgy szereti ezt a kályhát. . .  
s tényleg hamar meleget ad. Tetszik látni itt 
kéznél, mindig kéznél az aprófa, meg tetszik 
látni, mindjárt barátságosabb lesz idebenn, úgy 
értem, melegebb.

A kis kályha — kis vaskályha volt, ott állt a 
sarokban s Báti nem is látta meg előbb, mert a 
befelé nyíló ajtó eltakarta —, a kis kályha nem 
sok munkát adott. Eisinger gyorsan kikotorta a 
bennemaradt hamut, kis akadály volt, hogy pa
pírt nem talált a szobában, de Báti felajánlotta 
erre a célra a rikkancstól kapott Az Estet s így 
pár pillanat múlva már reccsent a kályha és lo
bogott a meleget adó tűz. Eisinger azonban még 
mindig térdelt és fújta a lobogó lángot, nem 
mintha nem tudná, hogy ez immár fölösleges, 
hanem mert zavarban volt és valamivel ki kel
lett tölteni az időt. Báti azonban ezt nem tud
hatta.

— Sose fáradjon, Dénes úr, hiszen már majd 
szétveti a tűz ezt a szegény vasjószágot.

Eisinger most nézett először hátra.
— Már le tetszett vetni a kabátot? Majd ki

viszem . . .  itt kicsit szűk a hely, a folyosón a 
fogas — s már vette is a kabátot, de az ajtóban 
eszébe jutott a háziasszony, aki hajnalban eset
leg észreveszi az idegen kabátot — nem, jobb 
lesz, ha a szekrénybe akasztom. . .  sőt ide a 
kályha mellé egy székre, hiszen elég nedves.

Mintha valamely okból nagyon kellene siet
nie, úgy sürgött-forgott s közben hallhatóan na
gyokat nyelve percekig babrált el a kabát kite
regetésével a széken. Közelebb és távolabb to
logatta a széket, mintha nem tudná eldönteni, 
milyen távolságra tegye.

— Jó lesz már — türelmetlenkedett Báti, ki 
már helyet foglalt a határozatlan szürke színű, 
tört rugójú kereveten.



— óhajtanám tudniillik, hogy megszáradjon, 
ellenben ugyebár könnyeh meg is pörkölődhet. . .  
Ebből a szempontból a vaskályha megbízhatat
lan. Pláne ez. Hirtelen áttüzesedik, piros lesz, 
piros, mint. . .  — állt meg Eisinger, de nem 
tudta megtalálni a hasonlatot s odahagyta a 
kályhasarkot és egy sóhajjal Báti felé tartott.

Hosszú nyakát előretolva állva maradt most 
Báti előtt s vaksi szemeivel, kicsit előre ha
jolva bámult rá mereven. Az önkéntelenül 
arrébb húzódott a szürke, törött rúgójú kereve- 
ten.

— Csak épp kérdezni akartam — rezzent meg 
Eisinger — nem parancsol-e valamit?

Bátival közben forgott a szoba. Pár perc előtt 
már elhatározta, hogy valami harapnivalót kér,

1 de most egyszerre ez lehetetlennek tűnt fel 
előtte, mert arra kellett gondolnia, hogy amint 
Eisinger így itt előtte áll, ha most enni kér tőle, 
Eisinger az ő saját szobájában a pincér mozdu
latával, a jellegzetes lendülő karral tenne elébe 
valami ennivalót. Ingerülten szólt rá:

— Mért nem ül már le?
Válasz helyett Eisinger gyors egymásutánban 

szétnyílt ujjakkal többször kapott bele a ritkuló 
hajába.

— Kedves Báti úr — szólalt meg hirtelen —, 
úgy vettem ki az Önök szavából, hogy most már 
mindenki békét fog kötni. Azt tetszik gondolni, 
hogy Amerika is?

— Tessék?
— Kedves Báti úr — folytatta hadarva, de 

még mindig állva —, én is azt hiszem, hogy 
Marx nagy tudós. Pardon, nekem volt egy ba
rátom, az sokat beszélt róla. S kérem olvastam 
is tőle, Marxtól. Tessék elképzelni, én még gye
rek voltam és már olyanokat gondoltam, mint 
Marx.

Bár Bátit főleg a saját kielégítetlen étvágya 
foglalkoztatta, csodálkozva kellett felfigyelnie. 
Eisinger az asztal mellett álló egyetlen széket 
gyors elhatározással a kerevet mellé húzva le
ült, orrát jobb kezének hüvelykujjával megtá
masztva úgy, hogy orra hegyét felnyomta, hom
lokát ráncba szedve szótlanul meredt maga elé.
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— Azt Marxról — fordult Báti felé — nem 
, dicsekvésből mondom, hanem úgy van az, hogy 

már amikor, mint ahogy azt mondani szokták, 
olyan tejfölösszájú pikoló koromban lefeküdtem 
a szalmazsákra, nem gondoltam semmire és 
egyszerre nem tudtam elaludni, s akkor mind
járt tudtam: most megint itt van, rám jött, ti. 
az elmélkedő nyugtalanság ugyanis. Olyan ér
zés az a fejben, mintha ott benn egy egész 
kávéház volna tele vendégekkel és mindenki 
egyszerre beszélni kezdene s akárhogyis forgok 
az ágyban, csak jönnek a spekulációk és nem 
hagynak elaludni. De én tudom, honnét van ez 
az egész szerencsétlenség. Ha az én apám nem 
nősült volna meg, mielőtt még önállósította 
magát. . .  úgy ahogy, kérem, én se abszolút nem 
nősülök egyelőre. . .  tetszik tudni, ő egy olyan 
kis kendergyárban, Apatinban gerebenező volt. 
Akinek ilyen műhelyük van, legtöbben úgy 
kezdték, hogy gerebenezők voltak, aztán szor
galmasan spóroltak, míg nem gyűlt össze annyi, 
hogy maguk vehettek kendert, maguk gerebe- 
nezték meg, maguk adták el s aztán schön ge- 
mütlich, mint mondani szokták, kis műhelyt 
rendeztek be, előbb egy munkással, aztán há- 

t rommal, öttel stb. dolgoztak. Szép kis há
zat vettek virágoskerttel az udvaron — olyan 
szép kis kertek vannak ott Apatinban, nem is 
tetszik gondolni — és aztán, de kérem, csak az
tán, megnősültek. Ha az én apám is így céltu
datosan csinálta volna, akkor még ha meg is 
halt a felesége, mégse ment volna ki Ameri
kába, és akkor nem kellett volna engem a ven
déglőbe adnia a Duna-parton. A legnagypbb 
hiba megnősülni, ha valaki nem önálló. Tetszik 
tudni, én akkor gyerek vpltam ott Apatinban, 
mindenki barackot nyomott a fejemre és, mert 
kicsit eláll a fülem, szerették úgy viccből hú
zogatni, de én gondoltam, nem baj, spórolni 
kell, nem kell mindenkinek meghalni, aki ki
megy Amerikába, és ha az apám is ott akarta 
megpróbálni a sok pénzt megszerezni, biztos 
tudta mért, s nem ott volt a hiba, hogy kiment, 
sőt, hanem ott, hogy megnősült mielőtt önálló
sította magát. És spóroltam a rézkrajcárokat és



gondoltam, ha sok lesz, veszek egy házat kis 
kerttel és soha többet még vendégként se me
gyek kocsmába. . .  Én ugyanis nem találok 
semmi élvezést abban, kocsmába vagy vendég
lőbe vagy kávéházba menni. Csak pikoló vol
tam még, kérem, mikor már rájöttem Marxra. 
Egyik helyen többet, másik helyen kevesebbet 
keréshet egy pincér, de ha egyszer pincér, az 
majdnem proletár, mert annyit nem kereshet, 
hogy önállósíthassa magát, nem nősülhet, mert, 
kérem, micsoda nősülés az, ahol az ember éj
félkor megy haza és egész nap nincs a család
dal, ez, kérem, biztos igaz. Ha úgy rám jött, 
pláne ha a talpam nagyon fájt, ezen sokat el
mélkedtem. És egyszerre csak hallom az én kol
légámtól, ez már itt történt Pesten, kérem, hogy 
mi vár a proletárokra, akik mindig többen 
lesznek, mert senki se fog a kis suszternél cipőt 
rendelni, ha olcsóbbat és szebbet csinál a gyár. 
Megjegyzem, én nem tudok gyári cipőt viselni, 
mert rossz a lábam, de ez kivétel, nemde. 
Olyan ez, ugyebár, mintha ketten kártyáznak: 
az egyik kezében csupa adut, a másik kezében 
lehet akármilyen príma kártya, ha nincs adutja, 
az adut üt, ti. a pénz. De ahogy ezt a kollégám 
meséli Marxról, direkt csodálkoznom kellett: 
én már ezt rég tudtam s épp ezért spóroltam, 
kérém, spóroltam, mert én tudom, hogy —, 
mint mondani szokták —, a pénz beszél és a ku
tya ugat, spóroltam, kérejn, nagyon ..  *

Arccal Báti felé fordult ugyan, de annyira 
nem futotta már az elszántságából, hogy rá is 
merjen nézni. S mikor lelkén már eddig a pon
tig könnyített, olyatén hullt alá a karja, mint 
nehéz tuslfó hasítása után a favágó kezében a 
fejsze s nagyot fújt. A beállott nagy hallgatás
ban kapóra jött neki, hogy a vaskályha, mely 
az elébb még a lobogó tűzzel égő fa barátságos 
lármájával kísérte beszédét, egyszerre, mint az 
már a vaskályhák szokása, elnémult és szagga
tott, recsegő hangokkal fenyegetett közeli tél- 
jes kihűléssel.

— Majt adok én neked — szólt felpattanva 
Eisinger s teletömködte a falánk kályhát új 
ropogtatnivalóval, .míg csak újra nem lobogott



fel jókedvű tüze. Ezután a télikabátot tapogat- 
gatta elbabráló gondoskodással, vajon szárad-e 
már. De száradt az magától is és hiába, nem 
adott tennivalót Eisingemek És közben, noha a 
kabát száradt s noha a kályha vígan szolgált 
meleggel, valami mégse stimmelt. Eisinger ezt 
egyszerre oly erővel érezte, hogy elfelejtve kü
lönböző aggodalmait, valósággal ijedten kapta 
fel fejét és kereste TBáti tekintetét.

— De hiszen — kiáltott fel abban a pillanat
ban —, ha nincs pénze hotelszobára, akkor éhes 
is!

A kis vaksi szemei csudálkozva nyíltak nagy
ra és — Báti még sokkal később is tisztán em
lékezett ennek a percnek meglepetésére — 
Eisinger mintha egyszerre, egy másodperc alatt 
otthon lett volna a maga szobájában. Szinte 
vállasabb, szélesebb, testi mivoltában más lett, 
amint megállt a szekrény előtt, mely az ágy 
lábánál állt, zsebéből kulcsot vett ki s kinyi
totta a szekrény ajtaját anélkül, hogy egy szó 
kimondására is időt vesztegetett volna, csak 
kezében az ennivalókkal, minden darabot kü
lön kirakva járt a kincses szekrény és az asztal 
között. Kenyeret, kolbászt, maradék szalonnát, 
megkezdett doboz szardíniát, amit csak talált 
rakta ki, rakta oda Báti elé az asztalra, s ahogy 
ő Báti megvidámodott tekintetével találkozva 
egyszerre maga is valami különös, mély öröm
mel nézett minden hitvány falatot, amit elő
keríthetett, mintha maguk a hitvány falatok is 
átváltoztak volna; a kenyérnek csoda -jé szaga 
lett, a tarka kolbász mintha csak nevetett volna 
és a kis halak ott a bádogdobozban az olajban 
dirékt érdekesek lettek, míg a maradék szalon
na, ahogy azt Eisinger a tenyerére tette, mint
ha csak hivalkodna a zsírjával s a közepiben a 
piros vékony hússtráffal. S Eisinger már nem 
volt zavarban, csöppet se volt zavarban se a 
teríték hiányossága, se egyéb lehetséges illem
nem tudások miatt. Kinyitotta a saját kis zseb
kését — praktikus kis kés, hátul dugóhúzó is 
van rajta —, és Bátinak is felcsillant a szeme, 
mikor a kis kést kezébe vette. Oly természe
tes és egyszerű lett egyszerre Báti számára is,



hogy ő nekiül és eszik, Eisinger pedig tovább 
kutat a szekrényben és mind a ketten szót se 
szólnak, valami nyugodt, derült csend lebeg fe
lettük és Eisinger percenként megjelenik az 
asztalnál kifeszített tenyerén újabb szerzemény
nyel. Talán tíz perc is elmúlt úgy, hogy szó se 
esett köztük, csak Ráti falt. Eisinger azonban, 
miután a szekrényben már végleg semmi em
ber számára megrágható holmi se akadt, vissza
ült a helyére, s olyan derűs arckifejezéssel, 
amilyenre ézt a savanykás arcot senki se tar
totta volna képesnek, ült és nézte a jó falato
kat, s nem is a vendégét, csak a falatokat, amint 
fogytak és tűntek, s közben a világon semmit 
se gondolt, mint ahogy Báti is csak a jóízűen 
teli gyomor kellemes érzésével törölte meg a 
zsebkést, s csukta be és adta vissza vendéglátó
jának.

Eisinger csak ült, nyugodtan és elégedetten, 
egyáltalán nem kapkodta a fejét s egyáltalán 
nem volt problémája, hogy hová nézzen s egyál
talán semmi baj se volt, s Báti már nem figyel
te Eisinger furcsa, csúnya madárfejét, nem szőtt 
csendes gondolatokat Eisinger jelleme, Eisinger 
egyénisége félől s nem érezte a szükségét, hogy 
Eisingert valamely társadalmi típushoz sorozza. 
S Eisinger most újból beszélni kezdett s Báti 
hallgatta anélkül, hogy nevetségesnek találta 
volna, amit mond. Érdekesnek se találta, csak 
egyszerűen éppolyan komolyán hallgatott arra, 
amit Eisinger beszélt, mint amilyen komolyan 
maga Eisinger beszélt. S Báti nem gondolt szem
pontokra, nem voltak saját szempontjai, nem a 
Lénárttal való beszélgetésére, semmi másra se 
gondolt, mint arra, hogy Eisingemek rettegés
teli fájó Vágya megmenekülni a sorstól, hogy 
élethossziglan pincér maradjon, mivelhogy 
Eisinger érzi, mint múlik az idő és mi lesz be
lőle, mikor nem magányosságra született ő se, 
s mivelhogy a hónapos szobában való élet már 
önmagában az élet feladását jelenti neki, aki 
otthont szeretne, s ennek érdekében rossz lábai
val, beteg tüdejével még mindig úgy érzi, hogy 
tartozik magának a nagy próbával, Amerikával, 
hiszen ez adott reményt neki és erőt, erre ku-



porgatta már mióta kis pénzecslkéit, s aztán, ha 
már Amerikában eleget szerzett, aztán vissza 
Apatinba, hogy ott feleséget vegyen, gyereke
ket nemzzen és kis házat Vegyen szép kis kert
tel, olyat, amilyet már gyerekkorában, mikor 
mindenki meghúzhatta a fülét, már kívánt és 
tán irigyelt is.

Mert a várost nem szeretem, túl történelmes 
— mondta Eisinger, de Báti megértette, ez azt 
jelenti, túl sok az esemény a városban s Eisin
ger a külső világtól mentes nyugalmat és csen
dességet szereti. S Báti még csak nem is mo
solygott, mikor Eisinger a szemét arra a falon 
függő olajnyomatra függesztette az alkalomból, 
hogy a nősülés gondolatáról szólt.

Hallgatva csendben úgy ültek egy ideig egy
más mellett, mint régi képeken egy öreg há
zaspár, akik mögött és előtt közös gondok van
nak.

— Igen, most már ugyan — szólalt meg Eisin
ger — nem vagyok az, aki tíz év előtt voltam, 
az egyik kezem — mondta egész halkan — még
iscsak csinált kéz, és a lábaim, a lábaim — de 
mégis, erre spóroltam, most már meg kell ten
nem, most már muszáj kimennem Amerikába.

— Most ‘már igen — bólintott Báti, de hirte
len megkönnyebbülve, örömmel fordult Eisin- 
gerhez —, csakhogy az még soká lesz, míg me
gint ki lehet menni Amerikábá, soká, nagyon 
soká lesz az még.

Eisinger fakó bőrét pirosság öntötte el.
— Hála Isten — tört fel belőle a sóhaj — 

hiszen akkor . . .  akkor még nem kell semmit se 
tennem, hiszen még nem lehet, nemde?

— A fontos az, hogy az ember kitartson az 
elhatározása mellett, hogy programja legyen — 
lelkesedett Báti is —, s ha valami jobb jön köz
be, annál jobb.

— Annál jobb! Pontosan így van, ez egész 
nagyszerű, kedves Báti úr.

Közben a kis vaskályhán Eisinger teát is fő
zött, azt is elfogyasztották. Éáti elszívta már 
utolsó cigarettáját is. '

— Jesszusom — kiáltott fel Eisinger nevetve



— hol fog Báti úr itt lefeküdni? Hajnalra jár 
már. Legjobb volna tán, ha ketten egy ágyba.

Mikor már eloltották a villanyt és mindket
ten már ágyban voltak, jó meleg duinyha alatt
— mert — mondta Eisinger — a jó meleg duny- 
hára én sokat adok — Eisinger sóhajtott:

— Mit fog szólni holnap a háziasszonyom?
— Majd mesélünk neki valamit — mondta 

Báti. — Mondja azt, hogy vidéki rokona va
gyak . . .

— Ez is nagyszerű — kuncogott Eisinger —, 
/ és hogy ez nem jutott magamtól eszembe.

Báti már elszundikált, mikor Eisinger újra 
megszólalt.

— Mit gondol maga, Báti úr, mért haragudott 
meg rám akkor Franz, mikor elmondtam neki...

— Tudja, vannak emberek, akiknek elveik 
vannak és Franz úgy látszik ilyen ember.

— Az biztos, határozottan elvei vannak. De 
kérem, egy intelligens ember, mint ő, belát
hatná: tehetek én arról, hogy nekem nincsenek? 
Megjegyzem, ő nagyon művelt ember s csak 
csodálni tudom, ha igaz, amit a múltkor hallot
tam, hogy egy ilyen ember — mit tetszik ehhez 
szólni — most összeállóit azzal a Gréttel.

— Gréttel? Ki az?
— Azt hittem — csodálkozott Eisinger —, 

hogy már elmeséltem azt is. Egy tisztességte
len no az, kérem, gyereke lesz egy szerkesztő
től. Csinos lány volt. . .  de, kérem, azért hogy 
egy olyan művelt ember, mint Franz valaki 
ilyennel. . .  Ezek direkt városi esetek, azért 
mondom. ..

Báti már aludt s mikor Eisinger is, aki még 
egy ideig beszélt, megállapította, hogy szom
szédja már elaludt, felsóhajtott. Ahhoz, hogy 
ő is aludni tudjon, túlságosan fel volt dúlva. 
Franz nem jött, sőt megharagudott, de Báti nem 
haragudott meg, nem lehetne-e, hogy, ha már 
majd mégis lehet, ő jöjjön vele ki Amerikába? 
Végeredményben azonban, hála Isten, ezen fö
lösleges most gondolkodni, mert Bátinak is az 
a nézete, hogy még soká tart, míg lehetséges 
lesz kimenni. Végeredményben ez természetes 
is, mert az csak nem megy úgy, hogy Amerika



egyszerűen elfelejtse, hogy mi ellenségek vol
tunk. Mindenesetre milyen kellemes az valaki
vel, egy művelt emberrel, egy finom ember
rel, mint ez a Báti, úgy beszélgetni. Csak most 
jutott eszébe, elfelejtette Bátitól megkérdezni, 
hogyan került ilyen helyzetbe, s ami ennél is 
fontosabb, hogy meddig szándékozik Pesten ma
radni. Hátha Báti csak álmos, de még nem aludt 
el? Eisinger fészkelődni, aztán köhécselni kez
dett és közben figyelt. Ügy látszik tényleg al
szik — gondolta és sóhajtott és töprengett. Ek
kor eszébe jutott, hogy neki hét órára a kávé
házban kell lennie s tekintve, hogy télen későn 
világosodik, múlhatatlanul szükséges — hiába, 
kötelesség az kötelesség — kihajolnia az ágyon, 
gyufát gyújtania, hogy megnézze az asztalra tett 
zsebóráját. Erre aztán fel kellett ébredni Báti- 
nak.

— Mi az?
— Csak az órát néztem meg, nyugodtan al

hat, kedves Báti úr — sietett Eisinger a válasz
szák — Még csak fél öt. Hanem ha már fent 
tetszik lenni. . .  Meddig szándékozik még Bu
dapesten maradni?

— Tessék? Hát csak — felelt félálomban — 
míg ki nem tör a világforradalom.

Ez kellemetlen újság volt Eisinger számára, 
mert ő jól megértette a Lénárt és Báti beszél
getéséből, hogy ez már az új választások ki
írása előtt valószínűleg bekövetkezik. Szerette 
volna most megpendíteni a legújabb tervét, 
hogy azután esetleg együtt menjenek ki Ameri
kába.

— És aztán, a világforradalom után mit szán
dékozik? — kérdezte puhatolózva.

Báti még hallotta a kérdést — mért később, 
pár hónap múlva egyszerre felrémlett előtte —, 
de álmos fejjel csak épp hogy elcsodálkozott a 
furcsa kérdésen, tán akart is kicsit gondolkodni 
rajta, vagy legalábbis mondani rá valamit, de 
abban a percben már mosolyogva édesen aludt 
is.

Mikor felébredt, egyedül volt. A nyirkos ud
vari szobának örök félhomályában hirtelen tá
madt rosszkedvvel álmosan tápászkodott. Az



ablakhoz ment, ki akarí kandikálni a szobából, 
legalábbis az udvarba, de ehhez ki kellett volna 
nyitnia az''ablakot, mert az üveg függöny he
lyett ráragasztott átláthatatlan zöld kockás hár
tyapapírral volt betakarva. Igyekezett minél 
hamarabb felöltözni, hogy a hideg szobából sza
baduljon. Most azt is észrevette, hogy az ágy 
egyáltalán nem kifogástalanul tiszta és a keve
set lakott helyiségek rideg csendjét és a rosz- 
szul szellőzhető hálószobák áporodott levegőjét. 
De amint kezében a kis táskájával sietve hagyta 
el a szobát, a régi ruhák szagára emlékeztető 
folyosón tüstént kinyílt egy másik ajtó is és 
egy kövérkés nő libbent elébe s állta el az 

r útját.
— Eisinger úr már említette. . .  Remélem nem 

zavarta a takarítás a folyosón, de tetszik tudni, 
ilyesmiben, ami a rendet illeti, én nagyon akku
rátus vagyok . . .  Tessék, tessék talán beljebb 
fáradni.

A kövérkés nő nyilván lesett rá.
— Csak egy percre, tessék — ismételte ener

gikusan.
Báti belépett, de a szobában olyan fullasztó 

hőség csapta meg, hogy mielőtt még csak körül 
is nézett volna, a begombolt télikabátjához kel
lett kapnia. A kövérlfés nő elvette a kabátját 
és gondosan akasztotta rá egy, a szoba sarká
ban álló, más ruhákkal teliaggatott, régimódi 
faragott kerek kleiderstockra. A kleiderstock 
mellett plédekbe pólyáit lábakkal, csontgombos 
zöld iiroli házikabátban kék szemű öregúr ült. 
Az öregúrtól alig egy lépésnyire barna cserép- 
kályha állott, úgyhogy a kis öregúr a magas 
kályha és a megrakott kleiderstock között a 
nagy karszékben szinte eltűnt. S mintha ő is 
érezte volna, hogy szinte láthatatlanná válik, 
bal kezével hallócsövét a fülénél tartva, másik 
húsos kis kezét integetve, hevesen rázogatva, de 
mosolygó arccal nyújtotta a fiatalember felé és 
recsegő hangon ordította:

— Kedves lakónk, Eisinger úr rokonai ugye
bár fiatal barátom?

— Kösz vénye van és kicsit nagyothall — 
nyugtatta meg az asszony Bátdt hellyel kínálva,



s maga 'háttal a férjéhez, egy a tágas szoba kö
zepén álló asztalnál, az ifjúval szemben foglalt 
helyet. Neki is mosolygós kék szeme volt, a 
még csak szürkülő, s'ürű haját fekete fátyollal 
szorította le s bár, mint a járása elárulta, a lá
bai nem lehettek már épp nagyon jók, magas 
sarkú, mélyen kivágott, hegyes orrú cipőben 
járt s ahogy leült, tenyerével lesimította maga 
előtt a kopottas plüssterítöt, melyen valami 
pelyhet vélt felfedezni. Minden gonddal ápolt 
és szeretettel elrendezett volt rajta és körülötte, 
s ha beszélt, kicsit összehúzta a száját és oldalt 
hajtotta a fejét. Maga a teremnek is beillő szo
ba mintha csak, éppúgy mint a lakói, valami 
öreg falusi udvarházból lett volna ide, az Eisin- 
ger nyomorúságos szobájának szomszédságába' 

> varázsolva: az ódivatú, magas támlájú székek, 
a piros almákkal és befőttesüvegekkel megra
kott almárium, az ajtó fölött jókora szarvas- 
agancs s egy kalitkában az ugrándozó kanári
madár, és minden olyan tisztán és rendesen, 
úgyszólván patinásán a maga helyén. S még 
nem ültek, a delikát nénike és Báti öt percig 
sem az asztalnál, mikor a nénike felugrott, hogy 
férje lábán az egyik lecsúszott térítőt megiga
zítsa. Phi'lemon és Bauois, egyszerűen Philemon 
és Baucis, Eisinger ideálja — állapította meg 
Báti, miközben a két öregről a falon függő 
aranykeretes olajnyomatokra és fényképekre 
tévedt a tekintete, s Ferenc József császársza
kállas és Rákóczy Ferenc díszmagyaros arcképe 
között az Eisinger szobájából ismert brazíliai 
kivándorló arcképét pillantotta meg. A falak 
egyébként úgy tele voltak aggatva képekkel, 
hogy nyilvánvalóan az ifjú pár és a brazíliai 
kivándorló csak azért maradhatott meg Eisinger 
szobájának díszéül, mert itt már nem fértek el.

— Tetszik tudni — csicsergett a néniké, mi
közben tenyerével — kis puha keze volt, me
lyen a sok házimunka meglátszott — a plüss- 
terítőt simogatta —, mi nagyon meg vagyunk 
elégedve a kedves rokonával. Az ember úgyse 
vesz szívesen idegent a házába, de ilyen idők
ben, rettenetes idők, ugyebár? Az uram pénz- 
ügyigazgató volt, de a nyugdíja. . .  bizony ke



vés az. Viszont a kedves rokona semmi alkal
matlanságot nem okoz. Gyerekeink nincsenek, 
hát Istenem. . .  rettenetes volt ez a háború, s 
nehéz volt hozzászokni, hogy egy idegen hasz
nálja a mi lakásunkat, de mondom, Eisinger úr
ra semmi okunk panaszkodni. S ezek a mostani 
idők, kérem, ez a felfordulás, s hozzá kezdünk 
már betegeskedni is s ki tudja a pénzzel is hogy 
lesz és a hadikölcsönkötvényekkel, ezek a szo
cialisták mindenre képesek. . .  De talán nem 
lesz mindig így, legalábbis ami minket illet, 
nekünk hála Istennek jók a kilátásaink.

A kövérkés nő csak egy pillantást váltott a 
bebugyolált kis öreggel s az, ha az egész beszél
getésből semmit se hallott, a pillantást azonnal 
megértette, mert máris szuszogva nyúlt a zse
bébe, húzott elő belőle egy hatalmas tárcát s 
abból egy fényképet.

— A Róbert bácsi! — ordította lelkes arccal 
Az asszony a kis lábakkal hamar ott termett az 
öregnél, aki karját kinyújtva lobogtatta a ké
pet és vitte oda a vendégnek.

— Hisz bizonyára említette már a kedves ro
kona. Ez ti. a mi nagybátyánk. Legényember és.. 
— a nénike sóhajtott — az egész családból már 
csak mi vagyunk életben. Mielőtt a háború ki
tört, mi minden születésnapjára írtunk neki s ő 
mindig megköszönte, s 1913 karácsonyára egész 
kiló saját termésű kávét is küldött nekünk, oly 
figyelmes, finom ember a szegény öreg. Mi még 
próbáltunk Svájcon keresztül, még a háborúban 
is írni neki a születésnapjára, megkapta-e, 
nem-e, még azt se tudjuk, pláne aztán később 
még Brazília is hadat üzen nekünk, De most 
már mindennap várjuk a postát, talán már ír
hat a szegény Róbert bácsi.

A fénykép borotvált képű, őszülő hajú, de 
igen jó kondícióban lévő férfit ábrázolt.

— Ez az az öreg nagybácsi? — kérdezte önkén
telenül Báti s egy pillantást vetett a kályha 
mellett ülő unokaöccsre, aki sokkal törődöttebb 
öregember benyomását tette, mint a lefényké
pezett úriember.

— Ez a kép még a háború előttröl való, a 
háború előttröl, az már régen volt! — ingatta



fejét a finom öreg hölgy. — Az én szegény jó, 
boldogult apámnak egyetlen öccse a mi Róbert 
bácsink. Mikor férjhez mentem — szinte hal
lom a hangját — már akkor mondta: csak ne 
félj, én kimegyek Brazíliába. És mintha magam 
előtt látnám, ahogy rám kacsint. Olyan hami
san tudott nézni. Micsoda ember az! Kávéültet
vényei vannak!

— Nábob! — reccsent a sarokból a bebugyo
lált öreg hangja.

Kiderült, hogy az öreg nagybácsi csak tizenöt 
évvel idősebb az unokahúgánál és az öregnél 
csak öt évvel. De Philemon és Baucis előtt egyet
len reményként lebeg s ki tudja már mióta a szű
kös élet fölött, mert fejét oldalt hajtva a szelid 
kövérkés úrnő megint szendén felsóhajtott:

— Hála Istennek, nekünk jók a kilátásaink.
Báti már rég menni készült, mert amint belé

pett, s leült az asztalhoz, megdöbbenve látta a 
kakukkos órán, hogy már délután két óra. És 
neki sietős volt az,útja.

— Kár, hogy épp ily zavaros időkben tetszett 
látogatóba jönni — szólt felállva a háziasszony. 
— Tessék elhinni, még az utcára se szergt ki
menni az ember. Ez a sok felvonulás, tünte
tés . . .  Hanem tessék talán kitölteni a bejelentő 
lapot, mi nagyon vigyázunk, nem akarjuk, hogy 
dolgunk akadjon a hatósággal. Abljól mindig 
csak kellemetlenség származik s mi csak a csön
det szeretjük. A lakbérre nézve . . .  esetleg 
majd beállítok egy másik díványt a kedves ro
kona szobájába. . .  majd, majd a kedves roko
nával elintézünk mindent.

Soha többet ide ugyan be nem teszem a lá
bam — morogta Báti mikor a bejelentő lap ki
töltése után, kezében a kis táskájával végre ki
lépett a ház kapuján. Philemon és Baucis és 
Eisinger és .a dunsztosüvegek az almáriumon . . .  
brrr. Nagy léptekkel sietett a Párizs kávéház 
irányába, s már jó darabig ment, mikor egy
szerre megállt. Kellemetlen volt neki a gondo
lat, hogy a Párizs kávéházban Eisingerrel ta
lálkoznia kell. Viszont a Párizs kávéházba fel
tétlenül el kell mennie. A robogó katonákkal 
és a Nemzeti Tanácshoz deputációba küldött



munkásokkal megrakott teherautók, a mind
untalan csoportokba verődő emberek, akik 
egy-egy zavaros rögtönzött utcai szónoknak 
meghallgatására gyűltek össze — mindenki 
újabb eseményekre várt a rengeteg esemény 
közepette, mintha mindenkin valami újfajta 
éhség vett volna erőt, mindenki éhes volt tör
ténelmi fejleményekre, mindenki a déli újsággal 
a kezében a még újabb híreket leste, s ha egy- 
egy nyílt autó robogott Újpest felől, ahol az 
üzemekben gyűlést gyűlés után tartottak a 
munkások, mindenki az autó felé fordult — s 
íígy^gy szociáldemokrata miniszter vagy Ká
rolyi gróf pártjának valamely nevesebb politi
kusa ült a kocsiban, végig az utcán éljen har- 
sant, kalapok, kendők lobogtak, de kiáltások is 
hangzottak: gyerünk a köztársasággal! — mind
ez, s hozzá a november havában szokatlanul de
rűs ég Bátiban az erő érzését keltették fel — 
önmegelégedéssel emlékezett a Lénárttal való 
tegnapi beszélgetésének némely részletére — s a 
meggondolással, hogy sokkal-sokkal nagyobb 
dolgokról van szó az időben, mint ilyen Eisin- 
ger-féle szegény kis vakondról, aki földrengés 
idején is csak a maga kis kamráival bíbelődik, 
elhatározta, hogy túlteszi magát a különben is 
oktalan, majdnem lelkiismeret-furdalásszerű 
kellemetlen érzésen, mellyel az imént az Eisin- 
gerrel való találkozásra gondolt, és sietve foly
tatta útját a Párizs kávéház félé.

— A . . .  a koffert mért tetszett elhozni? — 
volt a némileg megrökönyödött Eisingemek 
első szava, mikor őt a kávéház ajtajában észre
véve, mindjárt odasietett hozzá. — Hiszen én 
már mindent elrendeztem a háziasszonyom
mal . . .  pontosan direkt úgy, ahogy tanácsblni 
tetszett, hogy ön vidéki rokonom, kérem . . .

De minden előzetes elhatározás nélkül se ér
dekelte volna most Bátit áz Eisinger ijedt képe.

— Lénárt nincs itt? — kérdezte csalódottan. 
Annyira biztos volt benne, hogy Lénárt min
den délután s főleg ma délután itt lesz.

— Nem kérem, még nincs itt — felelt Eisin
ger a kis vaksi szemeit Bátira tágítva, majd fe
jét lehajtva csendesen folytatta. — Tessék talán



megvárni, helyet foglalni, nagyon gyakran szo
kott bejönni s mindig ilyen tájt.

Bátit azonban más csalódás is érte, nemcsak 
az, hogy Lénárt nem volt itt. Ha nem is gondolt 
rá tudatosan, mikor éjszakai szállásáról most 
elsietett, várta, számított rá, hogy az egész társa
ságot együtt fogja az összetolt három asztal kö
rül találni úgy, ahogy őket előző nap délutánján 
és éjszaka a márványasztalnál elaludva együtt 
látta . .. mind együtt, azt a lányt is, akinek ar
cát még nem is iátta, várta, hogy most ugyan
azon a helyen, az asztal végén fogja találni. S 
az asztal végén most egy testes, húsos ajkú, 
barna nő ült, aki nagyon hangosan beszélt, 
úgyhogy nemcsak Bátinak, hanem más, távo
labbi asztaloknál ülő vendégeknek is önkénte
lenül oda-oda kellett fordulni; a meglehetős 
kopott és lomposan öltözött nőt — vannak em
berek, különösen nők, akik függetlenül attól, 
hogy milyen ruha van rajtuk, majdnem mindig 
lomposaknak hatnak — őt azonban egyáltalán 
nem látszott zavarni, sőt mintha nem is volna 
ellenére a feltűnés, amit személye és hangja 
kelt. Rajta kívül csak a kis fekete bajuszos,  ̂ki
ugró állú aszkéta és a szőke aranykeretes pápa- 
szemű gimnazista ült még az elárvult hosszú 
asztalnál. A hangos, rövid hajú nő különben 
nem lehetett több húsz évesnél, s ha Báti nem 
a csalódás szemüvegén keresztül pillantja meg, 
észrevehette volna, hogy a kócos haj, ha egy ki
csit nőietlenül is nagy fejet, de csinos, s némely 
vonásiban majdnem szelíd női arcot takar. A 
nő a gimnazistához beszélt, aki réveteg mosoly- 
lyal, de figyelmesen, hallgatott. A kis fekete 
bajuszos azonban úgy látszott, nem hallja se a 
gimnazistát, se a hangos nőt, csak ült kezében 
az égő cigarettájával s csak annyi időt vett ma
gának, hogy kifújja a beszívott füstöt és már 
megint foga közé vette az égő cigarettát.

— Bocsánat, Lénárt urat keresem állt meg 
Báti kezében a kalappal és a kis táskával a 
szőke gimnazista előtt. i

— Lénárt urat? — csapott le rá a nő kemény, 
férfias hangja, miközben a nagy fekete szemei 
kíváncsian mustrálták az idegent. — Mondja,



maga tán az a vidéki gyerek, akinek nincs egy 
vasa se? Mit pirul el, nekem sincs.

Az aszkéta, bár láthatóan feszélyezve, kedv
telve nézett az oroszlánfejü nőre, aki nagy fe
hér kezével most nevetve lökte oldalba:

— Hát. nem igaz, Sanyi?
Báti úgy állt, hogy a nő elől eltakarta a bejá

ratot, de a nő székével oldalt dőlve szerzett 
magának kilátást s már nevetve integetett va
lakinek, aki Báti mögött közeledett. Báti hátra
fordult, az agárképű nyurga jött.

— Jó pofa maga, Sarkadi — üdvözölte a nő. 
— Már hallottam a ramazúriról, amit a Galilei- 
körben csinált. Sanyi — nem igaz, Sanyi? — 
majd meghalt, úgy röhögött.

— Semmi különös se volt — felelte a nyurga, 
aki Báti mellett állt meg. A szavakat nem any- 
nyira ejtette, mint inkább köpte, kamaszosan 
rekedt volt a hangja, a mozdulatai idegesen sze
lesek és a vékony ajka körül önelégült, gunyo- 
ros mosoly. — Társadalom és egyéni boldogság 
elmen maszlagolt egy előadást a széplélek — 
folytatta hosszú vékony nyakát előrenyújtva a. 
nyurga —, szavalt művészetről, metafizikáról 
meg a léleknyavalyákról, én meg közbevakkan-  ̂
tottam: Egyszerűbb ez, kérem, sokkal egysze
rűbb. Boldogság, egyenlő jó szekréció és slussz.

A szőke gimnazista lelkesült nevetésre fakadt 
s még pillanatokig ott játszott a Sarkadi felé 
fordított arcán az az idegenkedő, de elismerés
teli mosoly, amilyennel szemérmesebb gyerekek 
szokták a bátrabbak csínytevéseit hallgatni.

— No és aztán mi volt? — érdeklődött a nő.
Sarkadi felakasztotta kabátját és hosszú vé

kony ujját felemelve (a körmei manikűrözve 
voltak, de parasztiegényes mozdulattal rántott 
egyet a nadrágján) kezdett elbeszélésébe.

— Kavarodás lett. Vörös lett a széplélek, 
mint a paprika. Az előadás után vita lesz, ké
rem akkor hozzászólni — felelte a közbeszólá
somra. Mire én az ajtóból: Amíg maguk művé - 1  

szetről és metafizikáról fecsegnek, addig egy 
becsületes bolsi még csak vitázni se fog maguk
kal. A mi számunkra maguk éppoly halottak, 
mint a-metafizikájuk meg a művészet.



Mindenki nevetett s Báti egyik emberről a 
másikra nézett. De ekkor találkozott tekintete 
az aszkétáéval, akinek arcán gyerekes elégtétel 
öröme tükröződött s úgy nézett rá Bátira, mint 
aki csodálkozik, hogy lehet nem nevetni. Mo
solygott hát Báti is, ha meglepetten és zavarban 
is.'

— Maga mért nem ül le? — kérdezte most a 
nő Bátit.

— Köszönöm . . .  nekem még dolgom van . . .  
inkább majd később visszajövök . . .  leszek bátor.

— Legyen bátor — nevetett jóízűen a fekete 
szemű.

Báti egy ideig tétlenül ténfergett az utcán s 
arra gondolt, hogy milyen szégyen volna, ha 
megtudnák, hogy ő még csak nem is tudja, mi az 
a szekréció. A szó jelentését hiányos latin is
meretei alapján sejtette ugyan, de nem értette, 
hogy milyen összefüggésben alkalmazta a 
nyurga, mondván, hogy a boldogsággal egyenlő. 
Bizonyos aggodalommal gondolt arra, amit Tö
rök Géza épp az utolsó este vetett a szemére, a 
természettudományos műveltségnek teljes hiá
nyára. Mert nyilván Lénárt is ezen az alapon 
beszélt tegnap a szerelemről. S nyilván nála 
Bátinál a hiba, mert ezek az emberek, akik a 
forradalom dolgában oly világosan látnak s cél
jaik oly egészen az ő céljai, ebben is, a gondol
kodásmódjukban, minden másról is, természe
tesen csak a következetes forradalmi álláspon
tot foglalják el. őbenne, Bátiban, bizonyára 
még sok idejétmúlt polgári gondolat és érzés él. 
Ügy látszik, Török Gézának mégis sok minden
ben igaza volt. . .  Lénárt is azt mondta rá, hogy 
nagyszerű ember. Egy azonban mindenesetre 
fájt, az, amit az imént tudott meg, hogy a mű
vészetet is halottnak kell tekinteni. Erről feltét
lenül beszélni akar Lénárttal, hiszen Lénárt 
Ady-verseket citált az éjszaka is. Közben meg
pillantva egy zálogház tábláját, eszébe jutott a 
zsebórája. Sikerült érte annyit kapnia, hogy éj
szakára hotelszobát vehet majd s még meg is 
vacsorázhat. Ez a tudat most olyan biztonság- 
érzettel töltötte el, mint amilyen nyugalom az 
éjszaka a végleg üres zsebéből áradt el rajta.



Mikor visszatért a kávéházba, Lénárt már va
lóban ott ült az asztalnál. Csak mikor Lénárt 
az ingatag hosszú lépéseivel feléje jött, villant 
át Bátin, hogy tulajdonképpen mit is akar ö 
Lénárttól. Amilyen természetesnek látszott 
előtte — olyan természetesnek, hogy nem is 
gondolkodott rajta —, hogy idejöjjön, hogy Lé- 
nártot keresse, most, hogy feléje jött Lénárt, el
vörösödött, mert nem tudta mit mondjon majd 
neki. De szót se kellett szólnia, m^rt Lénárt 
még rázta a kezét s máris beszélni kezdett:

— Nézze kérem, tegye el ezt a levelet.. Ezzel 
menjen el, rajta a cím. Egy ronda alaknak szól, 
de befolyásos. Ideiglenesen. . .  legalább nem 
kell éheznie. Én próbáltam, cudar mesterség, 
pfi!

Báti a levelet forgatta. Ismeretlen név alatt 
az Országos Propaganda Bizottság neve állt. 
Lénárt azonban már az ő szokott módján kéz- 
szorításra nyújtotta a két hatalmas tenyerét, s 
Báti, zsebre téve a levelet, csudálkozva s zava
rában szintén mind a két kezét nyújtotta oda 
neki.

Lénárt már megfordult, ment vissza az asz
talhoz, s Báti még mindig az ajtóban állt és né
zett utána. Tulajdonképpen nem csudálkozott 
rajta, hogy Lénárt kész segítséggel várta.

Mikor kiért az utcára, nyomban elővette a le
velet. Nem volt leragasztva, de mint olyan em
ber, aki ritkán kap levelet, Báti! is megszokta, 
hogy többször is elolvassa, ha levél kerül a ke
zébe, és ne csak olvassa, hanem nézze is a leve
let, az írást. S ezen a levélen valami okból 
mindjárt a címzés betűi is feltűntek neki. An
nál kíváncsibban vette ki a borítékból és ol
vasta és nézte a levelet.

— „Kedves Kilinyi elvtárs! Legyen szíves, 
juttassa valami keresethez e sorok átadóját. 
Lelkes, nagyműveltségű fiatal elvtárs, akinek 
igen rossz vidéki körülmények közé kellene 
visszamenni, ha itt Pesten nem tudna megélni. 
A Propaganda Bizottságnál bizonyára tud majd 
az ő számára valami munkakört találni, s én 
arra kérném, utaljon ki neki előlegképpen
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mindjárt valami kis összeget. Szívességét előre 
is köszöni Cinner Erzsi.” ’

Báti háromszor is elolvasta a levelet. Elfelej
tett csodálkozni azon, hogy Lénárt kevés szóból 
milyen biztonsággal találta ki az ö helyzetét. 
Csak a betűket nézte, a kis, gyors kézzel írott, 
fejükkel lefelé hajló, nyugtalan, de energikus 
betűket s a betűk fölött a vesszők helyén a szé
les meleg íveket, s azok a kottajelhez hasonlí
tottak, mellyel azt jelölik, hogy kitartóan, hosz- 
szan, melegen. Mikor végre zsebre tette a leve
let, hangosan felnevetett. Valami zsongó öröm
ben, s anélkül, hogy bármit is gondolt volna, 
fel se nézve össze-vissza csatangolt, s a lámpák 
már kigyulladtak, mikor ráeszmélt:

— De hiszen a levél Kilinyi elvtársnak szól, 
az Országos Propaganda Bizottságnál. Hát men
jünk az Országos Propaganda Bizottsághoz. 
Mintha mindez egyáltalán fontos volna!

Nevetve kérdezte meg a sarki rendőrt, hogy 
merre van az utca, mely a levélen címként volt 
megjelölve. A rendőr kétszer is elmagyarázta, 
hol kell jobbra s hol balra fordulnia s ő még 
mindig csak nevetett s egy szót se értett az 
egészből. Nem tudott odafigyelni.

— Köszönöm, majd megtalálom — mondta 
megemelve kalapját s elindult. És mulatott 
azon, hogy ő most a Propaganda Bizottságot ke
resi, mikor bánja is ő, bánja is ő!



O .P.B . S A F E L E L Ő T L E N  I F J Ü  
A G I T Á T O R

Piros-fehér-zöLd szalaggal a karján, a szalag 
közepén O.P.B. monogrammal naponta tíz órát 
kellett kint töltenie a Keleti pályaudvar érke
zési oldalán. Dolga az volt, hogy útbaigazításo
kat adjon, de főleg szónoklatokat tartson a ka
tonáknak, kiket Pesten keresztül vitt haza a 
frontról a vonatok végeláthatatlan sora. Sok
szor, mikor nagyon sok volt a vonat, reggeltől 
másnap reggelig maradt kinn.

Báti most már nem látta a frontról hazatérő
ket abban a felfokozott izgalmi állapotban, me
lyet benhük az éjszakai nagyváros gazdagsága 
és csábító lehetőségei váltottak ki. Hétköznapi- 
an, a hosszú úttól agyoncsigázva, amint a pálya
udvari tábori konyhában kapott levesüket szür- 
csölve kanalazzák, amint a szájukhoz emelt ka» 
nál alá odatartják a darab komiszkenyeret, ne
hogy kárbavesszen, ami tán leosöppenne: így 
látta most őket, s látta, hogy a katonák örültek 
a háború végének, örültek a forradalommal is, 
de ami lázadó kedv volt bennük, azt már kitöl
tötték abban, hogy tisztjeiknek letépték a váll- 
rojtját, levágták a csillagjait, amennyiben — s 
legtöbb esetben ez történt — ebben maguk a 
tisztek nem előzték meg őket. Ha volt egy-egy 
különösen gyűlölt tisztjük vagy altisztjük, azt 
meg is verték. Ha a háború alatt sokszor, vagy 
mindenesetre nem oly ritkán, mint némelyek 
vélik, megtörtént, hogy roham közben feljebb
valóikat hátulról maguk a katonák sebesítettéik 
bosszúból halálra, most a felbomlott hadsereg



sok ezer és tízezer hazaözönlő katonájától a 
bosszúállás egyetlen esetéről se hallott, s nem 
hihette, hogy ez azon múlt csak, hogy a leg- 
gyülöltebbek idejekorán egérutat nyertek. A ka
tonák már nem is beszéltek tegnapi mindenható 
parancsnokaikról.

A Propaganda Bizottság irodájában, ahol a 
vasúti kirendeltségek tagjainak előadást tartot
ták arról, hogy mi a dolguk, azt mondták: a 
nagy és nehéz feladat az, hogy a hazaözönlő 
katonákat, kik négy évig gyilkoltak, romboltak 
és kínlódtak, visszavigyük tűzhelyeik mellé, 
vissza „a békés termelőmunkához”. Ezzel szem
ben Bátinak odakint a pályaudvaron arra a 
meggyőződésre kellett jutnia, hogy nem lenne 
könnyű feladat a hazaözönlő, túlnyomórészt pa
rasztokból álló emberseregeket a békés termelő
munkához való visszatérésben megakadályozni.

A Pestre érkező katonák négy-öt napja, so
kan ínyolc-tíz s még több napja utaztak már. 
Hol első osztályú bíborüléses fülkékben, hol 
marhakocsik belsejében, hol kocsiütközőkön áll
va, ki hoj tudott magának helyet kiverekedni, 
tették meg eddig az utat. S úgy látszott, hogy 
ezek a meggyötört és agyonfáradt seregek csak 
egyetlen vonzás hatalmában áramlanak meg
állíthatatlanul: haza, haza. Bánták is ők, akik 
életben maradtak, hogy ki a felelős a halot
takért, törődtek is vele, hogy ki vagy mi okozta 
sokéves kínjaikat, melyeknek most vége sza
kadt! vége szakadt, véglegesen vége, ha már a 
rengeteg idegen vidékek után végre végighe
verhetnek az otthoni vetett ágyon! •

Lehetett nekik akármit beszélni, úgy fogták 
fel, hogy ezen is át kell esni, hogy háború vé
gén úgy látszik ez a Vorschrift. A szemükbe volt ' 
írva a gondolat: csak beszélj, beszelj, biztos 
emögött is valami úri huncutság bújik meg, de 
most már ez se baj s jó lesz már otthon lenni. 
Az állam formája királyság marad-e vagy köz
társaság lesz-e, ez a kérdés ugyan nem okozott 
fejfájást nekik. De amily kevéssé érdekelte őket 
a forradalom politikai része, amily közömbö
sen fogadták a király lemondásának, a köztár



saság kikiáltásának hírét, egy kérdés volt, ami
vel türelmetlen figyelmüket le lehetett kötni: a 
föld. Báti erre hamar rájött és aztán már mind
járt ezzel kezdte. A naivabbak úgy fogták fel 
a dolgot, hogy az, amit itt nekik mondanak, az 
a kormány üzenete, s egy öreg dunántúli nép
fölkelő egyszer Báti által vissza is akart üzenni 
a kormánynak.

— Ugyan jegyezze már fel az én falum ne
vét — kérlelte jó szóval. — A mii falunknak 
kis határa minden nappal kisebb, mert a szom
szédos grófi uradalom az ő ötezer holdjával úgy 
bekerít minket, hogy az kész fulladás.

Nem azért ugyan, amiért a Propaganda 
Bizottságban gondolták, de csakugyan szüksé
ges volt, hogy valaki kint legyen az érkező vo
natoknál. Nem a háborúnak véget vető forra
dalomnak népszerűsítésére — emiatt nem lett 
volna szükség katonapropagandára — s nem is 
azért kellett kint valaki, hogy csendes hazaté
résre beszélje rá az embereket — az emberek 
is csak ezt akarták, s ha a hazaérkezők aztán 
otthon á községekben meg a falvakban lázadók
ká váltak, fosztogattak, törtek-zúztak, ez alig 
pár esetben az elmúltakért való bosszúvágyból, 
hanem a jelenért történt, azért, mert az éhese
ket, akik dolgozni akartak, éhség fogadta ott
hon s az otthont remélőket az elvesztett, uzsorás 
kézre került, feldúlt házak várták. De kellett, 
hogy valaki kint legyen az érkező vonatoknál, 
mert a katonák tömegeit először is rá kellett be
szélni, hogy hagyják el a vonatot, el kellett 
oszlatni a félelmüket, hogy azért ha ki is száll
nak, mégse kell majd, mint közbeeső állomáso
kon történt velük, napokig éhen kódorogniuk 
s várni vasúti kocsikra. S kellett odakint va
laki, aki arra az esetre, ha a katonaseregeknek 
csakugyan várni kellett, néha huszonnégy óráig 
is, a megfelelő vonatcsatlakozásra, megakadá
lyozza, hogy a  türelmetlenség lázában az első, 
esetleg céljukkal ellenkező irányba menő vo
natot rohamozzák meg, s hogy éjszakára vala
melyik raktárban fekvőhelyet juttasson vagy 
kutasson fel a fűtetlen kocsikban és kocsik te



tején megtett hosszú úttól meggémberedett tel
teknek.

Kilinyi elvtárs azonban fölényesen tekintett 
nemcsak a vasúti szolgálatra, hanem az egész 
Propaganda Bizottságra, sőt magára a forrada
lomra is. Báti első perctől kezdve nem szerette, 
de meg kellett állapítania, hogy mások határo
zottan respektussal kezelik.

Foglalkozására nézve Kilinyi orvostanhallgató 
volt, de mintha fő foglalkozása tulajdonképp a 
mindenütt való bennfentesség lett volna. Van
nak emberek, akikről az első benyomást nem a 
tekintetük kelti, nem a hangjuk, nem is a mód, 
ahogy mozognak, hanem az öltözködésük. Leg
alábbis Báti, valahányszor Kilinyire gondolt, 
elsősoroban egy fehérpettyes kék selyem nyak
kendő, egy elsőrangú harangszabású kék kabát 
s egy nyilas selyemharisnya jutott az eszébe 
Első este a Propaganda Bizottság palotájában 
látta, milyen szolgálatkészen, de méltósággal 
pártfogol mindenkit. Mosolygó arccal, nagyon 
emelt, majdnem állandóan hátravetett fejjel 
mozgott, s úgy járt egyik teremről a másikra, 
mint aki privát lakosztálya termeiben sürög- 
forog. Még az elnöki szobába is, melynek ajta
ján ott állt az erélyes felirat: „Fogadóórák ki
zárólag d.u. 3—5-ig” - -  kopogtatás nélkül s né
mi zajjal nyitott be. S nem azt mondta, hogy 
majd beszél az elnök elvtárssal vagy elnök úr
ral, hanem: majd szólok a kisöregnek, jó fiú, 
nagyon jó fiú.

Ez a jó fiú és kisöreg a magyar munkásság 
legelső vezérei közül való, egykor legnépsze
rűbb szónok, egykori építőmunkás volt. Egyál
talán nem volt se öreg, se kicsi, középtermetű, 
kitűnő szervező erő s egész az utolsó időkig 
markában tudta tartani még a munkásságnak 
azt a részét is, mély a szociáldemokrata párt po
litikáját a munkásság érdekei ellen valónak 
találta. De Kilinyi elvtárssal szemben, úgy lát
szik, tehetetlen volt. Ha az elnök elvtárs meg
jelent, hiába védekezett, Kilinyi erőszakosan 
mégis lesegítette róla a kabátját s mindjárt re-



ferált is neki az emberekről, akik az elnök elv- 
' társra várnak, elmondta, ki milyen ügyben van 
itt és indítványokat tett, hogy az elnök elvtárs 
mit hogy intézzen el. Azt, hogy magát Kilinyi 
elvtársat ki küldte vagy ki hívta ide, senki sem 
tudta. Az elnök elvtárs eleinte megütközve néz
te ezt a mosolygó szolgálatkész fiatalembert, de 
a fiatalember sürgött-forgott s a végén a Pro
paganda Bizottságot sokkal inkább el lehetett 
képzelni az elnök elvtárs, mint Kilinyi nélkül. * 
Mindenki megszokta, hogy bármire is szüksége 
volt a Propaganda Bizottságnál, csak és egye
nesen Kilinyit kereste. Sürün fordultak meg a 
Bizottság termeiben írók, költők, újságírók, akik 
a Nemzeti Tanács sajtóirodájából jöttek. Ezek 
is csak Kilinyihez fordultak kérdéseikkel s kéz
irataikkal is, melyeket a Propaganda Bizottság 
számára készítettek. Kilinyi elvtárs a legneve
sebbeket is keresztnevükön szólította, de a leg
szürkébb kisemberhez is volt mindig egy-egy 
lekötelezőén nyájas szava. S e bokros elfoglalt
ságai közepette nemcsak egyetemi tanulmányai
nak végzésére jutott ideje, közben különböző 
diákjóléti intézmények választmányi tagja, tit
kára, pénzt ám oka, sőt mint Báti egyiszer tőle 
magától véletlenül megtudta a Jászi-féle pol
gári radikális párt VI. kerületi ifjúsági csop>ort- 
jának is elnöke volt.

— Azt hittem, hogy szocialista — kérdezte 
Báti, noha egyáltalán nem volt meglepve.'

— Kérem, kd tudja azt magáról ma, hogy mi
csoda? Azt hiszi, Károlyi tudja? — nevetett Ki
linyi elvtárs, akinek minden második napon 
Bátit kellett volna a pályaudvari szolgálatban 
felváltania s aki ezúttal is három óra késéssel 
ért ki a pályaudvarra. — Nem jöhettem előbb, 
ha már az ember elnök, egyszer ténylegesen is 
kell elnökölnie. Ennek az egész októberi forra
dalomnak az a titka, hogy a vezéréről, Károlyi
ról, minden jót fel lehet tételezni. Ez a legnép
szerűbb forradalom a világatörténelemben máig, 
nemosak azért, mert egybeesik a háború befe
jezésével, hanem azért is, mert a vezérét, Ká
rolyit, senki se bálványozza. A bálványok min
dig ellenbálványokat hívnak életre. Károlyiról



azonban senki se mondhatja, hogy zseni vagy 
született vezér, viszont mindenkinek el kell is
merni, hogy jó fiú, mert mindenki látta, mint 
lett az ország leggazdagabb hübérurából, az 
Omge elnökéből pacifista forradalmárrá, pol
gári radikálisok sőt szociáldemokraták puszipaj
tásává. Nézze meg ezt az elpiszkolt pályaudvart, 
a tönkretett vasúti kocsikat, amikből a bőrülé
seket is kilopták, az ablakokat betörték, nézze 
meg ezeket a szennyes, rongyos bakákat; ez az 
ország most oly szegény, úgy elvérzett, annyira 
erején felül való volna minden kis feladat is, 
hogy ki se bírna egy zsenit az élen. De egy jó 
embert, egy nemes szívet — mi maradt az egész 
országnak egyéb, mint a jó szív? S ha Wilson 
meg az antant nyakrafőre osztogatja majd a 
pofonokat a Károlyi antant-barát illúzióinak, 
a Károlyi nimbuszámak ez se fog ártani, sőt, ta
lán sőt, mert az 6 nimbusza nem a nagyságá
nak, hanem a jóhiszeműségének az eredménye.

Kilinyi a pályaudvaron is hamarosan megis
merkedett minden vasúti tisztviselővel, még az 
állomásfőnökhöz is be-benézett, mint ő mondta, 
egy kis traocsra. Báti nemigen találkozott vele 
másutt mint a pályaudvaron, de az ilyen rövid 
beszélgetések is kínosak voltak, éspedig azért, 
mert Kilinyi az ajánlólevél nyomán abból in
dult ki, hogy Báti bizonyára jó ismerőse a leány
nak s ő anélkül, hogy tudatában lett volna an
nak amit csinál, első pillanatban megerősítette 
Kilinyit ebben a tévhitében s aztán már nem 
hazudtolhatta meg saját magát. Kilinyi ugyanis 
— akkor még legelején volt a Propaganda Bi
zottságnál a karrierjének s tán hízelgett is neki, 
hogy már pártfogását kérik — a levél olvasása 
után nyájas, rendkívül készséges, hangsúlyo
zottan közvetlen volt Bétával szemben. Mind
járt cigarettával kínálta meg — valódi Hiksos 
cigarettával s csodálkozott a Báti csodálkozá
sán, hogy hogyan jut valaki most ilyen cigaret
tához — és Cinner Erzsi iránt érdeklődött. Az 
érdeklődés úgy nyilvánult, hogy ő beszélt Cin
ner Erzsiről és időnként egy-egy, a feleletet 
meg se váró rövid ugye? vagy nem? kérdéssel 
fordult Bétához. Az percről percre mélyebben,



menthetetlenebből bonyolódott bele a csak fé
lig önkénytelen hazugságába.

— No és a kollegina még mindig nem szán
dékozik visszatérni az egyetemi tanulmányok
hoz?

— Semmi szín alatt — válaszolta határo
zottan Báti s még a fejét is tagadón rázta.

— Nagyon, nagyon sajnálom — szólt Kilinyi 
a , »nagyon” szót mind a kétszer erősen meg
nyomva. — A kollegina álláspontja teljesen ha
mis. Dehogyisnem l^het egyszerre két dolgot is 
jól csinálni!

— Bocsásson meg, de én azt hiszem. . .  — 
kezdte Báti, aki egyrészt vergődött a saját ha
zugsága hálójában, másrészt növekvő érdeklő
déssel leste Kilinyi minden szavát.

— Hát ön is az extremisták közül való? — 
vágott a szavába fejcsóválva Kilinyi. — Igen, 
én így nevezem a kollegina mentalitását. Ké
rem, én már ismertem a kolleginát, miikor még 
filológusnak készült, sőt futólag még előbb. 
Hallatlan szorgalmas kis diáklány volt! És lel
kes! Mintha a finn-ugor összehasonlító nyelvé
szet nem egy bogarászó tudomány, hanem egy 
új vallás volna! A rengeteg írásemlékek, közép
kori legendák, meg versezetek még hozzá, ami
ket betéve tudott! S a háborúban egyszerre csak 
hallom, otthagyta a finneket és ugorokat és az 
egész filológiát és elment orvostanhallgatónak. 
Kijelentette, hogy utál minden szépséget és mű
vészetet. Azt mondtam, el fog ájulni, ha az első 
hullába be kell szúrnia bonckését. De kackiás 
kis nő, meg kell adni, ha fejébe vesz valamit. . .  
Nem tudom ismerte már akkor? Kérem, levá
gatta a haját, holott akkor az még egyáltalán 
nem volt divat. De úgy látszott, ez mind az új, 
zord programjához tartozott. Mondom én: hát 
most egész apáca lesz már? És tudja, csak rám 
néz, nem is nevet. Én nagyra becsültem mindig 
— csak — hogyis mondjam — ugye, egy nővel 
mégis szeret az ember úgy kicsit. . .  nem, ővele, 
igaz-e, vele az ember valahogy nem tud vagy 
nem mer. . .  ahá, elpirult, szóval maga is így 
érzi — érdekes! Ugye, valahogy lánynak túl 
komoly vagy mi. Elég az hozzá, emlékszem rá,



én kalauzoltam el a bonctani intézetbe. . .  di- 
rekt imponált nekem. De ez a sok kísérlet, most 
meg már ezt is, az orvostudományt is faképnél 
hagyja, ez, kérem, nem okos. Most már még 
orvostudományra sincs szükség, csak forrada
lomra. Tudja, hogy a kollegina a diákegyesület
ben határozottan azt a tézist állította fel, hogy 
minden orvos állami lalkalmazott legyen, épp 
úgy állami munkás, mint a gyári munkás — 
egészségügyi munkás, ő, ő mondta ezt az új ter
minus technikust. Én nagyra becsülöm a kőhe
gyiét, de kénytelen voltam ez ellen a mégis túl
zottan extrem álláspont ellen bizonyos malícdá- 
val tiltakozni. Nem említette?

— De igen, úgy rémlik — szólt mélyet léle
gezve Báti — a malíciát igen, csak az ő saját 
felszólalásáról nem beszélt közelebbit.

— Hát kérem, azt a kijelentést tette, hogy 
pillanatnyilag az orvos számára sincs égetőbb 
szakkérdés, mint a társadalmi kérdés, mert az 
orvostudomány minden eredménye illuzórikus, 
amíg az emberek nagy része tömeglakásokban 
lakik és nem táplálkozhatok úgy, ahogy kell. 
Szorul szóra ezt mondta. Én erre nem állhat
tam meg, hogy közbe ne szóljak: Ezek szerint 
ha valaki holnap felfedezi a rák szérumát, az 
attól még antiszociális ember lehet? A rákbe
tegek legnagyobb része ma nem juthat orvos 
elé — vágja ki erre ő —, s ha orvos elé jut, 
nem vehetné meg a patikában a szérumot. . .  
Hát mondja, kedves uram, lehet így beszélni? 
Mindenesetre örülök, hogy nem haragudott meg 
rám, amit abból látok, hogy önt, a barátját el
küldte hozzám, ö  tmaga azóta nem nézett fe
lém, rossz véleménnyel van az intellektuelek- 
röl, úgy hallom. Beszélik, hogy valami kommu
nista folyóiratot terveznek . . .  Megjegyzem, le
het, hogy j61 bevág. . .  Nézze meg a német
országi eseményeket, tényleg, az idő balra, ha
tározottan szélsőbalra tendál manapság!

Ez az első beszélgetésük sűrűn meg-megsza- 
kadt, mert Kilinyi beszélgetés közben szemmel 
tartotta az egész termet, s míg Kilinyi beszélge
tett, tisztes távolban, pár lépésre az íróasztal
tól, már egész kis csapat gyűlt össze, mind Kili-



nyíre várva. Q közben nyugodtan csevegett, ne
vetgélt Bátival, éppúgy, mint azzal a középis
kolai tanárral és feminista hölggyel, akikkel 
Bátit várakoztatva konferenciázott. Báti, e kon - 
ferencia végére várva, már a távolból úgy ta
lálta, hogy Kilinyi modorában, minden kedves
sége mellett is, sőt épp magában a kedvességé
ben van valami szemtelen. Először is az, hogy 
olyan hangosan beszélt, hogy mindenkinek aki 
belépett, föltétlenül reá kellett figyelnie, holott 
az övén kívül még két íróasztal s az előtt is ül
tek emberek a teremben. Másodszor pedig mi
közben a középiskolai tanárral beszélgetett, 
mintegy szórakozottan egyre-másra annak a 
nyakkendőjét igazgatta. Báti, mikor végre Kili
nyi odaszólt neki: parancsoljon! — akaratlanul 
is a nyakkendőjéhez kapott, s mégis, noha meg 
volt róla győződve, hogy nyakkendője most a 
helyén, rendesen, a gallér közepén áll, inkább 
még túl feszes, mint túl laza — ilyesmit érez az 
ember — amint Kilinyi elolvasta a levelet, alig 
beszéltek egymással pár szót, máris mosolyogva 
a Báti nyakkendőjéhez kapott. Báti jól emlé
kezett rá még később is, ez a mozdulat nemcsak 
dühítette, hanem valósággal kellemetlen érzés 
lepte meg, mikor mint egy szűkülő hurkot, 
érezte Kilinyi keze között az amúgy is szorosra 
kötött nyakkendőjét. Nem kezdődött jól ez az 
ismeretség. Báti ugyanis már akkor, mikor Kili- 
nyit a középiskolai tanárral való tárgyalása 
alatt nézte, egész idő alatt várta, kívánta, hogy 
a tanár is, legalább egyszer nyúljon oda a Ki
linyi fehérpettyes kék selyem nyakkendőjéhez.
A tanár nem tette, de Báti már akkor elhatá
rozta, hogyha Kilinyi az ő nyakkendőjét csak •
meg is érinti, akkor ő is elkezdi majd igazgatni 
a Kilinyiét, akiről különben Lénárt már előre 
megmondta, hogy ronda fráter. S azután, hogy 
Kilinyi befejezte a Cinner Erzsiről való kérde- 
zősködést, s Bátival is megállapodott a pálya
udvari munkabeosztására nézve, az csakugyan, 
még elmenés előtt, gyorsan odakapott Kilinyi 
nyakkendőjéhez. Kilinyi mosolyogva húzódott 
hátra, majd nyájasan szorított kezet vele, de



Báti mindjárt érezte, hogy kölcsönösen ellen
szenvesek egymásnak.

A legfőbb ok azonban, amiért Bátinak any- 
nyira kellemetlen volt a Kilinyivel való, ha 
csak pár perces együltlét is kint a pályaudva
ron, az a bizonyos hazugság volt. A legkínosabb 
az volt, hogy már két hete volt a Propaganda 
Bizottságnál és Cinner Erzsinek még színét se 
látta. Pedig akkor, mikor Kilinyinek hazudott, 
holtbiztosra vette, hogy már másnap a hazug
ság megszűnik hazugság lenni, mert Lénárt elvi
szi majd Cinner Erzsihez vagjf oda az asztalhoz a 
kávéházban, hogy ő személyesen megköszön
hesse a leánynak a hasznára vált levelet. Lé
nárt másodnap éjszaka felbukkant ugyan a Ke
leti, pályaudvaron, üdvözölte is, sőt meglehe
tős élénken üdvözölte Bátit, meg is kérdezte, 
hogy most már meg tud-e majd valahogy élni, 
de aztán anélkül, hogy elköszöntek volna egy
mástól vagy megbeszéltek volna egy újabb ta
lálkozást, a katonák és civilek forgatagában 
Báti egyszerre elvesztette barátját. Abban a hi- 
szemben, hogy ez csak véletlen volt, már más
nap délután megjelent a Párizs kávéházban. Az 
első kínos meglepetés mindjárt az ajtóban érte: 
Eisinger. Báti igazán nem őt kereste, sőt tulaj
donképp meg is felejtkezett róla, amit viszont 
Eisinger nem tudhatott. Eisinger, kezében meg
rakott tálcával, a kellemes meglepetéstől fel
szökő szemöldökökkel, kis, fakó arcán felragyogó 
örömmel állt meg, mikor megpillantotta. Báti 
azonban nem ment feléje, hanem a nagy asztalhoz 
igyekezett, melynél az aszkéta képű bürokrata 
és Lénárt ült csak, mind a ketten beszélgetésbe 
merülve. Báti csak pár lépést tett feléjük, mert 
amint Lénárt meglátta, ahelyett, hogy odahívta 
volna — mintha fel se merült volna benne a 
gondolat, hogy Báti egyenesen őmiatta jött 
ide — karját kinyújtva hatalmas kezével szívé
lyesen intett feléje, de a következő pillanatban 
már vissza is fordult és folytatta a beszélgetést 
asztaltársával. Báti sietve fordult vissza és ment 

/ útjára.
Többet nem fog a Párizs kávéházba menni, az 

már biztos — határozta el. — Nyilván félreér



tés történt s csak az ő részéről, ö  azt hitte, 
hogyha Lénárt már az első találkozásnál annyit 
beszél vele, úgy belekarol, mint ahogy tette, az 
annak a jele, hogy ő is van olyan fontos sze
mély Lénárt számára, mint amilyen fontos lett 
Lénárt őneki. Valójában azonban úgy látszik, 
hogy Lénárt azzal, hogy kenyeret szerzett neki, 
már pontot is tesz találkozásuk után. Éppúgy, 
mint ahogy Cinner Erzsit se érdekelte az ő sze
mélye. Cinner Erzsi se akart vele beszélni mi
előtt az ajánlólevelet megírta, s most meg, hogy 
a levélnek eredménye is volt, a leány számára 
az ő személye meg éppen el van intézve. Segítő 
kezet nyújtottak neki, segítettek rajta, de azon 
kívül megvannak a maguk ügyei. S én — álla
pította meg Báti — mehetek tovább propagan- 
dázni s barátomul érjem be a manikűrözött Ki- 
linyivel!

Lénárt sokat kódoroghatott, mert Báti azután 
is, többször is találkozott vele a városban. Egy 
napon Báti — dél felé ját és a pályaudvarról 
volt hazatérőben — megállt egy litfaszoszlop 
előtt, melyen egy óriás betűkkel nyomtatott 
vers volt frissen kiplakatírozva. Erdős Renée 
hosszú-hosszú verse volt s régies népies ritmus
ban ünnepelte a múltak bűnéért szenvedő Ká
rolyit. „Méné Fejérvárra jó Károlyi Mihály. . . ” 
Ez időben ugyanis Károlyi Belgrádba utazott, 
hogy Franchet d’Espérey-től átvegye a fegyver
szüneti feltételeket. A francia generális ez al
kalommal teljes kíméletlenséggel oszlatott el 
minden illúziót a demokratikus antant nagylel
kűsége felől.

— Katonatanács? Hát idáig süllyedtek Önök? 
— csapta össze kezét a generális, mikor Károlyi 
bemutatta neki a kíséretében lévő munkás- és 
katonatanács képviselőit. Az élelmes' költőnő 
Károlyinak ezt a vesszőfutását énekelte meg. 
Míg Báti a Propaganda Bizottságtól kiragasz- 
tatott vers előtt állt, a háta mögött ismerős szá
raz nevetést hallott. Nem fordult meg. Hallgatta 
mint skandálja Lénárt nevetve a minden 
áiamlathoz való alkalmazkodásáról hírhedt 
költőnő versét.

— Né, a maga vidéki barátja! — kiáltott fel



a kávéházból ismert, testes, szép fekete szemű 
nő, aki Lénárt társaságában átcsorgott a plakát 
előtt. De Báti, nyomatékos ridegséggel, csak 
megemelte kalapját és sietett el. Most már ön
érzet kérdése volt, hogy megmutassa Lénárt- 
nak: nem szalad ő olyan szekér után, amelyik 
nem akarja felvenni. Lénárt felhúzott homlok
kal csodálkozva bámult az elrohanó hosszú fiú 
után.

Báti ez időben oly elhagyatottnak érezte ma
gát, hogy legbiztosabb ösztöneiben is már-már 
bizonytalanná vált. Mintha minden összefogott 
volna ellene, mintha minden csak azért tör
ténne, hogy kirekesszék, minél teljesebben el
vágják útját. Nem elég, hogy Lénárttal ilyen 
érthetetlen módon kettétört minden, nem elég, 
hogy Cinner Erzsit is mintha a föld nyelte 
volna el: még Kilinyivel is nyíltan rosszra for
dult a viszony, mikor Kilinyi egy alkalommal 
végighallgatta, hogy ő mit beszél a hazatérő ka
tonáknak.

Akkor már Magyarország köztársaság volt és 
a Propaganda Bizottság kiadta az utasítást: fé
kezni, a forradalom immár diadalmasan befeje
ződött. De közben sehol se látszott az az új vi
lág, melynek szele oly boldogítóan csapta meg 
Bátit első pesti éjszakáján. Sehol se látszott 
semmi, ami ahhoz a lendülethez hasonlított 
volna, mely őbenne élt s mely mindent gyöke
restül újjá akart építeni. Kilinyi leplezetlenül 
feljebbvalói szigorúsággal figyelmeztette, hogy 
nem lesz jó vége, ha ő, a népköztársaság fizetett 
embere a katonáknak arról beszél, hogy ne szol
gáltassák be fegyvereiket, a közeli igazi forra
dalomnak nem valami békés reálpolitika, ha
nem a minden régivel való harcos leszámolás 
lesz az útja.

Kilinyi most már, ha megjelent a pályaudva
ron, hogy átvegye a szolgálatot, épp csak kö
szönt Bétinak s még csak nem is mosolygott. Ez 
egyrészt kellemes volt, mert azelőtt minden be
szélgetésnél félnie kellett, hogy kiderül az os
toba hazugsága. De másrészt, az egyetlen em
ber, aki arról a leányról neki egyet-mást mind
untalan elárult, ugyanez a Kilinyi volt. Majd



nem kizárólag Kilinyinek köszönhette, hogy 
nem egyszer úgy gondolhatott Cinner Erzsire; 
mint ahogy az ember egy távoli barátjára gon
dol, akiről, akármilyen zárkózott természetű is 
az, mégis sokat, szinte mindent tud. S most az 
a veszedelem fenyegette, hogy ezt a különös, 
izgatóan távoli jó ismerőst teljesen szem elől 
veszti, sőt hogy még mint emlék is zavaros 
ködbe vész. Mert azóta, hogy akkor a iitfasz- 
oszlop előtt Lénárttal annak a nagy testes nő
nek a társaságában találkozott, egyszerre az a 
kérdés nyilallt agyába, hogy honnan vette ő azt 
a különös bizonyosságot,mellyel mindeddig azt a 
titokzatosan nyugtalan lábú lányt tartotta az ő 
ajánlólevele írójának, Cinner Erzsinek? Hátha 
épp ez a testes nő volt a levél írója? Ennek is 
rövid a haja. . .  igaz, Kilinyi azt is mondta, 
hogy a rövid hajával apáca arcú. . .  de amilyen 
jó szocialista a Kilinyi, olyan apáca arcú lehet az 
ő szemében ez a vaskos hangos nő is. Báti a 
fejébe vette, hogy az a Cinner Erzsi, akit ő ne
vez így, az írásából, a betűiből, az ékezetekből 
vélt ráismerni a kézre, a mozdulatokra, a test
tartásra . . .  de ez most már csak okoskodás volt 
és nem az a naiv, önként adódott, kétség ár
nyékától se zavart hit, melyben eddig élt.

Fluck is eszébe jutott, Fluck, akit csak most 
értett meg. Fluck félt Pesttől, félt attól, hogy 
ott megéretik és könnyűnek találtatik majd — s 
vajon ővele, Bátival nem ez történt máris? Ho
mályosan emlékezett rá, hogy még Novalisról 
is beszélt akkor éjjel Lénártnak! Török Géza, 
akit ő akkor a maga érzelmes romanticizmusá- 
ban túl száraz, lendület nélkül való s épb csak 
okos embernek nézett, most mint az igazi mo
dern, következetesen forradalmi gondolkodású, 
kemény egyéniség jelent meg előtte. Cinner 
Erzsi vajon nem utálja-e a metafizikát meg az 
álmodó művészeteket? Sarkadi milyen tömören, 
egyszerűen fejezte ki: a boldogság a jó szekré
ció! — jutott eszébe Bátinak. Még nincs egy 
éve, hogy ő, Báti, lelkesen falta Maeterlinck: 
Szegények kincsét! Metafizikusok, művészek, 
mint Maeterlinck, hetet-havat összehordanak, ha 
ilyen kérdésről van szó, mint a boldogság. A



forradalmár tárgyilagos, nyílt tekintete azon
ban mindent visszavezet a lényegre, mindennek 
sorsdöntő eredetére: a materiális feltételekre. 
Minden igazi forradalmár egyetért ebben. Cin- 
ner Erzsi is nem azt mondta-e, hogy nincs 
szakkérdés, nincs semmi kérdés, mely végső fo
kon nem társadalmi kérdés? íme, ő, Báti aki 
mindent lehetségesnek tartott magáról, csak 
ezt soha, egyszerre egész eddigi gondolkodás
módjával Kilinyi-féle alakokkal találja egy 
sorban magát!

Már hosszú, hosszú napok óta nem beszélt 
senki más emberrel, mint kint a pályaudvaron a 
katonákkal s azonkívül mindennap, néha nap
jában többször is a lakásadójával. Báti szobája 
— a Rákóczi úton — eredetileg fürdőszoba volt, 
ami a korhadt padlón és a falakon még jól meg
látszott. Most kabinetként szerepelt és nem fért 
bele más mint egy poloskás ágy meg egy lili
puti rozzant szekrény, melyet bezárni nem le
hetett s ahonnan fokozatosan, kezdve a zsebken
dőkön, lassanként minden fehérnemű, amit Báti 
magával hozott, a takarítással megbízott ház
mestereié keze alatt egyszerűen elfogyott. A la
kásadója, egy a háborúban megvakult bank- 
tisztviselő, egész nap otthon ült. Bármily óvato
san is nyitotta ki az ember az előszoba ajtaját, 
ő a vakok éles fülével azonnal meghallotta, s 
akármilyen halkan is járt Báti, már nevén szó
lította és hívta be magához, hogy beszélgessen 
vele, meséljen neki. Nemcsak Bátival, de a 
többi albérlőjével is így tett. Azok, hogy ettől a 
kellemetlen meghívástól szabaduljanak, a vak 
házigazda akarata ellenére, titokban megolajoz
ták a csikorgó előszobaajtót. De ez se használt. 
A hadnagy úr valahogy rájött a cselre és most 
már a legkisebb neszre is szenvedélyes érdeklő
déssel figyelt. A lakását még banktisztviselő 
korában örökölte a szüleitől s mikor tizenhatban 
ilyen szerencsétlenül sebesült meg, feleségül 
vett egy fiatal özvegyasszonyt, akit még abból 
az időből ismert, mikor megvolt a két szeme vi
lága. Akkoriban még udvaroltak az újságok a 
vak hősöknek, s az egyik nagy képes újság az 
érdekes esküvőről képet is közölt. A házigazdá-



nak mindig a zubbonya zsebében volt a kép és 
már az első nap megmutatta Bátinak. S Bétá
nak el kellett mondani, hogy mit lát a képen s 
fel kellett olvasni a hős hadnagyról és a haza
fias érzelmű menyasszonyról szóló szöveget. A 
képen látható volt a vak hadnagy éspedig dísz
uniformisban, összes nagyszámú kitüntetésével 
a mellén, karddal az oldalán a díszes templomi 
oltár előtt, oldalán a csinos, mosolygó menyasz- 
szony s mögöttük, szintén teljes katonai dísz
ben, két ezredes, akik tanúként szerepeltek. A 
hadnagy úr már számtalanszor olvastathatta fel 
magának az agyonfogdosott, képeslapból kivá
gott oldalt, mert ha Báti, akinek kínos volt a 
felolvasás, hogy hamarébb végére érjen egy- 
egy nagyhangú jelzőt elsikkasztott, a hadnagy 
idegesen szúrta közbe: vigyázzon, vigyázzon!

Szintén mindjárt az első alkalomnál elmondta 
a hadnagy úr a folytatást, a házassága rövid 
tprténetét is. Az asszony — mondta — nagyon 
elbízta magát, azt hitte, hogy azért, mert én vak 
vagyok, mindent szabad s kilophatja — a had
nagy úr nevetett ezen a kifejezésen — a szemem 
világát is. Akkor még megvolt az idomított far
kaskutyám, nagyszerű állat volt, a legforgal
masabb utcákon is biztosan vezetett, csak na
gyon sokat evett, nem győztem! —• szóval Rexet 
uszítottam rá a feleségemre, úgy kergettem el.

A hadnagy úr szobájában az egy hamutartón 
kívül semmi se hevert szabadon. Ha egy tányér 
kellett neki, maga ment a szekrényhez, kitapo
gatta a kulcslyukat, és amint a tányérra már 
nem volt szüksége, sajátkezűleg tette vissza, és 
zárta el a szekrénybe. A rögeszméje az volt, 
hogy meg akarják lopni, ki akarják rabolni, s 
ettől való félelmében nem mert kimozdulni ott-, 
honról. Mert ha kirabolnak, az albérlőkből nem 
lehet megélni, még éhen halhatok — hajtogatta.

Az albérlők — egy számtiszt, egy főiskolai hall
gató és egy Vasúti mérnök — részben megerősí
tették a hadnagynak a feleségéről szóló elbeszé
lést. Az asszony csakugyan elvitt a házból min
den elemelhetőt. De a számtiszt — szelíd öreg 
hivatalnok — az asszony számára is talált
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mentséget. Az asszony nagy nyomorban volt 
mikor hozzáment a vak hadnagyhoz, s a had
nagy, mielőtt még megvakult, egész más ember 
volt. Az asszony remélhette, hogy a hadnagy 
nyugdíja, lakása legalább a nyugodt megélhe
tését biztosítja. Viszont a hadnagy első nap
tól kezdve elképzelhetetlenül fukar volt, első 
nap már szemrehányást tett az asszonynak, hogy 
meg akarja lopni, s ami a legjellemzőbb: nem 
adta ki kezéből a kulcsokat. Igen — mondta a 
vasúti mérnök —, pokol volt az asszony élete.
A főiskolai hallgató azonban erre kuncogva je
gyezte meg: a mérnök úr és én azonban igye
keztünk tehetségünkhöz képest elviselhetővé 
tenni neki, quasi megédesíteni. . .  Erre már a 
szelíd öreg számtiszt se állta meg nevetés nél
kül: Szép asszony volt, az igaz, — mondta s 
csettintett a nyelvével.

Minthogy Báti sose mehetett be egyenesen a 
kabinetjébe, hanem előbb a vak házigazdához 
is, hacsak pár szóra is, be kellett térnie, inkább 
haza se ment, hanem kószált kint az utcán. A 
hadnagy azonban sokszor még éjfél után is fel
öltözve ült a sötét szobájában s Báti ilyenkor 
beleborzongott, ha a sötét szobából egyszerre 
felharsant a mindig kicsit haragos, hívó hang: 
Báti úr! Báti úr! Már megint nem tudok, aludni, 
jöjjön be hozzám kicsit!

Most azonban, hogy magával ennyire elége
detlen volt, sorsszerű ujjmutatásnak érezte a \ 
véletlent, hogy épp a háborúnak egy ilyen ször
nyű testi-lelki áldozatja lett a házigazdája és 
áll előtte mindennap. Ha elfelejtkezne csak egy 
napra is a gyűlöletről, mely a háborút termő s 
az éhhalál rémével fenyegető világ ellen szen
tül kötelező, itt ez a háziúr, aki vakságában 
éppúgy, mint lelki nyomorékságában ennek a 
világnak szimbolikus erejű produktuma. Hát 
lehet kételkedni emberi embernek a Cinner 
Erzsi igazában? Lehet addig más kérdést is 
kérdésként elismerni, míg ez a világN el nem 
tűnik a föld arcáról? S nem kell-e neki mindent 
kiölni magából, ami ködös, álmodozó, esztéta 
benne?

Annál többet járt el most a munkásszerveze-



tökbe. Minden utcában nyílt egy-egy új szakszer
vezet. A Népszava utolsó oldalán'hasábokat tett 
ki a különböző szervezetek esti előadásainak és 
értekezleteinek felsorolása. A háztulajdonosok, 
a fűszeresek, az orvosok, a speditőrök, az ügy
védek, még a bordély háztulajdonosok, sőt a pros
tituáltak is szakszervezetekbe tömörültek, s az 
októberi forradalom hivatalos sajtója ezekben 
az újdonsült szakszervezetekben is a forradalom 
még mindig növekvő népszerűségének jelét 
látta. A szociáldemokrata párt már az új vá
lasztásokra készült és a párt senkivel se akarta 
elrontani dolgát, mert szavazat az szavazat. A 
munkásoknak azt mondták a pártvezérek: csak 
kerüljünk a választásokon többségbe, majd ak
kor! — addig azonban ne dobjátok ki az igazga
tókat, ne szocializáljátok az üzemeket, addig le
gyetek türelemmel. Ha pedig a polgársághoz 
beszéltek, azt mondták: mi demokraták va
gyunk, szívünkön viseljük a kereskedelem ér
dekeit, és az osztályok békés együttműködése a 
célunk.

Báti mindenütt ebbe a kompromisszumokat 
kereső, ügyeskedő reálpolitikába ütközött. Még 
a munkások szervezeteiben is. Egy világháború 
után még ugyanaz a szellem élt, melyet a világ
háború előtt való időből, az otthoni pártszerve
zetből, gyerekkorából ismert, mikor hosszú es
téken keresztül arról vitatkoztak, hogy kikö
vezzék^ a Munkásotthon egész udvarát vagy 
csak a kapubejárót. Most is elhangzott egy-egy 
előadás a történelmi materializmusról vagy a 
higiéniáról vagy a -munkabér és tőke viszonyá
ról, de még a higiéniáról szóló ismeretterjesztő 
előadás végén se maradt el az örökösen vissza
térő intelem, hogy a munkások őrizkedjenek 
minden önálló akciótól, várják be s kérjék ki 
minden esetben a Szakszervezeti Tanács illető
leg a párt vezetőség utasításait s készüljenek a 
választásokra.

S Báti mégis járt, egyre járt a különböző ér
tekezletekre. Itt is, ott is fel-felhangzott, ha 
csak egy közbekiáltás formájában is egy-egy ki
áltás, melyet a maga kiáltásának érezhetett. 
Személy szerint elhagyatott volt, mint még soha,



de annál hevesebb szenvedéllyel vetette rá ma
gát az egyetlen valóságra, melynek feltétlenül 
szent, tiszta voltában még legkétségbeesettebb 
pillanataiban sem kételkedett. Azt mondta a ka
tonáknak: a háborúban ott állt az élen Tisza 
István, minden föld nélküli paraszt, minden 
gyári munkás tudhatta hányadán van, kit gyű
löljön, mit akarjon, most meg mindenki azt 
mondja, hogy ők mind, az egész ország a sze
génység, a falusi és városi szegénység akaratát 
akarja; de minekünk íésen kell lennünk, mine
künk nem lehet jó, amire Csernoch hercegprí
más is áldását adja és amiért a gyáriparosok, a 
földesurak és a bankárok is lelkesednek.

S egy napon kitelefonáltak a Keleti pálya
udvarra, hogy Báti azonnal jöjjön fel a Propa
ganda Bizottsághoz, maga az elnök elvtárs hí
vatja.

Az elnök elvtárs Tisza vidéki parasztgyerek
ből lett építőmunkássá s számtalan képről és 
karikatúráról mindenki ismerte a zömök, szé
les vállakon nyugvó borzas fejét, a most már 
kicsit szürkülő nagy fekete bajuszát s a cigá- 
nyosan fekete szemét, s ennél is jobban a teli
piros felső ajak mögül előcsillogó három arany
fogat, s a három aranyfog történetét is. Még a 
múlt század végén verte ki csendőrököl azt a 
három elülső fogat. Azt beszélték, hogy az al
földön, az egyik csőszházban maga is kubikos
parasztnak öltözve tanácskozott az embereivel, 
mert nem kevesebbet akart, mint sztrájkba vin
ni az írástudatlan, éhbérért dolgozó kubikos pa
rasztokat, mikor a csendőrök rajtaütöttek. Azt 
beszélték, hogy hetekig élt odalenn a kubiko
sokkal, talicskázta velük a homokot, velük hált 
és velük ébredt, s mert maga is az ő megyéjük
ből való volt, az ő nyelvüket beszélte, könnyen 
csempészte magát közéjük. Mikor a három fo
gát kiköpte, paraszti nyugalommal mesélte el 
maguknak a csendőröknek a mesét azokról a 
sárkányfogakról, melyekből hatalmas nemzet
ség született. Mindennek betetőzésére a kubi
kos haunkások paraszti viseletében, úgy, ahogy 
akkor volt, mikor a csendőrök elfogták, érke
zett vissza Pestre, ahol már, mint az egész or-
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szágban is, az újságok szóltében traktálták a 
néplázító Harun al Rasid kalandját. A pálya
udvarról egyenest az épí tömünk ások szakszer
vezetébe ment, ahol a fogadtatására akkora tö- 
meg gyűlt össze, hogy köröskörül az egész utca 
csak úgy feketéllett az embersűrűtől. Odabenn 
az építőmunkások majdhogynem idegenkedve 
ismerték fel a számukra idegen maskarában 
szaktársukat. De a szaktárs, aki gyerekkorában 
ilyen gúnyában járt, mint amilyen most is rajta 
vojt, olyan természetesein mozgott, hogy most 
már senki se kételkedett benne, hogy a kubiko
sok magukfajta parasztembernek nézhették. A 
szaktárs, szándékosan-e, a sokhetes megszokás 
következtében vagy a saját paraszti gúnyájá
nak hatása alatt-e, a kubikosok öltözetében, az 
ő nyelvükön, az ő paraszti életből vett képeik
kel beszélt most a városi munkásokhoz. Tiszai 
tájszólással arról tartott előadást az ipari mun
kásságnak, hogy miként élnek földtelen paraszt
testvéred s beszéde végén megmutatta a foghí
jas elülső fogsorát: most aztán merje még va
laki tagadni, hogy a csendőrök verik a parasz
tot. A polgári sajtó elmondta histriónak, dema
gógnak, a vicclapok tele voltak a nevével, aztán 
rágalmazni kezdték, azt mondták, hogy a mun
kások pénzéből emeletes házakat vett az And- 
rássy úton, de a munkások szerették s egy sza
vával tízezreket tudott kivinni az utcára az ál
talános titkos egyenlő választójogért. Majd min
den esztendőben lecsukták pár hétre, sőt hó
napra is. de a börtönből Marx-fordításokkal és 
mindig növekvő népszerűséggel jött ki. Szálló
igévé vált a szava, hogy három nyelvet beszél, 
betéve tudja a Kapdtalt s kevés könyvet írtak 
az agrárkérdésről, amit ő nem olvasott volna — 
s mindezt a független magyar királyi bíróság- 

' nak köszönheti.
Báti tudta miről lesz szó s mégis bizonyos el

fogódottsággal kérdezte meg Kilinyit, hogy szo
bájában van-e az elnök elvtárs, aki őt hívatta. 
Kilinyi csodálkozó képet vágott: hívatta? s most 
már Báti biztos lehetett a gyanújában, hogy Ki
linyi volt az, aki följelentette. Az elnök elvtárs, 
amint Báti belépett, ráförmedt:



— Maga az a Báti? Akkor üljön le! Ügy!
Leült. Az elnök elvtárs felkelt s megállt előtte.
— Tudja maga, hogy a Dunántúl már ellen- 

forradalmi mozgolódások vannak? Mi? Tudja, 
hogy nekünk elsősorban az októberi forrada
lom vívmányait kell megvédenünk, biztosíta
nunk? Tudja, hogy maga vagy felelőtlenül tu
datlan a tényleges erőviszonyokat illetően, vagy 
rosszhiszemű? Tudja, hogy amit maga kint a 
pályaudvaron csinál, az közönséges ellenforra
dalom, ha baloldali ellenforradalom is?

— Én csak úgy beszéltem — állt fel Báti, 
mikor végre szóhoz juthatott —, csak azt mond
tam, amit szerintem minden szocialistának ma 
és mindig mondania kell.

— Mi nem pártintézmény, hanem a népköz- 
társaság Propaganda Bizottsága vagyunk, s ha 
maga itt üres radikális jelszavakkal az ellenfor
radalom malmára fogja hajtani a vizet. . .  szó
val, ne vitatkozzék, hanem feleljen. Ha nem 
hajlandó az én utasításaimnak megfelelően be
szélni, azonnal kiteszem innen a szűrét.

— Bánom is én — kiáltott fel Báti az izgatott 
tekintetét az elnök elvtárs híres három arany- 
fogára szegezve —, bánom is én, ha kiteszi a 
szűrömet. Amit bánok, amit nem értek az az, 
hogy épp ön az . . .  az, aki . . .

Az elnök elvtárs egy lépést hátrált.
— Aki? No fiam, csak ki a szóval!
A „no fiam”, legalábbis Báti úgy érezte, 

vállveregető nyugalommal, fölényeskedő ciniz
mussal volt mondva.

— Ez ..  ez árulás — tört ki elfulladó han
gon, s mikor látta, hogy a súlyos szóra is mint 
áll flegmatikusán, csak némi figyelő érdeklő
dés jeleivel a paraszti, kemény arcán az elnök 
elvtárs, csak nőtt a fájdalmas izgatottsága és 
most mindent, mindent a szemébe akart vágni.

— Én — folytatta meglehetősen összefüggés
telenül — már a háborúban rájöttem, de sokáig 
gondolhattam, ez csak a párt . . .  személy sze
rint ez meg ez másként gondolkodik. . .  de az
tán láttam és most látom. És most egy vak had
nagynál lakom. . .  és a háborúban a saját két



szememmel láttam, hogy végeztek ki Lukasich 
tábornok parancsára katonaszökevényeket. . .  
két húszonegynéhány éves fiatal családapát. . .  
mert a parasztok korán nősülnek. . .  és látom, 
hogy Lukasichnak haja szála se görbült meg, 
látom, hogy maguk a generálisokat mind futni 
hagyták . . .  még a köztársaságot se akarták . . .  
s most a Propaganda Bizottság szociáldemok
rata elnöke szocialista propaganda bűne miatt 
kidob, mint ahogy Szabó Ervint a háború 
alatt. . .  igen, félnek a munkásságtól, az antant, 
a francia, angol meg amerikai kapitalisták 
demokráciája a forradalmuk jelszava! Külön
ben . . .  Csepeltől idáig egyenes az út!

Az utolsó szavakat a gyűlölet leleményessége 
adta szájára. Bármennyire is népszerűtlen volt 
a párt háborút s a hadviselés érdekeit támo
gató politikája, ennek az egy embernek még 
mindig megvolt a tömegeket faszcináló egyéni 
varázsa. S ezért őt küldte ki a párt a háború 
harmadik évében Csepelre, hogy ott a muní- 
ciósgyárban készülő, forradalmi tendenciájú 
sztrájkmozgalomnak elejét vegye. S ott érte őt 
a csúfos kudarc. Alig kezdett a reakciós pán
szlávizmusról és a francia imperializmusról, 
mely ellen harcolni szocialista kötelesség, be
szélni, dühös kiáltások hangzottak: Beszéljen a 
német—osztrák—magyar imperializmusról is! 
Kormánybérenc! Nacionalista! — kiabálták 
minden oldalról. Oly mélyen hajtotta le a fejét, 
hogy csak a bozontos szürkülő haját lehetett 
látni és percekig állt így, megdöbbenve, tehe
tetlenül, szitkok záporában. Nem engedték to
vább beszélni s ettől fogva még csak szakszer
vezeti gyűléseken se lehetett látni. A pártlap 
szerkesztőségébe íróasztal mögé vonult vissza 
és vezércikkekben mennydörgött a párt egysé
gének megbontásán dolgozó * lelkiismeretlen 
kútmérgezők, a megbízhatatlan, felelőtlen ele
mek ellen, akik a pártvezetőséget és a munkás
ság régi kipróbált vezéreit hátbatámadják a 
választójog kivívásáért folytatott nehéz har
cukban.



Csepeltől idáig egyenes az út! — Ismételte 
Báti.

Az elnök elvtárs sűrű, nagy, egykor hollófe
kete színű bajusza párszor is megmozdult, de 
hagyta, hogy a fiatalember kibeszélje magát. 
Aztán egy percig farkasszemet néztek s leg
alábbis Bátinak úgy tetszett, mintha az elnök 
elvtárs barna arca sápadtabb volna, mint volt. 
S mintha csak azt akarta volna megvárni, 
akar-e Báti még valamit mondani. Mikor az 
még mindig nem szólt semmit, a dolgozószobája 
ajtajához ment és csengő hangján kiszólt a te
rembe:

— Kilinyi úr!
Kilinyi nyomban besietett és szolgálatkészen 

állt meg.
— Legyen szíves Báti úr járandóságát a mai 

napig kifizetni.
Erre Báti is menni készült, de az elnök elv- 

társ betette Kilinyi után az ajtót.
— Hagytam volna, hogy a csepeliek sztrájkba 

lépjenek és aztán valamelyik generális egy oda
vezényelt bosnyák ezreddel halomra lövesse 
őket? He?

— Ha az oroszok ilyen óvatosak lettek volna, 
akkor Oroszország ma is a cár országa volna — 
felelte Báti és útjából félretolva az elnök elv
társat, köszönös nélkül sietett el.

Mióta Pesten volt, még soha ilyen elégedett 
magával nem volt. Könnyű léptekkel, saját ke
mény szavait forgatva fejében ment le a lép
csőkön. Mintha csak most került volna igazán 
eleven kontaktusba az élettel, a sok ólálkodás 
után végre szemtől szembe az igazsággal, most, 
hogy ellenségként bántak el vele s hogy helyet- 
ál Ihatott azért, amit már éretlen gyerekésszel is 
szeretett s most egyetlen és biztos igazságnak 
tudott.

— Egy szóra! egy szóra!
Kalinyi sietett utána, Kilinyi kiáltotta a lép

csőkön lefelé sietve, egyik kezében pár bank
jeggyel s az asztrahánprémes télikabátját me
net közben felhúzva, a nevét.

— A járandóságát, a járandóságát majd itt fe
lejtette — adta át Bálinak a pénzt. — Kedves,



kedves Báti elvtArs, látja, én óvtam magát, 
maga akkor a pályaudvaron, éreztem én azt, 
megharagudott rám, most már bevallhatja... 
most látja, hogy igazam volt. Előre tudtam . . .  
borzasztóan sajnálom.

— Hallja kérem — nevetett Báti —, egy olyan 
életrevaló okos embernek, mint maga, nem 
szabadna abból kiindulnia, hogy mindenki más 
a feje lágyára esett.

— Semmi esetre se — tiltakozott Kilinyi és 
a szeme nyugtalanul pislogott jobbra-balra. 
— Én akkor jóakaratból figyelmeztettem csak, 
s igazán nem érdemelném meg, hogy rosszat 
gondoljon rólam. Engem nem szabad egy ilyen 
öreg huligánnal azonosítani. Én az Önök em
bere vagyok, a jövöé, amitől épp az ilyen ki
szolgált, ócskavas sorsára jutó elnök elvtársak 
félnek.

Báti előtt még az elnök elvtárs is egy pilla
natra majdnem rokonszenves színben tűnt fel, 
mikor Kilinyi az ő rovására akart most neki 
kedveskedni. Szinte az elnök elvtárssal való 
szolidaritásból — epés jókedvvel mondta oda 
Kilinyinek:

— Hagyja csak az ócskavasat, nem a kor teszi 
azt. Harmincon innen is még ugyanabban el 
lehet óoskulni.

— Milyen makacs egy ember maga, kedves 
Báti elvtárs — csóválta ,a fejét kényszeredett, 
de elszánt mosollyal Kilinyi. — Ha épp az elvek 
érdeke nem kívánná, már rég otthagytam volna 
én is a bizottságot. . .  Maga látta, kedves Báti 
elvtárs, mi folyik itt, s képzelje el, ha most az 
én helyemre egy jobboldali alak ülne, hogy fes
tene akkor ez a Propaganda Bizottság. Én óva
tosabban, mint ön. tisztelt barátom, de ugyan
azt teszem, mint On, csak észrevétlenül dolgo
zom, csendesen . . .  Hova siet? Várjon, hova siet?

De Bétának most már elege volt s csak arra 
fordult meg csodálkozva már a kapuban, mikor 
Kilinyi utána kiáltott:

— Várjon, mehetnénk együtt, Lénártnéhoz 
megyek.

— Lénártnak van felesége? — állt meg Báti, 
akit az, hogy a száraz nevetésű, csak úgy vak



tában barangoló, nyakigláb legénynek, aki még 
a hajnali órákban is visszafordult az útról, mely 
lakására vezette volna, felesége lehet, akkora 
meglepetésként ért, hogy minden egyebet el
felejtve fordult Kilinyihez: — Lénártnak fele
sége? Most nősült talán?

— Dehogyis, már három éve — s most Kili- 
nyin volt a sor, hogy elámuljon Báti tájékozat
lanságán. — Mit talál ezen olyan nagyon fur
csának?

— Hogy is mondjam . . .  — zavarodott meg 
Báti —, meg szokott látszani az embereken, 
hogyha feleségük van.

— Ez érdekes! — hízelgett Kilinyi, s a végre 
barátságosra forduló beszélgetés miatti örömé
ben a szokott élénkségével folytatta. — Csak
ugyan nem látszik meg Lénárton! Egyébként 
páratlan fiú, igazi poéta. Tudja, hogy az az em
ber már többet koplalt, mint amennyit én már 
aludtam életemben? Pedig hát én.szeretek még 
kilenc után is az ágyban maradni s hacsak 
tehetem, még ebéd után is ledűlök kicsit. A 
háborúban a legnagyobb szenvedésem a korai 
felkelés volt. . .  De mondja, hogyhogy maga 
nem is tudott Magdáról, Cinner Erzsi egykori 
legjobb barátnőjéről? Azt tudtam, hogy már 
rég elhidegültek egymástól, de hogy ennyire 
meghaltak egymás számára ezek ketten! Pedig 
tudja, a Magda se mindennapi nő! Hallatlan, 
hogy milyen sokoldalú tehetség, azonkívül rend
kívül művelt, a férjénél sokkal műveltebb . . .  
és néha megdöbbentően szubtilis. Megjegyzem 
ma már nem az, aki lány korában volt. . .  akkor 
egész udvar vette körül, de azért még mindig 
kellemes és van benne még mindig valami 
faszcin áló, valami brilliáns. Mondom, a házas
ság neki se vált előnyére — ez már majd min
den nőnél így van. Mondom, Cinner Erzsi leg
jobb barátnője volt. . .  s ő csakugyan még 
egyszer se beszélt magának róla? ,

— Lehet, hogy igen csak elfelejtettem — vö- 
rösödött el Báti, de bármennyire is kínosan 
érezte magát ehhez a veszélyes ponthoz érve, 
most már eszébe se jutott, hogy tágítson Kilinyi 
mellől. Olyanféle állapotba került, mint aki



hosszú elszigeteltség után végre hírt hall közeli 
embereiről, s bárki is az, aki a híreket mondja, 
izgatottan figyeli minden szavát. — Mondja, és 
szép asszony a Lén árt felesége?

— Tudja, kedves Báti — nevetett a másik 
—, tudja, hogy köztünk sok a hasonlóság? Hi
vatalból ugyan mindenféle kiszáradt öreg femi
nistákkal érintkezem, de magánéletemben, ha 
nőről van szó, nekem is az az első kérdésem, 
hogy szépbe. Mert igaz-e: szellem, műveltség, 
tehetség, jó, jó, az is jó, de ha nőről van szó, 
nincs fontosabb, mint hogy szép legyen. S 
mégse, hogy Lénártné kimondottan szép-e. . .  
nem, itt valami másról van szó. Nem untatom?

Ez a kérdés nyilván közönséges szemtelenség 
volt s az értelme pontosan az volt, hogy: ugye 
megfogtalak. De Kilinyi ártatlan arccal állt, 
hallgatott s követelte a feleletet.

— Nem untat — morogta Báti — sőt. . .  bi
zonyos okból mindez érdekel.

— Akkor talán lassan indulnánk is — mo
solygott fürkésző tekintettel Kilinyi s jól táp
lált kövérkés arca a szabályos arcvonások elle
nére is a nyomot kereső szimatoló kutyát idézte 
Báti elé, aki már megfigyelte, hogyha Kilinyi 
orrcimpái mosolygás közben tágulnak, akkor a 
legellenszenvesebb, valósággal alattomos lesz az 
arca. — Én — folytatta Kilinyi — öreg róka 
vagyok s tán észrevette ön is, hogy erősen 
szkeptikus. De vannak esetek, amikor minden 
szkepszis ellenére is az ember érzi: itt valami 
egészen biztosain így van s csakis így lehet. 
Ilyen a Lénártné esete is. Én ismertem még a 
fénykorából, még abból az időből, mikor ra
gyogó volt. Tizenöt éves korában már kész 
egyéniség volt, véleményei voltak a férfi és nő 
viszonyáról, Freudot olvasta s amellett minden 
inkább, mint kékharisnya. Emlékszem, ahogy 
egyszer kifejtette, hogy a házasságok boldogsá
gának feltétele: megőrizni a távolság mágiáját. 
Alig volt sokkal több tizenöt évesnél és ilyene
ket tudott mondani! A szüléink házassága, még 
ha jó házasság is, azért olyan poézis nélkül 
való, mert semmit se tartottak egymással szem
ben egyéni titoknak, mert mértéktelenek voltak



az egymás előtt való levetkőzésben — mondta. 
Beszéd így egy kékharisnya? S nagyszerűen 
tudott ötltözködni, holott az apja kispénzű hi- 
vatalnoikocska volt csak. Értette a módját, hogy 
egy pár áthelyezett díszítéssel, egy a ruhájára 
tűzött zsabóval vagy egy csipkegallérral a régi 
rongyaiból valami újat, hangulatosat, divatosat 
s amellett speciálisan eredetit csináljon. Szóval 
itt nem is az a fontos, hogy szép-e — ez kivé
teles eset — itt inkább arról a fajta nőről van 
szó, aki már bakfiskorában hölgy. Nem társa
dalmi, hanem esztétikai, hogy úgy mondjam a 
szónak erotikus értelmében. Tizenöt-tizenhat 
éves fruska volt és egy tucat fiút és lányt tudott 
úgy maga köré vonzani, hogy közben mindig 
ő maradt a hangadó középpont. Égy tucatot és 
nem a tucatemberekből. Magamról nem beszé
lek, de Lénárt is ott volt, Cinner Erzsi i s . . .  és 
még sok sok! S mindenkit megfőzött! Mert köz
ben kacér is . . .

— Kacér?
— Persze, hogy az, ez az épp, amit én hölgy

nek nevezek. Ez egy társasági tulajdonság s ő 
már fruskakorában is rendelkezett vele, noha 
— ez az, amit minden szkepszisem ellenére biz
tosra veszek — ő már akkor is tudatosan fele
ségnek készült, mert közben született feleség s 
abszolút hűséges feleség. Ez olyan biztos, mint 
az, hogy Cinner Erzsi még életében nem flör
tölt senkivel, ámbár erről megvan a magam 
véleménye. . .  ,

Báti nem nézett fel, ment tovább, de Kilinyi 
most egyszerre megint megmakacsodott és csak 
akkor beszélt tovább, mikor Báti megint beadta 
a derekát s ránézett és megkérdezte:

— S mi az egyéni véleménye erről?
Kilinyi még erre se rukkolt ki az egyéni vé

leményével, legalábbis nem mindjárt. Előbb jól 
szemügyre vette Bâtit s aztán szemét le nem 
véve róla, közömbös hangon szólalt meg.

— Semmi különös, azt hiszem ezt már más 
is gondolta róla. Azt hiszem, hogy frigid.

A hatás, amivel Kilinyi előre számolt, vagy 
az lett volna, hogy Báti elkezd nevetni, vagy 
az, hogy nagyon elkomorodva megy tovább;



mindkét esetben elárult volna valamit, ami Ki- 
linyit útbaigazította volna. De Báti csak meg
állt és nyitva felejtett szájjal bambán bámult 
Kilinyire.

— Mért gondolja, hogy Cinner Erzsi frigid? 
— kérdezte végül is.

— Tudja mit — felelte Kilinyi —, üljünk fel 
egy konflisra, nekem hat órára már vissza kell 
mennem az öreghez.

Mikor fenn ültek már az egyfogatoson, s már 
a sovány lovacska bólogatva megindult, Kilinyi 
újra megszólalt:

— Az, kérem, nem normális dolog, hogy egy 
húszéves lány évek óta diákoskodjék Pesten, 
állandóan szintén húsz év körüli férfiakkal 
érintkezzék, és a sok közül egyikkel se kerül
jön intimebb viszonyba. Ahhoz, hogy ez normá
lis nőnél lehetséges legyen, ahhoz a nőnek 
abnormisan csúnyának kellene lennie. Ez ké
rem biztos.

De ekkor már Bátin erőt vett a hallgatás. 
Csak fél füllel hallotta, hogy Kilinyi újra ki
fejti, hogy ő hölgy alatt nem egy társadalmi 
osztályhoz való tartozóságot, hanem egy egész 
speciális erotikus bájt ért. Báti csak hallgatott. 
Ha így rájött a hallgatás, akkor, bárhogy is 
erőlködött volna, képtelen volt valamit is ta
lálni, amiről beszélni vagy legalábbis beszél
getni tudna. Mintha kiürült volna á mindenség 
és felvehető dolgok nélkül meredne a szemébe. 
Semmiről se jutott semmi az eszébe. Ügy tett 
tehát, mintha az utca képét nézné nagy érdek
lődéssel s a kocsis széles háta mögül a sovány, 
búsan baktató kis gebét, amelyik különben is 
csak lépésben haladhatott előre az autók és 
kocsik torlódásában s a folyton csilingelő villa
mosok mentén.

— Persze, ostoba egy dolog ez, a Propaganda 
Bizottsággal — kezdte újra a beszédet Kilinyi, 
aki Báti komor elhallgatását nagyon érthetőnek 
találta. — De majd igyekszem valami mást ta
lálni a maga számára, nem kell, hogy ennyire 
letört legyen, ne féljen.

— Tessék? — riadt fel Báti és értetlenül 
kérdő tekintettel fordult a mellette ülőhöz.



— Higyje el — bizonygatta Kilinyi — én 
mindig élvezetet találok abban, ha valakinek 
segítségére lehetek. Mindentől eltekintve, az 
ember sose tudhatja, hogy nem a legjobb be
fektetés-e egy kis baráti szolgálat. Nekem 
elvem, segíteni, ahol csák lehet. Például ha 
Lénártnak és Stein Sanyinak meglesz a folyó
irat juk, ők nyilván nem praktikus emberek, 
pedig egy folyóirathoz nem elég az idealizmus. 
És nekik is — természetesen a teljes diszkré
cióra számítva — szívesen leszek majd segít
ségükre, mert az magában nem ér semmit, ha 
a lap pár trafik meg könyvkereskedés kiraka
tában fog szerepelni. Elsősorban is reklám kell, 
sajtó, és én majd mozgósítom az összekötteté
seimet, mert mondom, nekem direkt elvem, 
ahol csak lehet, hasznossá tenni magamat. 
Stein Sanyi nagyszerű fanatikus, kitűnő fiú, de 
belőle is hiányzik, ami abból a  ̂ egész különben 
tiszteletre méltó társaságból, az a bizonyos 
ügyesség, életrevalóság. Stein Sanyi . ..

— Ugye — vágott szavába Báti —, én azt 
hiszem, hallottam, hogy Sanyinak szólították, 
ugye ez az az aszkéta arcú?

— No-no — rázta a fejét mulatva Kiilinyi—, 
Sári nem úgy néz kd, mint aki beleegyezne 
abba, hogy Sanyi aszkéta legyen.

— Sári! Hát persze hogy Sári! — kacagott 
fel érthetetlen jókedvvel Báti, de ugyanabban 
a pillanatban hirtelen felállt, meghúzta a bakon 
ülő ember szürke, bekecsszerű kabátját.

— Mi tetszik? — nézett hátra a kocsis meg
rántva a gyeplőt.

Báti azonban nem felelt, csak összehúzta 
homlokát és mereven nézett a nagy kávéházi 
ablakra, amely mögött egy társaság közepette 
ráismert az ismerős ismeretlen Cinner Erzsire, 
a leányra, akit azóta, hogy a Párizs kávéházban 
látta, nem sikerült felfedeznie se pártszerveze
tekben, se könyvtárban, se az utcákon. Báti 
most is a kocsin majdnem hogy észre se vette, 
mert Kilinyi, aki beszélt hozzá, a jobbján ült, 
de egyszerre balra fordította a fejét s a tekin
tete abban a pillanatban egyenest erre a kávé
házi ablakra esett. Egyik kezével a bak vas



kerítését fogva, másikkal a kocsi támlájához 
támaszkodva állt és hajolt előre, nézett. Egye
nesen vele szemben, szemben a kávéház ablak
üvegével, az utcával, teljes arcával feléje for
dulva az a lány ült ott. Világoskék, megint 
nyakban zárt bánsonyruhában, angolos, hosszú 
nyakkendővel, megint, mint a kávéházban, 
szinte mereven egyenes testtartással ült ott, 
csak a feje hajlott kicsit le. A szemét most se 
látta, de a leeresztett szempillái a különben is 
zárkózott arcnak majdnem konok kifejezést 
adtak. Csak az egymástól távoli két, szinte fel
szökő szemöldök és a mozdulat lágysága, me
lyet az előrehajló fej írt le, enyhítették a hideg 
tartózkodásnak kifejezését s már nem is annyira 
keménynek, mint inkább riadtnak hatott ez a 
kislányosan egészséges, csak éppen nem kis- 
lányosan egyszerű arc. A leánytól jobbra egy 
idősebb, nagyon elegáns, kis fehér bajuszú, szi
kár öreg úr ült s azzal szemben egy zöld se
lyemruhába öltözött, rikítóan kifestett nő.

— Mi történt? — állt fel most már fejét 
előrenyújtva Kilinyi is.

— Mit keres az a nő ott s ki az az öreg ga
vallér, hogy kerülnek ezek Cinner Erzsihez? — 
fakadt ki Báti.

— De kérem, ne mutogasson ujjával — há
borodott fel a Báti neveletlenségén Kilinyi. — 
Bocsásson meg, de ez. . .  Még szerencse, hogy 
nem néztek ide, nem hallja, nézze, az öreg 
úr már észrevett bennünket, idenéz. . .  A végén 
még botrány lesz.

A konflis megindult, de Báti még mindig állt 
és már farkasszemet nézett az idős úrral, aki 
megütközve hajolt előre az asztala mellől. . .  A 
kopasz feje ellenére a férfias szép öreg urak 
közül valónak látszott. . .  de mit keresett ennek 
az embernek és annak a szembetűnően közön
séges zöldruhás kifestett' nőszemélynek a tár
saságában a Cinner Erzsi?

—* Várjon, mit csinál, hová akar menni? — 
fogta meg a karjánál Kilinyi s Báti belátta, 
hogy neki ott semmi keresnivalója és csendesen 
visszaült Kilinyi mellé a helyébe. De a szeme



előtt' még mindig ott vibrált az a három tagból 
álló kávéházi társaság, melyet a gyalogjáró 
mentén haladó kocsiból alig három lépésnyi 
távolságból a kávéház nagy üvegablaka mögött 
véletlenül pillantott meg. Vibrált a szeme előtt 
a leány, a kemény arcélü öreg úr, a mélyen 
dekoltált zöldruhás női hús, de alig pár perce, 
hogy újra megindult a kocsi, ő már nem tudta, 
mi volt az, amit csakugyan a szemével látott, s 
mi az, amiről cask véli, hogy látta. Végered
ményben ez az egész Cinner Erzsi nevű valami 
eddig semmi valóságtól nem korrigálva és meg 
nem próbálva, csak az ő agyában élt, egy fan
tom . . .  Bár az mégiscsak különös volt, hogy 
most, mikor teljes arcát, a kissé leeső, gyenge 
vállát először meglátta, ez magában nem is 
hatott rá meglepetésként. . .  valahogy, leg
alábbis most úgy tűnt neki, ő úgyis tudta, hogy 

/ ilyen. De ki tudja, hogy nem a, fantomra 
ismert-e csak rá, s ki tudja, hogy valójában 
van-e a szemét csaló fantomnak, az ismerősnek, 
valami köze is az ismeretlen eleven valósághoz, 
akinek alig egy negyedórája még a nevében 
sem volt biztos?

— Milyen kíváncsi ember maga! — nevetett 
Kilinyi, aki elég okos volt hozzá, hogy észre
vegye, hogy olyan hevesen nem lepődik meg 
valaki, mint Báti, hacsak nem köti személye
sebb természetű érdeklődés, mint a kíváncsiság. 
De maga Kilinyi vált most már kíváncsivá, s 
eleven értelmes szemei oldalról figyelték a 
hosszúkás sápadt kreol színű arcot.

— Ki lehetett az a másik kettő? — ismételte 
Kilinyire függesztve nyugtalan tekintetét Báti.

Kilinyi vállat vont és mosolygott. A mosőlya 
megint szemtelen volt s úgy tett, mintha gon
dolna valamit, bár a világon semmit se gon
dolt. De egyszerűen természete volt, hogy ami
lyen mértékben izgatott valaki, olyan mérték
ben vált ő az illetővel szemben fölényesen, élve
zőn nyugodttá. Cak ült és elégedetten mosoly
gott, de Báti jóformán már el is felejtkezett a je
lenlétéről, mikor Kilinyi a Váci út egyik ko
pott, sárgásbarna nagy bérháza előtt felkelt:



„BE S Z É P E K  AZ E M B E R E K !  
Ó, D R Á G A  Ú J  V I L Á G ! ”

Szerény kis kétszoba-konyhás lakás a máso
dik emeleten s az ajtón két névjegy, külön a 
Lénárté s külön a feleségéé. Báti félt, hogy a 
csengetésre nem nyílik ajtó, senki se lesz ott
hon. De nyomban a csengetés után könnyű 
léptek hallatszottak, behízelgően lágy, kicsit 
éneklő női hang tette fel a kérdést: ki az? s 
már benn is voltak.

Az előszoba kalátkaszerűen kicsi volt, széles
ségben egymás mellett legfeljebb két ember 
fér el benne, s ami a hosszát illeti — jutott 
eszébe Bálinak —, ha Lénárt bejövét csak egyet 
is lép, már belerúg a lakószoba ajtajába. Szűk 
kis helyiség volt, de annál inkább szembetűnt 
minden, ami benne volt. A falifogas mellett 
jobbról és balról egy-egy zsenge kis pálma
bokor lecsüngő levelekkel s fent a falon apró 
japán figurákat ábrázoló tusrajzok lornbf űrész - 
szél kifaragott, dekoratív keretekben. Az ócska 
kis futószőnyeg a piros csíkjaival barátságosan 
világított a ragyogóra kefélt viaszos padlón. 
Még a kis villanylámpa is, mely a vendégek 
fogadtatására gyulladt ki, az alacsony mennye
zetről a lampionszerü világossággá selyem- 
ernyő mögül meghittséget árasztva sugározta 
szét a tompa fényét. Báti önkéntelenül is óva
tosabban mozgott, mint egyébként. Vigyázott, 
hogy az esetlen, nagy és egyáltalán nem tiszta 

' cipőjével véletlenül ne lépjen a futószőnyeg 
mellé, rá a ragyogó padlóra, s miután felakasz
totta kabátját, még tükörbe is pillantott s az 
volt az érzése, hogy minden, valahogy nemcsak

11 optimisták i.



a ruhája, de még az arca is zavaróan nagy 
mértékben rendetlen. A kinőtt zsakettje meg 
valósággal botrányos állapotban volt már, amint 
ezt most először végre ő is észrevette. Sok-sok 
hét óta nem volt már ő egy lakás, egy otthon 
lelkes falai között, mindig csak utcákon járt 
vagy termekben állt, s mikor belépve a lakó
szobába az ajtó alacsony szemöldökfájában meg
ütötte fejét s első fájdalmában felkiáltott s az 
asszony erre ijedten sietett hozzá és vette ke
zébe fejét, Báti már elragadtatva mosolygott, 
nyugtatta a sajnálkozó meleg hangú asszonyt 
s amúgy is megzavart, rég túlterhelt lelki 
egyensúlya végleg megbillent. Már rég tetszett 
valami neki annyira, mint.most itt minden, de 
minden. Itt ült mellette nagy fehér kendővel 
a vállán ez a nyájas kék szemű, nagy szőke 
hajú, puha mozdulata asszony; a lábán bíbor- 
színű magas sarkú posztócipő. Báti legszíveseb
ben elbújt volna hallgatagon egy sarokba, hogy 
beszívja ezt a jó levegőt, a rendezettségnek és 
tisztaságnak azt a levegőjét, ami itt mindent 
szinte láthatóan betöltött.

A szoba sem volt épp nagy, s bár sok minden 
volt benne, mégse hatott túl zsúfoltnak. A kö
zepén csak egy kis asztal állt két székkel, más 
minden a falak mentén: egy könyvespolc, egy 
vitrin az egyik sarokban, a másikban is egy-egy 
kis pamlag sok tarka párnával, kisasztallal 
előtte és zsámolyok. S mikor beléptek, az asz- 
szony nem a mennyezetről alácsüggő modern 
facsillárt, hanem a bal sarokban az ő pamlaguk 
fölött álló barpa selyememyős kis villany
lámpát gyújtotta meg, s ezzel a csendes fél
homályos világítással ez a meghitt szöglet, ahol 
ők helyet foglaltak, külön kis szobának érző
dött a szobában. Nem, különben Báti nem sze
rette a félhómályt, sőt mindig tiltakozott ellene, 
ha Bandi mindenféle artisztikus fényhatások 
érdekében csak egy távoli sarokban gyújtott  ̂
lámpát. S ha Bandi emiatt őt artisztikumok 
iránt érzéketlen parlagi racionalista zsidónak 
nevezte is, ha egy szoba nem volt világos, ez 
egyedül hirtelen rosszkedvűvé tudta tenni. De 
most még ez is tetszett neki s még azért is meg
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bámulta az asszonyt, hogy egy rövidke zsinór 
megérintésére s nem közönséges csavar segít
ségével gyulladt ki hangtalanul, a bamafényű 
lámpa.

— Magda ezenmester — fecsegett most Kili- 
nyi. — Nézze itt ezt a kis olajfestményt, a 
lámpa nagyon jól világítja meg, nézze, ez a 
szelíd dombos vidék, csendes, tiszta- patak a 
középen s a háttérben az erdő, ezek a ritkán 
nőtt, karcsú fák, amik közé besüt a nap. Ezt is 
ő festette. Fest, lombfíirészel, könyveket köt, 
ruhákat tervez s mellékfoglalkozása nyelvtanár 
és háziasszony.

Lénártné nevetett.
— Ne higyjen neki, Báti, Kilinyi semmit se 

mond komolyan — felemelt mutatóujjával tré
fásan megfenyegette Kilinyit, a csipketerítős 
kisasztalon álló dobozból cigarettával kínálta 
vendégeit. Báti oly hálás volt Kilinyinek azért, 
hogy idehozta, hogy egyszerre még őt is egész 
kedvesnek találta — nem olyan, nagy dolog az 
a besúgás — gondolta most megengesztelődve 
— fontossá akarta magát tenni s talán nem is 
gondolta komolyan.

— Várjon oSak, Kilinyi — csicsergett Lé
nártné, mikor Kilinyi a kérdéssel fordult Báti- 
hoz: no, igazam volt-e abban, amit Magdáról 
beszéltem? — Várjon csak, Kilinyi, majd árul
kodók én is magárai Semmit se szabad hinni 
nekr Képzelje, ő egy gyenge pillanatában be
vallotta nekem, hogy Ignotus nézetén van, aki 
megírta, hogy: nem osztom a saját nézetemet.

— De hiszen — kacagott Báti — ha nem is 
vallotta volna meg, én akkor is tudtam volna.

— No-no — rázta meg fekete bársonyszalag
gal átkötött szőke fejét Lénártné —, azért én 
sose hagyom Kilinyit bántani. Kedves, jó fiú, 
én mindig megvédem.

Kilinyi huncut komolysággal némán hajtotta 
meg a fejét.

— Ne nevessen ki — szólalt meg kipirulva 
Báti. — Igazán nagyon örülök, hogy találkoz
tam magával, kimondhatatlanul, asszonyom, 
egész szívemből örülök. N

— Az mindig kellemes az embernek, ha ro



konszenvesnek találják — védekezett Lénártné
— de ez kicsit sok a jóból. . .  a kevesebb több 
volna . . .  annyira meglepő.

— Meglepő? — kiáltott fel Báfi pillanatnyi 
ijedtséggel, majd hirtelen felélénkülve kérdezte
— ön bizonyára ismeri Shakespeare Viharját, 
ugye ismeri?

— Sőt nagyon szeretem — bólintott az asz- 
szony s hogy Kilinyit is bevonja a társalgásba, 
őhozzá fordult most — épp a napokban került 
a kezembe Babits Vihar-fordítása, olvasta?

Bátá azonban nem hagyta Kilinyit szóhoz 
jutni, mintha minden hallgatásért most akarná 
kárpótolni magát, erőszakosan folytatta:

— Emlékezik rá, mikor Miranda ott a szige
ten, hogy először lát embereket, hogy tör ki 
boldog kiáltással:

„Istenem !
Hány kedves arcot látok itt! B e szépek 
Az em berék! ó  drága, új világ!”

S tudja kénem, ez jár most a fejemben, s akkor 
jutott először eszembe, mikor Pestre érkezve 
elnéztem egy kávéházi asztal mellől a férjét és 
a férje társaságát egy hosszú asztal körül, amint 
annyi, annyi kedves fiatal lény együtt ültek és 
én egyedül, ön Pesten töltötte a gyermekkorát 
is? Lám, akkor sejtelme se lehet róla, milyen 
lehet az, élő lélekkel, heves szívvel fiatalnak 
lenni és egyedül lenni, lpezárva egy vidéki ma
gyar városba. Most jut eszembe, hadd mondjak 
valami vidámat is. Tudja, mikor bevonultam 
katonának, első nap, hogy a gyakorlatokról 
visszatértünk a kaszárnyába végigfeküdtem a 
priccsen és könyvet vettem elő, hogy olvassak. 
A bakák nem találtak benne semmi különöset, 
de az egykori úri fiúk, érettségizett fiatalembe
rek ezt is az én különcségem jelének nézték, 
és röhögve mutogattak rám: né, olvas! olvas! a 
zseni! De ez csak buta, ez csak az, hogy az 
ember egyedül van, s nem is ez a legrosszabb. 
De a magam eljövendő kísérletei közt élni, tucat 
ember közt, akik mind az én jövendőm kísér
te tei tucat változatban, emberek, akik tizen-



nyolc éves korukban tán olyanok voltak, mint 
én! Innen jöttem is mindent meg fog érteni, ha 
azt mondom, hogy innen jöttem, s egy éjszaka, 
mintha a földből nőtt volna ki, állt meg előttem 
egy ember, egy olyan ember. . .  Lénárt!

— Hogyan? Ismeri a férjemet?
— Kérdi? ö  hát még csak említést se tett 

rólam?' S én soká azt hittem, hogy barátom! 
— tört ki Bátiból a keserű panasz.

— Nem szabad így felfogni a dolgot — men
tegette barátságosan az asszony. — ő  különben 
se beszédes természetű . . .

— Dehogyásnem — rázta a fejét Báti.
— Egyébként lehet, hogy említette a maga 

nevét, csak én nem emlékszem, ö  mostanában, 
különben is különösen szórakozott, annyi em
berrel jön össze, mindig tárgyalások, megbeszé
lések.

— Hallom, komoly a dolog — elegyedett az 
asszony kicsit panaszosra fordult beszédébe 
Kilinyi. — Egy ilyen folyóirat sok dolgot ad, a 
tárgyalások a nyomdával, a munkatársak össze- 
szedése. . .

— Ágost lesz az irodalmi és Stein Sanyi a 
tudományos szerkesztője, de egyben ők maguk 
lesznek a kiadóhivatal is, legalábbis egyelőre — 
kapott az asszony örömmel az új témán. — Mi 
a véleménye magának, Kilinyi, van jövője, 
ennek a vállalkozásnak?

— Feltétlenül — válaszolta Kilinyi megfon- 
iJoltan. — Egy intranzigens kommunista folyó
irat ma már aktuális. Baloldaliak azért fogják 
olvasni, mert az ő lapjuk, s a jobboldaliak 
olvasni fogják, mert izgatja őket a kérdés s a 
veszély, melyet már kezdenek a levegőben 
érezni. Egyébként ma tudtam meg, a forrásom 
megjegyzem abszolút megbízható, hogy a köz
társaság kikiáltása alkalmából Szovjetorosz- 
ország távirati üdvözletét és felszólítást küldött 
a magyar proletariátushoz, hogy ne álljon meg 
feleúton, minden hatalmat a munkás-, paraszt- 
és katonatanácsoknak satöbbi. . .  s ezt a táv
iratot a kormány jónak látta elsikkasztani. 
Tessék megmondani Lénártnak, hogy nekem 
pontos adataim vannak arra nézve, hogy épp a



szociáldemokrata-párti miniszterek kívánságára 
történt, hogy az oroszok táviratát nem publi
kálták. Ha az új folyóirat első száma ezzel a 
leleplezéssel jelenik meg, ez mindjárt egy kis 
szenzáció, reklám a lapnak. A kérdés csak az, 
hogy győzik-e majd pénzzel, már maga az rej
tély előttem — vallotta be Kilinyi —, hogy 
egyáltalán honnan tudtak pénzt szerezni.

— Egy öreg kapitalistától — tréfálkozott 
titokzatosan Lénártné.

— Kitűnő vicc! — nevetett túl hangosan Ki- 
linyi. — Hanem, igaz-e, Báti, a mi elnök elv- 
társunk komolyan elhinné.

— Kilinyi, már mondtam magának — fenye
gette meg bizalmasan Lénártné —, magának 
nem szabadna nevetni. Mondja, kedves Báti, 
nincs-e igazam. . .  Ügy ahogy szociális köteles
ség egy elcsúfító sebet eltakarnunk embertár
saink elől, úgy kell igyekeznünk, mindig a leg
kellemesebb arcunkat mutatnunk.

— Ha Bátit kérdezi, jót kérdez — panaszolta 
zsémbesen Kilinyi. — Még csak az kellett neki, 
hogy maga is megerősítse a rossz véleményé
ben. Képzelje, azt hiszi, hogy én túrtam ki a 
Propaganda Bizottságból, holott én csak bejut
tattam, az elnök elvtárs meg kidobta. Maga, 
Magda, tudom, nem hisz el rólam ilyet, de 
mások, a Báti egész társasága. . .  Képzelje, mi
lyen színben tűnök fel én Erzsi előtt, aki biza
lommal vagy nem, de mindenesetre hozzám 
küldte, úgyszólván pártfogásomba ajánlotta 
barátját.

— Erzsi barátja? — fordult Lénártné Báti 
felé s megújult érdeklődéssel vette szemügyre 
a fiatalembert.

— Barátja . . .  gondolom hogy az — mosoly
gott Kilinyi, miközben ő is Bátit nézte —, ám
bár épp Erzsinél az ember maga se tudhatja. 
Nem mondtam még el magának, Magda, a 
szkripta-esetet? — kérdezte Kilinyi anélkül, 
hogy levette volna szemét Báláról. — örült 
mulatságos. Megjegyzem, ezt csak most mon
dom, akkor meglepett, bosszantott s főleg meg
zavart az egész. Tudja, hogy én a maga társa
ságából, még gimnazista kislánykorából isme



rém Erzsit, mikor olyan lehetetlen bő szoknyák
ban járt, sovány, fáizós kislányként emlékeztem 
rá, aki mindig, mint az árnyék követte magát. 
Ha most rágondolok, volt abban valami termé
szetellenes, ahogy virágokat hozott magának, 
mindig hallgatott és mint egy kis apród ült 
maga mellett. De most jön a szkripta-eset. Két 
év előtt találkozom vele az egyetemen s alig 
ismertem rá, a frontról jöttem haza, rég nem 
láttam, szóval egyszerre felfedeztem. Nem akart, 
sehogy se akart megindulni a társalgás, tudja, 
van valami kellemetlenül merev az Erzsiben, 
s én, mikor már egész elakadtunk, a tanulmányi 
ügyekről való beszélgetésre fanyalodtam s úgy 
egész ötletszerűen valamiféle szkripta után ér
deklődtem. Nekem megvan, mért, szüksége van 
rá? — kérdezi, ó  igen — vágom ki lelkesen —, 
ha lenne szíves. . .  hol találkozhatnánk, hol 
vehetnem át? Aznap délután négyre a Nemzeti 
Múzeum előtt — ez volt a megállapodás. De 
már ebéd után — nem, még nincs is két éve, 
hisz nyár volt — szóval mennydörgött, villám- 
lott és aztán megindult a zápor s fél öt volt 
már, mikor elállt. Eltekintve a záportól, maga, 
kedves Magda, tapasztalatból is tudja, hogy 
nőknél általában minimum fél óra késéssel kell 
számolni, tehát most már, hogy elállt a zápor, 
lassan elindulhatok. Egyébként biztosra vettem, 
hogy a vihar miatt Erzsi egyáltalán nem is fog 
eljönni, úgyhogy még gondolkodtam is, hogy 
egyáltalán odamenj ek-e. S most tessék elkép
zelni, a múzeum előtt ott áll Erzsi, egyik kezé
ben a lucskos esernyővel, másik kezében az 
aktatáskával, maga is jól megázva. Amint meg
lát, nyitja az aktatáskát s nyújtja felém a 
szkriptát. — Az Istenért — mondom —, csak 
nem várt? — Nem négy órára állapodtunk 
meg? — kérdi ő. — De . . .  de . . . ,  — dadogok 
én. — Jó, hogy már jött, — mondja ő —, mert 
most már nem várhattam volna tovább. Elő
adásra kell mennem . . .

Lénártné kedvesnek találta Kilinyi történe
tét, de megkérdezte: — Mondja, nem túloz 
maga, nem volt az egy olyan kis nyári eső — 
sírt az ég egyik szemével, a másikkal neve



tett —■, amit maga most égzengéses zivatarnak 
állít?

— Akar bizonyítékot? — nevetett Kilinyi. — 
Bocsánat a nevetésért, de ha rágondolok., mu
száj. Elég bizonyítók-e hát a zivatarra, ha 
megvallom, hogy utóbb feleségül kértem Erzsit. 
Még aznap este egy virágcsokrot küldtem fel 
neki. Az az ostoba gondolatom volt — ostoba 
ugyan, de természetesen nem gondolhattam 
mást — ezt csak megérti, kedves Báti, ugye
bár —, azt gondoltam, hogy akárkinek a ked
véért Erzsi nem ment volna szakadó esőben az 
utcára s nem állt volna szakadó esőben több 
mint fél óra hosszat. Mindennap jobban tetszett 
nekem, úgy hogy egyszer csak odamentem 
hozzá — emlékszem, Eötvös Lóránt előadásáról 
jöttem —, hogy beszélni szeretnék vele. Az 
mindjárt kissé megzavart, hogy elfogulatlanul, 
majdnem szolgálatkészen kérdezte: Mi tetszik? 
De most már snejdiignak kellett lennem s meg
mondtam, mi tetszik. Koűilegina, beleszerettem 
magába s ezennel megkérem a kezét. No, most 
megint nevetnem kell. Ügy nézett rám, mint 
akit életében most lát először s egyáltalán nem 
nagy feneket kerítve a dolognak, a legkisebb 
emóció nélkül kijelenti. . .  nem, ha nevetni kez
dett volna, vagy zavarba jött volna, az nem lett 
volna számomra akkora felsülés, mint az a csu- 
dálkozó arc, amelyikkel rám nézett és valami 
olyan magától értetődő határozottsággal mon
dott pár szót, hogy szó szerint mit, már nem is 
tudom, de azt tudom, hogy nagyon mafla képet 
vághattam. Ez az ón első és utolsó lánykérésem 
története. !

— No, hogy utolsó-e, azt nem tudhatja — ne
vetett Lénártné.

— Szóval — ütötte fel fejét Báti és pattogó 
szóval fordult Kilinyihez. — ön azt hiszi, hogy 
Cinner Erzsi mindenkinek odavitte volna sza
kadó esőben a Múzeum körútra a szkriptát és 
várt volna rá türelmesen.

— Hát persze — bólintott egyetértőén Kili
nyi —, ez épp a komikus az ón esetemben. Csak 
ezt akartam elmondani.



Lénártné megérintette Báti karját, aki még 
mindig Kilinyi felé fordulva háttal ült hozzá:

— Maga, Báti, honnan ismeri Erzsit?
Bátiban ekkor már megérett az elhatározás,

hogy Kilinyinek még a saját maga leleplezése 
árán is, de leckét ad, de olyat, amitől elképed
jen, amibő] meglássa, hogy ő volt a felültetett 
és nem Báti. S épp ezért Lénártné kérdésére 
most nem vörösödött el, hanem dühös nyuga
lommal vetett egy gúnyos pillantást Kilinyire 
és mosolyogva felelte Lénártnénak:

— Erzsit? Lénárt révén ismerem. De ha meg
engedi a kérdést: egész idő alatt az jár a fe
jemben, hogyan történhetett meg, hogy maguk 
ketten, akik úgyszólván gyerekkori barátok 
voltak, Erzsi és Ón elhidegültek egymástól?

— Elhidegültünk? Ezt talán Erzsi mondta 
magának . . .

— Nem — tiltakozott Báti —, nem ő, Kilinyi 
mondta. Övele, Erzsivel sohase beszéltem . . .  
erről, nem is lehetett számomra a kérdés érde
kes, csak most lett az, mióta megismerhettem 
önt.

— Magamról nem mondhatom, hogy elhide- 
gültem. Én változatlanul szeretem. . .  és érté
kelem is; bár fájt az értetlensége, az embernek 
fáj, ha elveszti valakinek ragaszkodását. A 
saját, az ő saját egyéniségének korlátai zárják 
el tőlem. Már a háborúban kezdődött, hogy ta
gadni kezdte, hogy van egészséges önzés is, 
hogy van szép, igaz és jó is — tagadta, hogy 
egyéb is van a világon, mint társadalmilag 
hasznos és káros.

— Ismerem, ismerem — mosolygott Kilinyi 
— ezt a diákgyűlésen is kifejtette.

— De engem ez korántsem választott volna 
el tőle — magyarázta Lénártné —, tudtam, a 
háború rettenetesen izgatta, s én, aiki nemcsak 
években, hanem épp a velem született, szüksé
ges adag szkepszisemnél fogva is az érettebb 
voltam, igyekeztem a szertelenségét jótékonyan 
befolyásolni. Mert hát, Istenem, segítünk mi 
azzal az ödlöklő embereken, ha legjobb szellemi 
örömeinket kiátkozzuk? De milyen kedves és 
finom volt azelőtt, most, tudniillik akkor, hogy



ez a változás nála bekövetkezett, olyan eíősza-, 
kosán türelmetlen lett minden más világnézettel 
szemben.

-— De azért ugye találkoznak most is? — kér
dezte Kilinyi.

— Hogyne, hisz nem vagyunk mi „haragban” 
— nevetett Lénártné. — Csak most bizonyos 
kérdésekről nem beszélünk, mert tudom, ő most 
nem tud megérteni s hát persze ritkán is talál
kozunk. Egyébként nincs még két órája, hogy 
itt volt, épp maguk előtt járt itt a folyóirat 
ügyében. •

— Akkor talán tudja azt is — szólalt meg 
Báti —, ki az az öreg úr, akivel épp idejövet 
láttuk egy kávéházi asztalnál?

— Egy olyan fess öreg úr? Az az apja lesz, 
aki pár napja idefenn van.

— Az apja? — ismételte a szót Lénártnéra 
meredve Báti és egyszerre hangosan, hosszan, 
vidáman nevetni kezdett.

— Ej ha, de vígan vagytok — hallatszott az 
ajtó felől a Lénárt hangja, aki az ajtóban mind
járt beléptekor felosavarta a villanyt. A meny- 
nyezetről lecsüggő facsillár égői egyszerre az 
egész szobát megvilágították.

Báti felpattant, de igyekezett önérzetesen 
hűvös, lehetőleg tüntetőén rideg arcot ölteni. 
Lénárt azonban, mintha meg se volna lepve az 
ő ittlétéről, éppolyan nyájasan nevetett rá s 
éppoly lelkendezve s hosszan rázta kezét, mint 
azon az éjszakán. S Kilinyinek, akiről pedig 
szó szeriiit azt mondta Bálinak: ronda fráter 
—, még az arcát is meg veregette: milyen jó 
színben van! — mondta neki. Aztán leült a fele
sége mellé a kis pamlagra, levette szemüvegét 
és tenyerébe téve az asszony kezét, a másik 
kezével nevetve ütögetni kezdte.

Báti most látta Lénártot először szemüveg 
nélkül. Fekete szeme volt, nem annyira néző, 
mint inkább bámuló, könnyen megriadó és 
mégis nyílt tekintetű szemek. Mintha csak za
varában kapott volna az asszony keze után, 
csakhogy tegyen valamit. így egymás mellett 
4áfva kettőjüket, nemcsak hogy ők maguk más
ként jelentek meg, mint külön-külön, hanem a



szoba is mintha mássá lett volna, mióta a' disz- 
tingvált szőke asszony mellett a hosszú hajú, 
szeles, fekete ifjú férfi is felmagasodott a falak 
között. Mert nem sokáig maradt a pamlagon 
ülve. A pamlag előtt is volt egy nagy selyem
párna és nevetve tette félre, mert útjában volt 
a hosszú lábának, aztán a kályhához ment és 
a tűzre tett. Bátinak erre mindjárt Eisinger 
jutott eszébe. . .  De Lénárt * közben hangos, 
szinte lármás volt, meglehetősen sokat beszélt. 
Tán nem is olyan sokat, de soknak tűnt, mert 
semmit se mondott. Az időjárásról beszélt, ar
ról, hogy már milyen sötét a lépcsőház és a 
háziúr mindenen spórol, hogy a háziúr hadi
milliomos, és hogy épp ma hallotta, az egyik ún. 
előkelő könyvkiadó vállalat hollandi papíron, 
díszkötésben, illusztrálva „Erős” címen kinyo
matja a világirodalom erotikus alkotásait. . .  
tiszta pornográfia lesz, méregdrága áron, össze
sen ötszáz példányban, s közben, mielőtt még 
mondatai végére ért volna, legyintett a széles 
kezével s más témára tért át.

Időnként olyan lendülettel gesztikulált, hogy 
minduntalan arra kellett gondolni, hogy mind
járt leüt egy nippet vagy fellök egy széket. 
Mert annak ellenére, hogy most a középső csil
lár világosságánál be lehetett a nyitott fehér 
ajtón keresztül a hálószobába is látni, a szoba 
feszélyezően szűknek hatott. S furcsa volt, 
ahogy az asszony kérdésére, hogy döntöttek-e 
már a folyóirat címéről, ebben az aprólékos 
gonddal díszített, elrendezett, szinte budoárszerű 
lakásban felhangzott a Lénárt eruptív hangján: 
Űj Internadonálé . . .  Proletárdiktatúra . . .  Pro
letárforradalom. Még mindig ingadoztak a cí
mek között.

—> De hol szokott maga dolgozni? — kérdezte 
Báti, aki hiába keresett a szobában egy asztalt, 
mely íróasztalként számba jöhetne.

— Én? — csodálkozott vidáman Lénárt. — 
Egész az utolsó hetekig a gázgyárban. Ott kör- 
möltem kora reggeltől késő estig . . .  különórá- 
zások sokszor éjfélig, a keservit! S most. . .  az 
utcán, mindenféle cetlikre írok. . .  vagy ott ahol 
éppen vagyok:



„Én voltam úr, a vers csak cifra szolga,
Hulltommal hullni ez a szolga d o lg a . . . ” 

citálta Adyból egy, a vers pátoszát jóindula
túan kifigurázó széles gesztussal.

— Hallom, hogy Ady már egész leromlott — 
jutott eszébe Lénártnénak. — Azt mondják, hogy 
már annyi ereje sincs, hogy felüljön az ágyá
ban.

— A matracsír — mondta Kilinyi. — De ne- . 
kém már mennem kell, nagyon elkések.

S már fel is kelt, de ekkor mindjárt Báti is 
felállt.

— Nem, előbb megmondom, min nevettem, 
mikor Lénárt bejött — szólalt meg. — Ez fel
tétlenül érdekelni fogja Kilinyit is. Azon nevet
tem, hogy Kilinyi addig beszélt velem úgy, mint 
annak a bizonyos Cinner Erzsi nevezetű nőnek 
a barátjával s addig nyomozott e barátság tar
talma és kilátásai után, hogy a végén én ma
gam is már elhittem, hogy az régi jó ismerősöm, 
holott még soha életemben nem is beszéltem 
vele.

A hosszú fiú a zsakettben, a jóval a csuklón 
felül kilátszó meztelen karral, ahogy itt hirte- 
lenül felindultan megállt és izgalomtól elfúló 
hangon, hiába erőltetve magára nyugalmat, be
szélni kezdett. Senki se értette, mit akar. Kili
nyi azonban csak a veszélyt látta, hogy Báti őt 
nevetségessé akarja tenni.

— Ne ízetlenkedjék, hiszen az ő levelével jött 
hozzám — szólt rá  Bátira haragosan.

— Igaz — kiáltott most már Báti —, itt a ta
núm rá, Lénárt, hogy ő hozta nekem a levelet. 
Igaz ez Lénárt, vagy nem?

— Igaz — mondta Lénárt és majdnem men
tegetőzve magyarázta. — Elmondtam Erzsinek, 
hogy találkoztam valakivel, aki így és így. . .  
és aztán gondolkodtunk, mit lehetne tenni, s 
Erzsinek az az ötlete támadt. . .

— Kérem, Lénárt, mondja meg Erzsinek, 
hogy én nagyon csodálkozom rajta. . .  nagyon 
csodálkozom, hogy egy számára ismeretlen em
bert ajánlólevéllel küld hozzám.

— Emberek, emberek! — kiáltott fel hado
nászva Lénárt.' — Mindenből affért csináltok.



Nem ajánlotta ismeretlenül, mert én beszéltem 
neki Bátiról, Báti helyzetéről, sőt ő is látta, 
látta is Bátit . . .

— Mikor? Hol? — fordult szinte ijedten Báti 
Lénárthoz.

— Hát Istenem, a kávéházban. . .  hát elég 
hosszú pózna maga, hogy szemet szúrjon. . .  
Mindenesetre, mikor beszéltünk róla és mond
tam, hogy Bátit már előző nap láttam a kávé
házban, leírtam, hogy néz k i. .. Szóval, Kilinyi 
nem ajánlotta ismeretlenül, s ha igen. . .  hát, 
kérem, hozzám küldhet ismeretlenül is valakit, 
majd beszélek vele és mindjárt megtudom, hogy 
komák leszünk-e vagy sem. S mi az, hogy isme
rős?

— Megengedem, az ember nem láthat a má
sik veséjébe úgyse — válaszolt Kilinyi —, de 
még a vese fölött is sok minden van, például 
rosszhiszeműség, gyanakvás . . .  amik igenis lát
ható tulajdonságok. Most például Báti azzal vá
dol engem, hogy én dobattam ki a Propaganda 
Bizottságból!

— De akkor maga most megint az utcán van! 
— kiáltott fel Lénárt, és olyan mozdulattal, 
mint aki megégette az ujját, rázta kezét.

— Ha már Kilinyi szóvá tette — fordult Báti 
a pamlag sarkán ülő asszonyhoz — én arra ala
pítom állításomat, hogy Kilinyi már régebben 
megfenyegetett, ha én, a mai állam fizetett em
bere, a hazajövő katonáknak továbbra is a mai 
állam ellen fogok beszélni.

— Hát ez kissé csakugyan összeegyeztethe
tetlen — nevetett halkan Lénártné. — De ez 
Kilinyi részéről biztos csak tanács volt.

— Nem — makacskodott Báti, akinek közben 
a dolog maga már alig volt fontos, —, fenyege
tés ,volt és tudom azt Í6, hogy a pályaudvaron 
senki más nem kontrollált engem, csak Kilinyi.

Kilinyi már megint mosolygott. Azt mondta, 
hogy mennie kell.

— Maga valóságos szélhámos, micsoda kör
mönfont szélhámos maga. . .  — fordult az ajtó
ból felemelt mutatóujjal Báti felé. — Hogy fel
ültetett a Cinner Erzsi barátságával engem! Va
lóságos kis szélhámos! Tudják, egyszer azt kér



deztem tőle, hogy vajon Erzsi most csakugyan 
kizárólag a politikának fog-e élni és nincs-e 
szándékában mégis visszatérni az egyetemre. S 
a kis hamis — fülembe cseng a hangja — hatá
rozottan rázta meg a fejét: Semmi esetre, semmi 
esetre se! — mondta. — Ezt még el kell mesél
nem Erzsinek. . .  de komolyan, egy ilyen ügyes 
ember nem is veszélytelen — rázta a fejét mo
solyogva.

Báti még mindig a szoba közepén állt s elég 
volt csak egy pillantást vetnie az asszonyra, 
hogy lássa, Kilinyi utolsó szavai, akármilyen 
fölényesen enyelgő formába is voltak öltöz
tetve, valami barátságtalan kellemetlen hangu
latot keltettek az asszonyban.

— Kérem, bocsásson meg nekem — kezdte — 
bocsásson meg, hogy itt is, önnel is úgy beszél
tem . . .  Mit nem tesz a szuggesztió. . .  A végén 
már magam se tudtam, kezdtem már magam se 
tudni. . .  — zavarodott bele Báti a mentegető
zésbe s egyszerre valami egész mást mondott, 
mint amit tulajdonképp akart. — A végén — 
mondta — végül is Lénártnak van igaza, aki 
olyan szépen mondta: mi az, hogy ismerős! A 
végén már mindegy, hogy hazugságból indult-e 
ki, ma már csak a tény fontos, az, hogy én ma 
már Cinner Erzsiről többet tudok, mint talán 
sok igazi ismerőse. Talán épp ennél a különös 
egyoldalú viszonynál fogva engem annyit fog
lalkoztat, hogy mindenkinek, aki beszél velem, 
valamiképp egyszerre ő is eszébe kell hogy jus
son . . .

Fél órája sincs még, hogy Báti szinte ra
jongva nézte s most, hogy állva lenézett az ülő 
alakra — nem, bár úgy tűnt fel neki, hogy a 
különben finom babaarc méreteihez képest túl 
széles, majdnem durva az álla, ellenszenvesnek 
mpst se találta, csak egyszerre, egész furcsán, 
semmit se látott rajta, ami őt érdekelné. Igen, ő 
gyérekkorában ilyennek képzelte az asszonyt.. . 
ilyen finomnak, simának, mindent megcsinosí- 
tónak s szőkének, feltétlenül szőkének, s itt a 
szeme előtt egyszerre idegenné vált ettől az ő 
saját elképzelésétől, milyen hamis volt az el
képzelése arról, hogy mi kell neki. De nem most

\



téved-e? Hátha fél óra múlva már mégint más
képp lát majd mindent?

Tekintete most Lénártot kereste. Lénárt, 
mintha megfeledkezett volna az idegen jelenlé
téről, a szoba másik sarkában levő pamlagon 
ült. Előrecsúszott testtel, a lábszárait egész hosz- 
szúságukban kinyújtva, fejét hátravetve, nyitott 
szemekkel ült ott.

— Foglaljon helyet, Báti — szólt az asszony 
az ő pamlagia mellett álló kis párnás székre mu
tatva. — Ágostnál meglehetős gyakoriak az 
ilyen kimerültségi állapotok . . .

— Egészséges, mint a makk — nevetett Lé
nárt. — Muszáj is, mert ma még annyi a dol
gom I Tulajdonképpen csak azért jöttem fel, 
hogy megmondjam előre neked . . .

— Hogy nem lehetsz itthon vacsorára — 
vette ki a szót a szájából az asszony.

— Kitaláltad — kacagott Lénárt és feltette a 
szemüvegét. — Hát csak fontosabb a vacsoránál 
a lap!

És nagy tenyerével az asszony fekete bár- 
■ sonyszalaggal lekötött hajába bújt.

—  Igaz, Erzsi keresett délután. . .  meg 
akarta mondani, hogy az a dolog végleg rend
ben — nézett fel az asszony férjére.

— Helyes kis nő! — csóválta fejét Lénárt. — 
Hanem Báti — szólt most hozzá —, kapóra jön, 
hogy maga itt van, együtt megyünk majd, ma
gával csak kell valamit tenni! Különben Török 
Géza is írt, nemsokára jönni fog. . .  Annyi ir- 
kász szaladgál az utcán, de ha munkatársak ^el
lenek, munkatársak minekünk, akkor kiderül, 
hogy mindenki hasznavehetetlen, mindenki 
esztéta.

— Tartok tőle — jegyezte meg duzzogva az 
asszony —, hogy a sok adminisztrációtól. és 
megbeszélésektől most éppoly kevéssé fogsz 
íráshoz jutni, mint akkor, mikor gyárba jártál.

— Hohó — nyúlt a zsebébe Lénárt —, már 
meg is‘van az első számba a versem. Sarkadi 
kijelentette, hogy irigyli tőlem, Stein Sanyi pe
dig nevetett, azt mondta, hogy végre egy vers, 
amit meg lehet érteni.

— Kérem, olvassa fel — fordult Báti a kéz



iratot lobogtató Lénárthoz, akit most már p in 
áén ellenkező eltökélése dacára is megint úgy 
szeretett, mint első éjszaka.

— Ágost nem tudja a saját verseit felolvasni, 
nekem se szokta, hanem ha úgy tetszik, majd 
én.

SZENTPÉTERVÁR, 1917. NOVEMBER 7. 

Proletár!
Szentpétervár, 1917. novem ber 7., 
lm  végre tetté teljesült a szándék,
Tetté a kiáltás, hogy betelt a m érték! 
Kirepült az új Legyen igéje!
Testvér! Bom baytól Budapestig
Ez új Legyen nyomán száguldnak milliók.
Nincs könyörület!
Akarat-ciklon,
Ökölhe tornyosult lesújtó m illiók  
N éktek hozsánná 
Ti tesztek most törvényt!
Legyen! legyen! legyen!
F eltép jük a városok ászfaltját,
Megitatjuk vérrel a földet,
Mindétigre eloltjuk a szomját,
Minden bosszúnak szomját még ez egyszer! 
De már holnap, holnap már 
Mocsoktalan kézzel s boldog gépeinkkel 
Űj világot terem tünk rá,
Célost, erőset, örök-ronthatatlant,
A m iénket, proletár!

— Szép — mondta az asszony és elismerő te
kintettel nyújtotta vissza a verset, melyet kü
lönösebb hangsúlyozás nélkül, figyelmesen, las
san és gondolkodva olvasott fel.

— Mi közünk nekünk már a szép versekhez 
— dugta zsebébe a kéziratot Lénárt. — Nem 
igaz, Báti elvtárs?

Bátinak eszébe jutott, hogy még nemrég, oda
haza, akkor este micsoda táj verset akart írni az 
emberről, aki egyedül van a dolgok és emberek 
közt.

— Ez gyönyürű . . .  akarom mondani példás, 
ez igazán forradalnp s abban a két sorban



„Mindétigre eloltjuk a szomját, Minden bosszú
nak szomját még ez egyszer!" különösen ez a 
„még ez egyszer” a sor végén, Lénárt, higyje el 
ebben minden, de minden benne van!

— Mért, ír maga is yerseket? — érdeklődött 
Lénárt felesége.

— Igen, azelőtt, de csak régebben. . .
— Hallja, maga akkorákat lép, hogy még en

gem is lepipál — szorította meg Lénárt az ut
cán a Báti karját. — Hol szedte ezeket a hét- 
mérföldes csizmákat? Én is nagyokat lépek, de 
maga nagyokat és még gyorsan is — fecsegett 
Lénárt.

— Ez biztos ázért van — nevetett Báti —, 
mert türelmetlen vagyok, mindig máris ott sze
retnék lenni, ahová épp indulok. Tudja, én so
kat figyeltem az emberek járását. . .

— Higyje el, nem ér semmit az analízis! — 
vetette ellen Lénárt. — A részletek, amiket így 
ki lehet hámozni, csak részletek maradnak, s 
minden részlet együtt még nem tesz ki egy egé
szet. Az ember még magamagánál sem ismeri 
ki magát! Én mindig nagy vonalakban nézem 
csak a dolgokat. . .  Az analízis mindig úgy hat 
rám, mint valami kicsinyes nőies . . .  kézimun
ka . . .  etyepetye. Szóval, lépjünk nagyokat, de 
ne siessünk.

Hallgatagon szelték a rosszul világított utcát 
Báti néha egy-egy pillantást vetett kísérőjére. 
Az még mindig karjában tartotta karját, de 
mintha csak szórakozottságból tenné. Az ember 
azt mindig érzi, hogy valaki belekarol-e, vagy 
csak ott felejti a karját — állapította meg Báti 
és mindjárt sajnálta is, hogy ezt a felfedezését 
most nem közölheti Lénárttal. Az úgy látszott, 
se nem lát, se nem hall semmit abból, ami kö
rülötte itt az utcán történik, pedig mennél bel
jebb értek, annál elevenebb, zajosabb lett az 
utca. Mikor a Nyugati pályaudvar épülete a 
másik oldalon a szemébe tűnt, Báti mégis meg
szólalt:

— Tulajdonképp hová megyünk?
— Tyű az árgyélusát! Bocsásson m^g . . .
A Nyugati pályaudvar villanyórája hetet mu

tatott.
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— Nekem még van egy kis dolgom. Mondja, 
kiismeri magát Pesten? — aggodalmaskodott 
Lémért s Báti kényszeredett képét látva, gyor
san nyugtatta meg. — Nem baj. Nézze, felül 
egy villamosra, mely itt a Margit-hídon megy 
át s csak azt kell megkérdeznie, hogy hol van 
az új Szent János kórház. Ott aztán leszáll a 
villamosról. . .  balra fordul s megy, megy addig, 
míg egy csúnya vaskerítéses burzsuj villához 
nem ér el. Kürölbelül kilencre. . .  vagy inkább 
kilenc utánra legyen ott . . .  ott lesznek a töb
biek is.

— De kit keressek ott a villában?
— Ja igaz. . .  — ütött a homlokára Lénárt —, 

Cinner Erzsit.. nem kell ott különben senkit 
se keresni, 5 egyedül lakik ott. Igen — jutott 
most Lénárt eszébe —, ez az a bizonyos 
híres Cinner Erzsi, aki miatt magát Kilimyi 
szélhámosnak nyilvánította. Kilinyi — ismé
telte s aztán legyintett a kezével. — Eh! 
Nem kell viele törődni! Ezek mind társadalmi 
produktumok, rohadt társadalom produktumai.

S ezzel már nyújtotta is kezét az ő széles, 
joviális, szinte hízelgőén kedves modorában és 
a Berlini tér forgatagában tűnt el.

— Este kilencre, csúnya vaskerítéses burzsuj 
villába, Cinner Erzsihez. . .  — ismételte Báti 
és még mindig nem tudott felocsúdni. S hogy 
riadt tekintetét mintegy közelebbi magyaráza
tot keresve fürkészve emelte fel a hatalmas ív
lámpákkal megvilágított térre, melynek sűrű
jében az imént veszett a szeme elől Lénárt, 
egyszerre, első pillantásra felfedezte a Lénárt 
mozgó magas alakját. A nagy fekete kalapjáról 
ismert rá s már önkéntelenül is mozdulatot 
tett, hogy utána iramodjon, mikor az megállt, 
visszafordult és lassan jött vissza a Berlini tér 
felé. Nyilván azért tett úgy, mintha arra 
menne, amerre nem ment, mert nem akarta, 
hogy megtudjam, hová megy — gondolta Báti 
és ebből kiindulva így folytatta magában: 
— nekem ezt az ő kívánságát természetesen 
respektálnom kell és innen kotródnom.

Közben mozdulatlanul helyben maradt és



nem vette le szemét Lénárt előredűlő magas
alakjáról, pedig Lénárt közeledtével most már 
az a veszély is megvillant előtte, hogy az ész
reveszi. Mégse ment el. Ez az ember első pesti 
napja óta, mikor a Párizs kávéházban hintázni 
látta a széken, szembe tűnt neki, s aztán, hogy 
akkor éjszaka olyan sajátságos módon állt elébe 
elevenen az álma alakjai közül s költötte fel őt, 
ez az ember a szeszélyesen csapongó beszéd- 
modorával s közben valami szinte kísértetiesen 
rátapintó szimatjával, a csak az orra nyergéig 
nevető arcával, az oly közvetlenül, egyszerűen 
segítségre nyújtott kezével, melyet aztán olyan 
közömbösen dugott zsebre, hogy most megint 
ugyanolyan, spontán egyszerűséggel nyújtsa 
újra oda neki — ez az ember valamiképp túl
ságosan beleállt az ő életébe, valami van köz
tük, ami túlságosan személyes ahhoz, hogy ő 
tudjon személytelenül korrekt maradni vele 
szemben.

Lénárt most már gyorsabban ment, átjött a 
téren, majd alig két lépésnyi távolságban Báti- 
tól befordult a Váci körútra s onnan a Klotild 
utcába. Most már úgy sietett, hogyha valaki 
kettőjüket megfigyelte volna, azt kellett volna 
gondolnia, hogy Lénárt menekül és Báti ló
halálában üldözi. — Micsoda marhaság az 
egész — állt meg nagyot lélegezve most Báti.
— Lénárt előbb arra ment, aztán visszafordult, 
mert mint a felesége is mondta, szórakozott 
ember és útközben ötlött csak eszébe, hogy itt 
is van valami dolga. De mi közöm az egészhez?
— mérgelődött, és nevetségesnek találta, hogy 
itt áll és, mint borjú az új kapura, bámul az 
emeletes házra, mely elnyelte előle Lénártot.

De azért, mintegy megszállva egy vele ma
gával is dacoló makacsságtól, fel-alá járt a 
meglehetősen kihalt, csak a körút közeli lár
májától zavart csendes mellékutcán. Egész î ap 
havazott, a leesett hó mindjárt lucsokká olvadt, 
s most estefelé még köd is ereszkedett a vá
rosra. Nem sűrű köd, de elég ahhoz, hogy a 
fáradt emberből izgágán rosszkedvűt csináljon 
és az egész élet nyirkosán, szürkén feküdjön rá 
szemre és szívre. S ahelyett, hogy beülne egy



meleg kávéházba, mikor most még pénze is van 
rá, itt sétálgat fel-alá a cuppogó cipőjével! De 
mért marad ilyen soká Lénárt? Kilenc órára 
kint kell lenni a Hűvösvölgyben . . .  igaz, úgy 
mondta, inkább valamivel kilenc után. Ám mi 
lesz akkor, ha Ö beállít Cinner Erasdhez és Lé
nárt még nem lesz ott? Lénártnak őt feltétlenül 
előre be kell jelentenie..1, mit mondjon ő kü
lönben, mért jött? mit akar? Ha lépéseket hal
lott, vissza-visszafordult. . .  a végén még nem 
veszi észre, ha Lénárt kilép a kapun. Még csak 
ez a köd hiányzott!

Már nem mert a sarokig menni, csak egy 
házzal arrébb és onnan vissza, mint katona
korában, mikor a kaszárnya fala mellett órák 
hosszat kellett le-föl sétálnia. Ki tudja, mióta 
jár már itt, az ember nem bízza magát az idő- 
érzékére. Egy baka mesélte neki egyszer, hogy 
vad ellenséges tüzelés idején őrségre küldték 
ki s azt hitte, hogy legalább egy órája áll mór 
a fényszórókkal megvilágított posztján a kat
togó, ropogó, vijjogó halálzajban s megnézte az 
óráját, a leváltást várva. Még nem állt öt perce 
ott!

Egy pillanatra még az a gondolat is megfor
dult a fejében, hogy legokosabb volna hagyni 
mindent, Lénártot a Klotild utcában, a várost 
a ködben, Cinner Erzsit a Hűvösvölgyben, min
dent, mindent és felmenni az ő szobájába és 
belefeküdni az ágyba, jó melegen betakarózni. . . 
öt perc múlya már aludni is. De minden maga- 
nógatásával s okoskodásával egy időben tudta, 
hogy itt fog maradni, hogyha valaki most el 
akarná innen kergetni, birokra ment volna 
azért, hogy ha kell, hajnalig is itt járhasson 
oda-vissza, fel-alá, s épp ez volt a megszégye
nítő és bosszantó. És közben minduntalan a 
félelem, hogy mit mond Lénártnak, ha az vé
letlenül a kapun kilépve egyenesen beleütközik!

A szemmel tartott háznak a kapuja előtt az 
aszfalton végre egy hosszú fekete árnyék hasalt 
végig. A hosszú árnyék mellett azonban egy 
sokkal kisebb is. Percekig egyik ámvék se reb
bent, s mikor mozdulni kezdtek s összefolytak, 
Báti a kapura emelte tekintetét, ahonnan Lé-



nárt elsőnek lépett ki s mellette feltűnően kis 
termetű nő, aíki minden látható erőlködés elle
nére is, akárhogy szaporázta lépteit, nem tudott 
Lénárttal, aki nagy léptekkel igyekezett a vilá
gos körút felé, lépést tartani. Báti az utca má
sik oldalára vágott át s aztán, mintha felülről, 
a körúton jött volna, a villamos megálló előtt 
egyenesen összetalálkozott velük.

Lénárt elfogulatlanul üdvözölte s mindjárt 
be is mutatta annak a nagyon vékony, sovány 
kis nőnek, aki mellette állt. A nő is megmondta 
a nevét: Flamm Jutka. De jött már a villamos, 
gyorsan fel kellett,szállni. Bálinak csak annyi 
ideje volt, hogy még egy pillantást vethessen a 
nő után, aki már megfordult és tipegve ment 
hazafelé.

— Ki ez a nő? Ügy értem ; . .  ugye idegbeteg 
szegény?

Nem mentek be a tele kocsiba, kint a peronon 
álltak meg.

— Mért volna idegbeteg? — csodálkozott a 
kérdésen kelletlenül Lénárt.

— Nem tudom, csak kérdezem — magyaráz
kodott Báti. — Igaz, hogy csak egy pillanatig 
láttam, de olyan furcsa volt, mint egy alvajáró. 
Mert rám nézett ugyan, mikor a kezét nyúj
totta, de nem hiszem, hogy egyáltalán látott. 
Csakugyan nem idegbajos?

— Kicsit ideges — lendült Lénárt karjai 
— vagy lehet, hogy magának van igaza, lehet, 
hogy nagyón ideges. . .  De a nők mind ideg- 
lények, fantasztikus, csupasz idegnyalábok, a 
hisztéria a hysteros-ból ered, nem igaz? S 
aztán ez a vad robot is . . .  tisztviselőnő, irtó 
módon kizsákmányolják őket. Eh — rázta a 
fejét —, keserves, cudar egy világ ez!

Lénárt nekitámaszkodva a peron korlátjának 
belebámult a kődbe, mely a villanyfényben 
még. szürkébbnek látszott s elborította az utcá
kon nyüzsgő lármás emberbolyt. Egy-egy el
rohanó autó ingerült tülkölésén kívül, csak a 
szintén idegesen, szakadatlanul csengő villamo
sok s a kalauzok fütyülője sikított bele a zümmör 
gő végtelen egyhangúságba. Minden megállónál 
most már a kalauznak hangos küzdelmet kel



lett vívnia az emberek ellen, akik a már túl
zsúfolt kocsiról se akartak lemaradni. Lénárt 
azonban csak bámult ki s ha közvetlenül mel
lette lökdösődtek a ki- vagy felszállni akaró 
utasok, akkor se, még csak feléjük se fordí
totta a fejét. Ha sose is beszélt volna vele, ha 
csak most látná először s látná így itt ebbeh a 
tülekedésben, egymással gorombáskodó utasok 
lármájában — gondolta Báti —, akkor is észre
venné, hogy osak valami nagy nyomás alatt 
állhat valaki ennyire magába veszve, olyan arc
cal, mint akinek nehéz még a saját két vállát 
is cipelnie. Mikor a háború alatt Fluckkal éj
szaka a pályaudvaron kószáltak s a pályaudvar 
előtt s a folyosókon a puszta földön alva oly 
sok ember feküdt, hogy mint árkokon kellett 
átlépni az egyes embertesteken, Fluok egyszer 
felköltött, felrázott egy fiatal legényt, aki na
gyon rosszat álmodhatott, mert hangosan sírt 
álmában. S Báti valami ilyen érzéstől vezet
tetve tán meg is érintette volna most Lénárt 
könyökét, ha nem lett volna vele szemben 
rossz a lelkiismerete.

Pár megállóval a Margit-híd után a villamos- 
kocsi már kiürült. A hátsó peronon csak ők ket- 
ten álldogáltak- A kalauz az üres kocsi fellé
legző idilli hangulatában maga is helyet fog
lalt a kocsi belsejében és nagy bőrtáskájával az 
ölében a különböző pénznemeket választgatta 
külön.

— Tudja — szólalt meg Báti, mikor kiszáll
tak a kocsiból —, nem is tudom, megmond- 
tam-e már magának, tudja, hogy én nagyon 
hálás vagyok magának?

— Nekem? — hőkölt meg Lénárt. — Ne mó
kázzon. 1

— Elolvastam azt a levelet, melyet Cinner 
Erzsi Kilinyihez intézett — szólt feláramló me
legséggel Báti. — Az mégisosak nagyszerű 
intuíció volt, ahogy maga megértette, átlátta a 
helyzetet. Ehhez nem elég még akármekkora 
nagy okosság sem. . .  Bámulva gondolok Cin
ner Erzsi levelére, mi mindent fci nem talált 
maga első látásra!

' — Erzsi is segített — nevett Lénárt és bele- 
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karolt Bátiba. — Nem találja, hogy itt nagyon 
sötét van? Mégse okos dolog egy lányinak késő 
este itt egyedül hazajárni. A levél! A rossz 
vidéjci körülményekre gondol? Nézze, azt nem 
volt kunszt kitalálni. . .  Mindenütt rossz, de a 
legrosszabb otthon — szokta épp Erzsi mon
dani — mulatott Lénárt. — Maga meg külön
ben is úgy nézett ki, mint valami menekült. 
Mondja, látta a vagonlakásokat a pályaudva
rokon? Százával családok, akik a .Felvidékről 
meg Erdélyből meg délről menekültek. . .  Ka
taklizma ez! Ami férgese van a világnak, az 
most mind lehull. S mi is mind, mert mi is 
ebben a fertőzött levegőben éltünk akárhogy 
is, ezt a levegőt is magunkba szívtuk. . .  egész 
másoknak, újaiéinak kell majd jönni!

,M ert ja j nekem : Múltért s Jövőért  
Vagyok kárhozott, bűnös ember, 

ép, kacagó unokák,
Jöv ő  em ber-örökösök,
Legyetek hozzám kegyelem m el.”

citálta megint Adyt, minden szót harsogva s 
mintha valami tréfát mondott volna, nevetve 
ütött Báti vállára.

„Mert üdv nekem : szomorú létem  
Az Idő óramutatója . ,

folytatta Báti a verset. — Én is — mondta bátor
talanul — azelőtt nagyon szerettem Adyt, sőt 
még most is . . .  Az ő versei nélkül mi mind 
kevesebben volnánk!

Ma már ez mind túlhaladott individualizmus, 
nem igaz? — kiáltott fel Lénárt. — Én, én, én, 
száz és ezer variációban — ebből állt az egész 
költészet eddig, a holnapi, a kollektív művészet 
nem fogja az én-t ismerni.

Az utolsó szavaknál már ott álltak a vasrá
csos villa vasrácsos kapuja előtt s Lénárt csön
getésére ismerős prémes télikabátját panyó- 
kára vetve maga Erzsi jött ki, hogy kaput nyis
son nekik.

— Adj Isten! — szólt Lénárt a nagy tenyerét



kézszorításra tárva, mikor a leány, hogy be
zárta utánuk újra a kaput, feléjük fordult. 
— Ez a hosszú pajtás pedig itt B áti. . .

— Akit könnyelműen ismeretlenül a párt
fogásába vett — bátorkodott a megjégyzéssel 
Báti.

— Képzelje — méltatlankodott Lénárt —, ki
tették a szűrét, mert túlságosan baloldali beszé
deket vágott ki. Micsoda banda! Maga képesnek 
tartja Kildnyit, hogy ő denunciálta a szoe- 
demeknél?

— Látja — fakadt ki szemrehányóan és 
dobbantott a lábával a lány —, én nem akartam 
Kilinyinek írni. Egy strébertől minden kitelik!

Odabent együtt volt a társaság. Ott állt a 
nyurga, kicsit pökhendi Sarkadi a kellemes 
meleget árasztó cserépkályhának támaszkodva, 
ott volt a gimnazista képű, elválasztott- hajú, 
szőke aranycvikkeres fiú belesüppedve egy 

\ nagy karosszékbe, de elsőnek Stein Sanyi tűnt 
a belépők szemébe, Stein Sanyi, aki' ezúttal 
nem hatott Bátára aszkétának, mert nagy füst- 
felhőben egy nagy kéziratcsomóval a kezében 
ült az asztalnál és leplezetlenül türelmetlen, sőt 
barátságtalan pillantással fogadta az újonjöt- 
teket, akik felolvasásában zavarták meg.

A tágas szoba, melynek falai sötétkéken vol
tak tapétázva, öreg, régimódi bútorokkal volt 
tele. Kopott biedermeier fotelek, a falon egy 
félik vak tükör s az ablakokat eltakaró, fa- 
kamisos, nehéz porfogó plüssfüggönyök között 
egy faragásokkal díszített mennyezetig érő 
barna kredenc. A nagy szoba egyik sarkában 
még zongorának is helyet szorítottak. Könyv- 
szekrény is akadt itt, melynek felső két polcán 
mindenféle nagy, aranyozott, dísZkötéses köny
vek, míg a többi polcokon dobozok, kulcscso
mók, egy gipszszobor letört darabjai, csupa 
olyan dolog fpglalt helyet, amilyeneket minden 
háztartásban félretesznek anélkül, hogy valaha 
is valami célból elő lehetne venni őket.

Az emberek többnyire szembeszökően fiata
lok, akik most e négy fal között tartózkodtak, 
sehogyan se illettek bele ebbe a környezetbe. 
Ezek a magas támlájú egyenes székek nem arra



lettek készítve, hogy lovagló helyzetben üljenek 
rajtuk, mint ahogy Lónárt mindjárt helyet 
foglalt. A nagy asztal vastag plüssterítője se 
lehetett hozzászokva, hogy jegyzetek és kéz
iratok tömege mellett egy, a Stein Sanyiéhoz 
hasonló gyűrött kalapnak adjon helyet. Ellen
tétben a Lénártné lakásával, mindenen meg
látszott, hogy nincs itt egyetlen darab holmi 
sem, melyet csak egyszer is szeretettel simo
gatnának meg. Nem is olyan volt ez, mint egy 
hely, ahol valaki arra rendezkedik be, hogy itt 
lakjék, hogy itt éljen; mindenen meglátszott, 
hogy aki itt él, az idegenül, mintegy átutazó
ban ütötü csak itt tanyát — s csak azért itt, 
mert mindegy neki, hogy hol.

Csak egy ember volt a szobában, akit Báfi 
eddig még látásból sem ismert. A zongora előtt 
a zongoraszéken ült keresztbe vetett lábakkal, 
tenyerére támasztott állal. Púpos, borotvált 
képű fiatalember volt, kreol arocal, nagy, haj
lott orral és nagy, fényes sötét szemekkel. A 
nagy szemek fölött vékony, magasan ívelt, s 
csak azért összeérő szemöldök, mert az orr 
fölött keményen dudorodó ráncokba húzódott 
össze a homlok.

— Ej, ej, Kovács, elvtárs — fenyegette meg 
Lénárt —, ez aztán a burzsuj elegancia!

Legalább lesz majd a proliknak mit le
húzni rólam — felelte a púpos fiatalember, aki 
valóban feltűnően jól öltözött volt a finom, 
szürke angol szövetből készült ruhájában, a 
ragyogó fehér ingével és a kék selyem nyak
kendővel. — Lesz a proliknak — ismételte és 
rámosölygott a Lénárt mellett álló Bátira, s az 
arca, ez a különben egészen a nagy szemek ár
nyékába vesző, dgyáltalán nem szép, nagyon 
komoly arc, a gyerek huncut jókedvével villant.

Lénárt azzal vezette be a társaságba Bátit, 
hogy elmondta, mért küldték el a Propaganda 
Bizottságtól. Mindenki érdeklődve fordult az új 
ember felé, részletesen el kellett beszélnie az 
elnök elvtárssal való esetét.

— Azt hiszem — mondta Stein a kicsit re
csegő hangján —, ezek már neszét vették a



mozgolódásunknak. Mindent el fognak követni, 
hogy távol tartsák tőlünk a tömegeket.

A púpos Kovács csak vállat vont.
— Hallatlan korrupció — kiáltott fel Lénárt 

—, egy szocialista pártvezér, aki nyíltan kije
lenti, hogy nem tűr szocialista agitációt!

— Ez, Lénárt elvtárs, nem korrupció — 
mondta nyugodtan a púpos Kovács —, ez a 
pártjuk struktúrájából következik. Mint parla
menti párt voksokat akar és ezért akar jóba 
lenni mindenkivel. Oroszországban is egysze
rűen ki kellett irtani a mensevikeket. A lap 
első számában épp ezért először is a „demokrá
cia” babonájával kell leszámolni. En például 
helyesnek tartanám, ha elszórtan egész rövid, 
jelszószerü mondatokat hoznánk, mint például: 
Parlament és demokrácia: ez a kapitalizmus 
okossága; a proletariátusnak nem okos kapita
lizmus kell, hanem kommunizmus.

— De arra — szólt közbe az aranycvikkeres, 
szőke fiú — vigyázni kell, hogy a lap tudomá
nyos jellegét is megőrizzük. Első helyen feltét
lenül a Stedn elvtárs tanulmányának kell jönni', 
mert nemcsak hogy programot ad, hanem egy
ben pontos analízisét is a mai helyzetnek. A 
munkásnak ezt kell megmutatni. . .  Csak egy

_ aggodalmam van: nem túl optimisztikus-e a 
Stein elvtárs perspektívája?

— Ezt nem értem — ráncolta homlokát 
Stein. — Mire érti ezt?

— Arra, hogy valósággal a legközelebbi hó
napokra jósolja a világforradalmat — állt fel 
az okos tekintetű szőke fiú, de Stein a szavába 
vágott:

— Én nem jósolom — rázta meg energikusan 
a fejét Stein, s ez a sovány csontos arc a szúrós 
fekete szemekkel sértődött és haragos rendre
utasítást fejezett ki — én bebizonyítom, hogy a 
termelési technika mai fejlettsége mellett a ka
pitalizmus fennmaradása -lehetetlenség, mint 
ahogy a technika bizonyos fejlettsége mellett 
annak idején lehetetlenné vált a feudális ter
melés. A termelési eszközök mai fejlettsége 
szétrobbantja az individualisztikus termelés to
vábbi lehetőségét és szükségessé teszi a kollek



tív termelési módra való áttérést. Csak ezt 
mondom, itt csak ténymegállapításokról van 
szó és nem jóslásokról.

— Ez világos — szólt Sarkadi a kályha 
mellől.

— Persze hogy világos — fordult kipirult 
arccal a szőke fiú Stein felé. — De engedje 
meg, kérem, ez a fajta optimizmus közel jár a 
fatalizmushoz. Nekünk arra kell rámutatnunk
— s a szőke fiú az asztalra ütött —, hogy amit 
a szociáldemokrácia a Wilsonimádatával, a de
mokrácia kultuszával ma csinál, az ellenforra
dalom. Azt kell megértetni a munkássággal, 
hogy ma már nem népjóléti intézmények ki
vívása a cél, hanem a bérmunka teljes meg
szüntetése, az üzemek azonnali kommunizá- 
lása. . .

— Tökéletesen igaza van — kiáltott közbe 
Báti. — Szabad a nevét. . .

— Lányi Gyula.
— Lányi elvtársnak tökéletesen igaza van, 

kérem, higyjék el, én ismerem a munkásokat. . .
Stein türelmetlenül vágott Báti szavába.
— Kérem, így nem jutunk előre. Tessék 

konkrét indítványokat tenni.
— Ha megengedik — szólt Báti, aki most 

már nem vette le szemét Lányi arcáról —, én 
azt indítványoznám, hogy Lányi elvtárs pon
tos, részletes analízist írjon a világpolitikai 
helyzetről. Amennyit Stein elvtárs cikkéről 
hallottam, az nagyszerűnek látszik, de egy 
ilyen, úgyszólván kiegészítő politikai tanulmány 
kell még hozzá. Azt hiszem nagyon hatásos 
volna, ha az új folyóirat első számában egy 
cikk jelenne meg: A szociáldemokrácia a hábo
rúban. Betű kommentár nélkül egyszerűen sze
melvényeket kellene kiírni a Népszava, az 
Arbeiterzeitung és a Vorwärts háború alatt 
megjelent cikkeiből és híreiből. . .

— S a következő számban szembeállításként
— folytatta a púpos Kovács —: A bolsevikok a 
háborúban. S ebben a cikkben lehetne Lieb
knecht, Luxemburg, Lenin citátumokkal már 
szélesebben,' mindent kommentálva írni. A bol



sevikok a háborúban — bólintott derűsen 
— erre a cikkre szívesen vállalkoznék.

— A szocdemekrol pedig, azt megcsinálhatná 
Báti elvtárs maga. Ez jó ötlet — mutatta elé
gedetten és megengesztelődve a sárga fogait 
Steim. — De mottónak odatenném a Pesti Hír
lap mai vezércikkét. Olvassa majd el. Agyon- 
dioséri a szociáldemokrata pártot, a miniszte
reit, a munkásság fegyelmezettségét és higgadt
ságát mint a magántulajdon, a rend és béke 
megnyugtató garanciáját. A Lónárt versével és 
a Sarkad! mérges kis jegyzeteivel együtt akkor 
most már kész is volna az első szám — Lányi 
elvtárs, persze magának is meg kell irni a 
világpolitikai analízist — fejezte be Stein és a 
kéziratokat összehajtva felállt. — Ja igen, és a 
cím! Mi volna, ha se Forradalom, se Proletár- 
diktatúra, hisz ez mind csak eszköz, átmenet, 
hanem egyszerűen Kommunizmus lenne a cím?

— Bravó! — harsogott Dénárt. — Ez a Ko- 
lumbus tojása!

S mindenki nevetett, mind vidámak lettek, 
hogy ilyen egyszerű és világos minden. De a 
jókedvük nem volt hangos, bizonyos elfogódott
ság volt az egymásra mosolygó szemekben.

— Még egy kérdésem volna — szólalt meg 
Báti. — Nem kellene-e egy külön rovat, mely 
egyenesen a munkásnöknek íródna s őket az ő 
speciális problémáikon keresztül igyekezne 
megnyerni?

— Ezt nem lehet — magyarázta Lénárt 
—, havonta egyszer jelenünk csak meg, s ha 
külön nőrovatot hoznánk, külön ifjúmunkás- 
rovatot is kellene csinálnunk. Ha azonban 
később havonta kétszer jelenünk m eg ...

— Akkor sem!
Ez CÖnner Erzsi heves hangja volt.
Báti csodálkozva fordult arra, egész idő alatt 

háttal állt a leány felé, akiről jóformán meg
feledkezett. — Nem kell külön nőrovat — ismé
telte a leány. — Az ilyen különbségtevés férfi
as nőmunkás között a feministák ideológiájára 
emlékeztet. A szociáldemokrata âpotk munkás- 
nőrovatai a polgári lakások gyerekszobájára



emlékeztet. . .  A komoly felnőttektől külön van 
választva.

— Ez igaz, ebben igaza van — nevetett Lé- 
nárt és ökölbe szorította a kezét, mint beszéd 
közben a leány.

— És mégis — mosolygott melegen a még 
mindig ökölbe szorult kezekkel álló leányra 
Lányi Gyula —, ez túl absztrakt álláspont. 
Elvben helyes, a proletárnőnek is érdekes le
gyen, ami a proletárférfinak, de kedves Erzsi, 
ilyen kategorikus imperativusokkal nem me
gyünk semmire. A mumkásnőnek, úgy, ahogy 
ma van, elsősorban mint munkásnőnek vannak 
súlyos szóvátennivaJói, mint például az alacso
nyabb munkabérek, az anyavédelem stb. stb. 
Még ha feminizmusra is emlékeztet, de így van.

— Nem, egész biztos, hogy igazam van — s 
egy vékony ferde ránc jelent meg Cinner Erzsi 
két szemöldöke között. — Nem azt mondom, 
hogy a kapitalista társadalomban nincs külön 
munkásnőkérdés. ..

— Még a kommunista társadalomban is lesz — 
vetette közbe Safkadi a kályha mellől.

— Majd meglátjuk! — hagyta rá a leány 
türelmetlenül, és újra hevesen Lányi felé for
dulva az asztalhoz jött. — Egyáltalán nem be
szélek elvontan. Az alacsonyabb női munka
bérek s az általános munkabéreket lenyomó 
szerepük, épp ez bizonyítja, hogy a nőmunkás 
problémája a férfimunkás életérdekeibe vág 
már ma is, és igenis szóvá kell ^enni á mun
kásnő speciális érdekeit is, de nem holmi nd- 
rovatban, melyet a férfimunkás — azt hiszem, 
ezt belátja — már azért se olvas el, mert oda 
van írva, hogy nőrovat. Mi csak az egységes 
forradalmi proletariátushoz beszélhetünk. A 
külön nőrovat engedékenység az elpolgáriasult 
munkás világnézetével szemben. Ez úgyis abból 
indul ki, hogy a Stein elvtárs oikke a világ- 
forradalom technikai szükségességéről a fele
ségét nem érdekelheti. . .  Egész biztos igazam 
van.

— Nem szívesen ugyan — vallotta be ne
vetve Lányi és kék szeme önfeledten ragyogott 
arra, akihez beszólt —, nem szívesen ugyan, de



meg kell adnom magam. No és maga, Báti elv
társ? — nézett Bétára.

— Kérem. . .  — kezdte Báti Cinner Erzsihez 
intézve szavát — Erzsi szórakozottan, még min
dig izgatottan tépdesett apró darabkákra valami 
asztalon maradt újságpapírt —, kérem — aka
dozott Báti —, mindössze osak azt akartam az 
előbb mondani, hogy a munkásnőkhöz is hozzá 
kellene férkőzni . . .

— Csináljunk tán egy kozmetikai rovatot az 
elvtársnőknek? — panaszkodott a kályha mellől • 
Sarkadi, mire általános nevetés válaszolt. A 
leány is nevetett s Báti az előbb még ingerült 
arcon most valami lágy kifejezést vélt felfe
dezni. Egész olyan lett az arca most, hogy ne
vetett, mint egy gyereké, aki hálás érte, hogy 
mulathat valamin.

— Ezek után azt hiszem most már mehetünk 
is — vette Stein a kalapját. — Tizenegy már 
elmúlt. Mi tehát — mondta kezet nyújtva a 
leánynak — holnap délután négykor. . .

— Mért sietnek már? — kérdezte rosszallóan 
Lénárt, de maga is lassan felállt s így Bálinak 
is menni kellett. Az előszobában, mikor már 
mind kabátban álltak, megszólalt az elegáns 
púpos Kovács, miközben elgondolkodva lassan 
húzta fel a kesztyűjét.

Mit gondolnak elvtársak, nem volna-e 
már ideje eljárni mindenféle értekezletekre, 
felszólalni s ahol osak lehet, mindenütt bom
lasztani. A Kommunizmus jó esetben csak két 
hét múlva jelenik meg s kár minden napért 
Majd minden nap van öt-hat előadás, vitaest. 
Nemcsak munkásszervezetekben, a mérnök- és 
építészegyletben, a Galilei-körben, feminista 
gyűléseken, a Társadalomtudományi Társaság
ban is. Például Báti elvtárs a temperamentu
mánál fogva is erre'alkalmas ember volna.

— Én? M ért. . .  mért gondolja?
— Egyszer hallottam a Keleti pályaudvaron, 

amint a katonákhoz beszélt — emelte fel nyu
godt, sötét szemét Bátira. — Mert csak úgy én 
is ki-kijánok a katonák közé. Kerületi párt- 
szervezetekben is láttam már párszor. Az is jó 
metódus, úgy egyes munkásokkal külön be-



szédbe elegyedni, bár általában nagy a bizal
matlanság az intellektuelekkel szemben.

— Kovács elvtárs a proletárdiktatúra fő- 
detektívje lesz Szovjet Magyarországon — har
sogott vidáman Lénárt. — De tényleg, neszte
lenül, mint a macska j ár-kel s ha egyszer meg
néz egy arcot, pontosan tud emlékezni rá.

Kovács elvtárs hallgatva ajtót nyitott és 
elsőnek indult kifelé a kapuhoz. A nyirkos kö
zömbös téli éjszaka kellemetlenül csapta meg 
Bátit, amint a többiekkel együtt kilépett az 
udvarra. Kelletlenül, szótlanul kullogott előre. 
A négy fal között egyenként mindegyikhez 
közel érezte magát, ^hozzájuk tartozott és hoz
zá tartoztak. De most, ahogy Stein Kovács után 
sietett s Lénárt a nyegle Sarkadiba karolt bele, 
mögöttük pedig előrehajló fejjel a sugárzó sző- 
keségü, zömök, okos Lányi elvtárs lépegetett 
egyedül, mintha valami varázsgyűrű tört volna 
széjjel s most ő, Báti, már megint magára ma
radt. — Mért sietnek már? — emlékezett a 
Lénárt panaszos szavára, melyet akkor senki 
meg nem hallott s melyet a csendes sóhajtással, 
melyet Lénárt fűzött hozzá, ő. most olyan jól 
megértett. Már mindenki kilépett a kapun, csak 
ő állt még ott és távozására várva kezével a 
zárba tett kulcson Oinner Erzsi. — Itt felejtett 
tán valamit? — kérdezte a kapuban álló Bájit 
és fázósan húzta össze a panyókára vetett fekete 
prémes télikabátját.

— Csak akartam még valamit mondani, de 
elfelejtettem — felelte Báti, akit a hozzá inté
zett sürgető kérdés zavarba hozott. Gyorsan 
kilépett a kapun, anélkül, hogy mint a többiek, 
kezet fogott volna a leánnyal. A kapu nyomban 
becsukódott, a zár is csattant s már hallatszott 
az alacsony saxkú kis cipők szapora kopogása 
— vajon ezeket látta-e a kávéházban? — kér
dezte magát, mintha ez igen fontos kérdés 
volna.

— Kérem, kérem — kiáltott izgatottan visz- 
szafordulva Báti.

A leány nyomban sarkon fordulva szolgálat- 
készen ment vissza a kapuhoz.

Báti két kezével ijedtéit markolta a kapu vas-



rúdjait. — Kezet se fogtunk — mondta mély 
lélegzettel. ,

A leány csodálkozásra valló hangon mondta:
— Hát akkor jó éjszakát — de mikor a két vas
rúd között elörenyújbottá a finom c^uklójú 
kezét, akkor máir elmúlt az első megütközése s 
csengő, csendes nevetéssel mulatott a furcsa 
szeszélyen. Báti épp csak megérintette a feléje 
nyújtott kéz ujjait és szaladva ment a már jó 
pár lépéssel előtte botorkáló többiek után.

Csak akkor tért észre, mikor már utolérte a 
többieket, akik az újabb németországi esemé
nyeket vitatták. Nem is volt az vitatkozás, csak 
az egymás gondolatát tették szóvá, hogy újból 
és újból megbizonyítsák maguknak az egyetér
tésüket. Lányi hibáztatta, hogy a kommunista 
Barth együtt ül a német népbiztosok tanácsá
ban Scheidemannal és Eberttel, akik nyíltan a 
demokratikus alkotmányozó nemzetgyűlési vá
lasztások kiírásáról beszélnek, tehát nyilván 
újból árulásra készülnek.

Csak készüljenek! — legyintett Stein meg
vetően. — Liebkmecht és Luxemburg közben 
szervezik a spartakistákat és aifra karácsonyuk 
lehet még ezeknek a hadihiteles szocdemeknek.

— Mi a véleménye — fordult Lányi Kovács
hoz —, ha kenyértörésre kerül a sor — pedig 
biztos sor kerül rá — vajon a független szocia
listák a spartakistákkal tartanak-e majd?

— Haase biztosan a spartakistákkal fog tar
tani — szólt közbe Báti. — Nem emlékeznek rá, 
hogy a háborúban a német birodalmi gyűlés 
üléstermében Vive la Francé!-ot kiáltott?

Mindnyájan emlékeitek rá és éppoly öröm
mel, mint Báti.

Csak Kovács, aki szűkszavú volt s mindig 
előresietett, néni akart osztozni az örömükben:
— Ez pacifista felkiáltás volt és npm egy, az 
osztályharc alapján álló forradalmáré — mond
ta. — A forradalmár azt mondja, amit Lenin 
követelt: 'polgárháborút az imperialista háború 
ellen! különben nem az a fontos, hogy Haase 
és Dittmann velünk tartanak-e majd, hanem 
hogy a tömegek. . .  Fontos az, hogy Garami mit



beszél? A fontos az, hogy a csepeli meg az új
pesti proli mit fog tenni. A tömegek!

— S a tömegek be vannak szervezve és fel 
vannak még fegyverkezve és egy Szovjet-Né- 
metország és Szovjet-Oroszország között más
napra megszületnek a lengyel szovjetek, szédü
letes! — kiáltott fel Lénárt.

Együtt mentek a villamoson a Margit-hídig, 
ott szétoszlott a társaság. Míg együtt voltak, 
úgy látszott, hogy nincsenek magánügyeik, nincs 
külön szobájuk, külön viszonyaik, hogy mindez 
megszűnt egy általános, türelmetlen, de biztos 
nagy várakozásban.

Lénárt unszolására, hogy még maradjon kis 
sétára, Stein azzal felelt:

— Nem lehet. Még nem vacsoráztunk. . .  itt 
van a táskámban Sári vacsorája is. Már nem 
volt időm hazavinni a vacsorát. . .  csak most 
este sikerült felhajszolnom öt koronát.

De Lénárt, Lányi és Báti még együtt marad
tak. A beszélgetést azok ketten ott akarták foly
tatni, ahol abbamaradt, de Bátit most már 
személy szerint is érdekelték volna új ismerősei 
és azoknak a viszonyai.

— Nagyszerű ember! Vegyész — felelte Lé
nárt az ő rapszodikus modorában, mikor Báti 
Stein felől kérdezősködött.

— És Kovács? — faggatta tovább Báti. — Az, 
aikát maga fődetektívnek mondott?

— Az is, az is! — nevetett Lénárt. — Hihe
tetlen, hogy micsoda konspiratív tehetség! Álló 
esztendeig tudott a kaszárnyákban dolgozni, 
álló esztendeig nem tudták rajtacsípni!

— Ugye — kérdezte Lányi — Cinner Erzsi 
is bele volt akkor keverve a dologba?

— Persze maga nem ismeri ezt az ügyet. 
Maga akkor még a kuponokat vagdosta a Ke
reskedelmi Bank saltera mögött — nevetett Lé
nárt az ő fel-felszakadó nevetésével. — Erzsi is 
kemény legény. Szóval egyetemre ment, mikor 
találkozik Kováccsal, aki két ismeretlen úr tár
saságában halad. Kovács nem köszönt Erzsinek 
s az abból mindjárt tudta, hányat ütött az óra. 
Beül egy autótaxiba és elvisz mindent Kovács 
lakásáról. Az volt a buta szerencséje, hogy
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előbb ért oda, mint a hekusok. Háború volt, 
nem ment babra a játék.

— De hogy tudott bemenni? — s csak úgy 
csengett az elismeréstől a Lányi hangja. — 
Nem figyelték a házat?

— Figyelték-e, nem-e, csak az öreg Isten 
tudja. Az is lehet, hogy igen, de az egy kéteme
letes ház, tán tucat lakóval. S Erzsinek olyan 
szolid, szende kis képe van. Szépen becsönge- 
tétt Kovácsóknál, a mama persze semmiről se 
tudott, de Erzsi hagyta sopánkodni és ájuldozni 
■— egyenesen nekiment az íróasztalnak, szek
rénynek és bepakolt mindent, amit jónak látott, 
az aktatáskájába. Engem a frász tört ki, mikor 
megtudtam, de el lehet gondolni, hogy csodál
kozott Kovács, mikor a házkutatás alig tudott 
terhelő adatokat eredményezni! De azért ha nem 
jön ez az október, nem tudom, nem alulról sza
gul ja-e az ibolyát.
' — A szülei nagyon gazdag emberek — ma
gyarázta Lányi Bátinak. — Maga Kovács az 
egyik nagy banknál nagy befolyású főtisztvi
selő volt.

— Karrier állt előtte! — kiáltott Lénárt s 
irtó komikusnak találta ezt a fogalmat. — Kar
rier, karrier — ismételgette.

Ténfergő prostituáltakon' s néhány idegsok
kos vagy idegsokkot szimuláló rokkanton kívül, 
akik, ha kituszkolták őket, a pompásan megvi
lágított kávéházakból, azoknak a bejárata előtt 
álltak posztot, hogy egy-egy távozó társaság 
szívét adakozó részvétre indítsák, gyalogjáróval 
már alig találkoztak. A villamosok is ritkuló 
sorban s élesen csöngve siettek haza; a megálló
helyeken csak épp kihajolt a kalauz s már fü
tyült is és rántotta a csengő szíját: mehet! S 
ahogy a villamos továbbszáguldott, a gyors he
ves csengetés néni annyira a ködös téli éjszaká
ban imbolygó gyalogjáróknak szólt, mint in
kább magának a kocsinak, mintha így nógatná 
a kocsivezető nagyobb sietségre. A három fia
talember — Lénárt ment középen — csak egy- 
egy kivilágított bár vagy kabaré előtt ütközött 
nagyobb társaságokba. Nagyhangú bundás fér
fiak és nevetgélő parfümös hölgyek bukkantak



fel a ködbe dermedt nagyvárosi éjszakában s 
tűntek el hamar a könnyedén tovasuhanó autók 
mélyén.

— A legfurcsább az, hogy 6 maga rossz agi
tátor — mesélt tovább Kovácsról Lénárt. — 
Amilyen nagyszerű organizátor, olyan rossz agi
tátornak. Hallották, mikor az este azt mondta, 
hogy az intellektuelt nem szereti a proli? Biz
tos még a múltkori eset fáj neki. Újpesten vol
tunk kint a munkásotthonban. Igen, Báti elv
társ, épp a maga elnöke beszélt. Már megint el
merészkedik a munkások közé. Az öreg Ocskay 
brigadéros arról beszélt, hogy a szocializmus 
csak a tőkés termelés bizonyos fejlettségi fokán, 
csak fejlődésszerű fokozatossággal valósítható 
meg, hogy mi agrárország vagyunk és most 
mindenekelőtt felvilágosító munkára van szük
ség stb. stb. Előadás után Kovács odamegy egy 
csoporthoz, nyolc-tíz proli lehetett együtt — és 
úgy lassan, óvatosan mondogatni kezdi, hogy 
Oroszország is agrárország volt, a miénknél is 
elmaradottabb és mégis . . .  No, köszönöm — vé
lekedik egy öreg proli —, ott még ma sincs vlége 
a háborúnak meg a vérontásnak. — Igen ám — 
vágja ki Kovács a tromfot —. de ott a szocia
lizmusért folyik a háború. — Mondja elvtárs — 
fordul erre Kovácshoz egy másik —, volt maga 
a háborúban?

— Disznó — háborodott fel Lányi —, lát
hatta, hogy púpos.

— Hát persze, hogy látta - -  vonta fel a vál
lát Lénárt. — De a többiek előtt felül akart ma
radni a vitában, azért kérdezte. — Hát akkor — 
kiabálta le aztán Kovácsot, aki megmondta, 
hogy nem volt katona —, akkor ne beszéljen, 
mert ha csak egy évi háború árán is magát a 
hetedik mennyországot is le lehetne hozni, ak
kor is inkább á pokolban, de háború nélkül. ..  
S közben egyszerre mind különbnek érezték 
magukat, mert részt vettek a háborúban. Én se 
vagyok épp jó agitátor, az igaz, de most már 
megszólaltam. Mondom nekik, ez az elvtárs, a 
Kovács, a háborúban nem volt ugyan, de ját
szott úgy a fejével, mint akármelyik katona, 
csak különb célért. S kezdem mondani, hogy



Kovács börtönben ült és hogy miért — s a han
gulat csakugyan kezdett barátságossá válni, de 
javában beszélek, mikor egyszerre csak Kovács 
megrántja hátulról a kabátomat: — Ugyan mi
ket mesél itt! — szól rám haragosan s vörös, 
mint a paprika. Mindjárt befellegzett az agitá- 
ciónak. Az emberek nem hihettek mást, mint 
hogy maszlagoltam nekik. Ilyen eZ a Kovács! 
Azért mondom, hogy elsőrangú szervező, de 
rossz agitátor . . .

— Ez a feneség — állapította meg Lányi. — 
Nincsenek népszónokaink. Mi hallatszik, mikor 
jönnek már Oroszországból a mieink?

— Lenin majd tudja, mikor kell őket kül
denie — harsant a Lénárt bizakodó nevetése. 
Kovács biztosan már összeköttetésben van ve
lük. ök biztos meg akarják várni, míg a szoc- 
demek lejáratják magukat a tömegek előtt. Le
nin, aki elkészült Oroszországgal — a föld egy
ötöd része! — Lenin, az majd tudja!

Lenin, az majd /tudja! ez olyan abszolút
biztos, világos és egyszerű igazság volt, mint a 
kétszer kettő négy igazsága. Lányi is különben 
lehetségesnek mondta, hogy Kovács összekötte
tésben van az oroszokkal, sőt hogy lassan máris 
szervezi a kommunisták magyarországi pártját, 
mert épp a napokban hozta őt össze egy német 
eredetű pincérrel, aki Kovácsban egyenesen Le- 
ninék megbízottját sejti. Egyébként kitűnő em
ber, most oroszul tanul s véleménye szerint a 
német tanácsköztársaság kikiáltása legkésőbb 
januárra esedékes.

— őrület! —■ kapott a fejéhez Lénárt —, s a 
feleségem naphosszat protekcióért kilincsel, 
hogy tanári kinevezést kapjon! Még mindig 
vannak emberek, akik nem látják? hogy. . .  — 
s egy széles gesztussal fejezte be.

— Nekem is — beszélte Lányi — szegény 
apám ma tett szemrehányást. . .  mért nem fér
tem a bőrömbe a bankban s mért nem nézek 
legalább most már valami biztos egzisztencia 
után.

Mind a hárman nevettek a szón: biztos eg
zisztencia. Biztos egzisztencia! Mikor ők már 
úgy mozogtak ebben a világban, mint ahogy az



ember egy sáros, reménytelen faluban, ahol 
hosszú évekig volt kénytelen tengődni, ahon
nan hosszú évek óta lázadozva sóvárgott el s 
egyszerre megtudja, hogy mindennap esedékes 
a levél, mely a hírt hozza, hogy örökre otthagy
hatja a szörnyű emlékű fészket.

— Ezeknek az öregeknek rossz lesz — bólo
gatott részvéttel Báti.

— Egyáltalán nem — tiltakozott Lányi. — 
Nézze, az én apám például világéletében sze
gény utazó volt, akinek mindennap félni kel
lett, hogy nem lesz a családjának miből házbért 
fizetni és nem lesz mit enni. A tanácsköztársa
ságban egyszerűen mint szakember fog helyet 
kapni valamelyik közüzemben . . .  üveghez ért, 
hát az egyik üveggyárban.

— Csak az olyan öreg kapitalistáknak lesz 
rossz, mint amilyen a Cinner Erzsi apja. . . — 
helyeselt Lányinak Lénárt. — Az ilyenek, hadi
milliomos az öreg, először is nem fognak köny- 
nyen belenyugodni dz új helyzetbe. . .  s nem 
lehet majd sokat packázni a diktatúrával!

— Nagyon elegáns öreg úr — szólalt meg 
Báti —, láttam ma. De szörnyű egy nővel ült 
egy asztalnál. '

Lénárt csak az orra alatt morgott.
— Igen, valami házassági ügyről van szó. . .
— Hát komolyan? — kiáltott fel Lányi és 

megállt. — Sári beszélt róla, de elröhögte a fe
lét annak, amit mondott. Szóval. . .  de ez ab
szurdum! Nem értem se Erzsi részéről a dolgot, 
s e .. .

— De mit? — fordult most már Báti hol Lé- 
nárthoz, hol Lányihoz.

— Azt hittem, maguk is tudnak a dologról — 
hallgatott el Lányi.

— Arról van szó — felelt kelletlenül Lé
nárt —, hogy ẑ öreg nem él együtt a feleségé
vel és meg akar nősülni.

— Mit az öreg! — támadt Báti Lénártra. — 
Mi az Erzsivel, amiről Lányi elvtársijaik az a 
Sári beszélt?

— Szintén valami házassági kombináció — 
vont vállat idegesen Lénárt —, vagyis már nem 
is kombináció.



— Hallja Lénárt, milyen fogalmakkal operál 
maga — kiáltott fel indulatosan Lányi. — Cin- 
ner elvtársnőről van szó és maga házassági 
kombinációról beszél! Ilyen szavakat!

Lénárt szétvetette a két karját, aztán hagyta 
őket lehullani.

— Szó, szó, szó! mondja Hamlet — vont me
gint vállat Lénárt. — Ügy tudom, arról van 
szó, hogy Cinner Erzsi és Stein Sanyi. . .

— Szóval mégis igaz! — szólt elképedve Lá
nyi. — De — kiáltott fel rpég értetlenebbül a 
következő pillanatban ■>—, de mit vihogott ak
kor Sári?

— Hát nem az a Sári a Stein felesége? — 
kérdezte Báti halkan és két éjszakai társára me
redt.

:— Ugyan mit! — legyintett erélyesen Lénárt. 
— Hagyjuk az egészet, nem a mi dolgunk.

Mikor Báti egyedül maradt, egy pillanatra meg
állt. Akkora volt köröskörül a cpend, hogy ijed
ten eszmélt egy szál eleven magára a közömbös 
végtelen ködben s a házak ormótlan kőrakásai 
közepette. Gyorsan megindult hazafelé s őrült 
a gondolatnak, hogy a vak hadnagya, ki most is 
álmatlanul fekszik a vackán, ha nyílni fog az ajtó, 
kiszól majd íiozzá: Báti úr! s ő bemehet. Úgy ka
paszkodott meg a vak hadnagy remélhető tár
saságának gondolatában, mint egy, a sötétség
ben hirtelen kinyílt tüneményes vigaszban. Út
közben még betért egy kávéházba, hosszú s 
lassú gondolkodás után az elébehelyezett üveg 
borok közül két üveg Villányit választott ki s 
egy-egy zsebébe dugva egy-egy üveget, vitte 
haza a bort a kifogással, hogy egy jó éjszakát 
akar szerezni a félőrült világtalan házigazdá
jának.



„JÓ  Z Ű R Z A V A R ,  S Z Ö V E T S É G E S E  
R E N D Ü N K N E K . . . ”

Befolyások, egyéni vonzalmak és ellenszen
vek, melyek még a legegyöntetűbb társaságo
kon belül is több szorosabb, kisebb kör terem
tésében szoktak érvényesülni, ebben a társaság
ban* úgy látszott, nem jutottak szerephez. Kü
lönösen mióta a Kommunizmus első száma 
megjelent, mintha a Párizs kávéházi társaság *, 
minden tagját elragadta s elnyelte volna a ten
nivalók és a harci események izgalmas soka
sága.

Egyetlen kivétel Török Géza volt, ki közben 
megérkezett Budapestre, de őróla tudták, hogy 
beteg ember és rendjén valónak találták, hogy 
őrzi s megőrzi a maga megkímélt külön életét.
A rosszmájú Sarkadi a hosszú ujjaival tarkóját 
vakarva beszélt ugyan néha olyanokat, hogy 
voltaképp nem is lehet rossz egy olyan Török
féle „eszemadta szép kis földbirtok”, de saját
ságos módon Sajrkadin kívül, akit otthonról jó
módú szülők láttak el pénzzel, a többiek, ezek 
az igazi éhenkórászok, egyszerűén nem törődtek 
Török Géza földjével, pénzével, csak örültek a 
boncoló okosságának és széleskörű ismeretei
nek.

Mintha az egyéni ügyek valahogy megszűn
tek volna létezni, legalábbis úgy látszott, hogy 
nem érnek rá törődni se magukkal, se egymás
sal. Mert ahogy nem firtatták, hogy Török Gé
zának is nem kellene-e mégis segítenie a Kom
munizmus terjesztésében, éppúgy nem firtatták 
azt sem, hogy a szőke Lányi Gyula a folyóirat 
első számának példányaival trafikról trafikra



cipekedik s hozzá még gyalogosan, mert villa
mosra nem telik neki. Nem firtatták, pedig tud
ták, hogy épp az a beszélgetés közben meg-meg- 
jelenö sugárzó áthevülése a fehér arcnak, me
lyet Báti oly vonzónak talált, valami szívbil- 
lentyűhibával függ össze. Nagyobb gyaloglások 
közben a szőke Lányinak néha meg kell állni, a 
szívéhez kap, elhúzza a száját s mérgesen s fel
háborodva dobbant: a fene egye meg, már me
gint!

Hasonlóképp a szőke Lányi számára a kérdés, 
hogy például Báti ebédelt-e aznap vagy sem, 
egyáltalán fel se merülhetett, mert a saját szí
vénél és Báti gyomorbeli állapotánál sokkal 
fontosabb s izgatóbb kérdés volt, hogy miután 
az újságelárusítóhelyeket leházalták és a gyak
ran meglepően barátságtalan trafikosoknál el
érték, hogy a Kommunizmus első számát ne ha
jítsák egyszerűen a polc alá, a többi, ez időben 
gombamódra elszaporodott heti és havi folyó
iratok közé, hanem látható helyen tartsák, sőt 
nagybetűs címlapjával a kirakatba tegyék — 
este valámely szakszervezet vagy pártértekez
let hallgatósága között terjesszék az új s az új, 
az igazi forradalmat szító, az egyetlen igazságot 
egyetlenül tanító magyar proletár folyóiratot.

A régi, véget nem érő üldögélésekkel a Pá
rizs kávéházban, melyek még a háborúban kez
dődtek, mikor a legnagyobb szándékok és ter
vek se léptek ki a végnélküli megbeszélések za
varából, most hogy útjuk nyílt cselekvő moz
gáshoz, megvalósítható célhoz, felhagytak. Ta
lálkozni ugyan még mindig ott találkoztajk, de 
ami beszélnivalójuk most akadt, azt a legtöbb 
esetben gyorsan, sokszor futtában el lehetett 
intézni. Többnyire csak arról volt szó, hogy ki 
melyik gyűlésre vagy értekezletre menjen, hogy 
ott felszólaljon és egyben a lap terjesztését 
megszervezze. A legaprólékosabb, lassú párt- 
munkában is, az önmagukban bagatelleknek 
látszó apró csatározásokban is volt valami fel
emelő, mert a Kommunizmus egy példányát va
lamely munkás kezébe juttatni, vagy csak egy 
szál munkást is megnyerni az ő igazságuk ne
vében, akkor a legtöbb esetben azt jelentette,



hogy az üzemben, ahol az a munkás dolgozik, 
történni fog valami. Mert elég egy munkás ah
hoz, hogy pár tudatos szóval megakadályozza 
több száz munkástársa harci kedvéne megféke
zését, vagy hogy egész üzemek munkásságának 
élő cselekvési vágyát felkóltse és a cselekvés
nek forradalmi irányt adjon. A szakszervezetek
nek és a pártnak, melyek az őszirózsás vívmá
nyok alapján való munkát és rendet hirdették, 
minduntalan az a szerep jutott, hogy az elker
getett igazgatókat és az elagyabugyált munka- 
felügyelőket visszavétesse a gyárakba s ezzel 
„útját vágja az anarchiának”. De a Kommuniz
mus köré gyűlt társaság épp ezt az anarchiát 
akarta, a polgári társadalomnak és termelésnek 
teljes felbomlását s egy-egy erőszakos szociali- 
zálási kísérletben, fellángoló vad sztrájkban 
nemcsak a tömegek forradalmi hangulatának 
egy-egy biztató kitörését látták, hanem már ön
magában is eredményt, mert a hivatalos mun
kásképviseleteknek a tömegek fölötti hatalmát 
rendítette meg.

„Mi szétáradtunk űzhetetlenül
S hol élet zeng, ott vívódva mi élünk,
Kis, romlott ország vén kadaverét
Fűti élettel a vér, a mi vérünk”.

citálta Lénárt garabonciás nevetéssel Adyt, mi
kor Lányi a hírt hozta, hogy a VI. kerületi szo
ciáldemokrata ifjúmunkás szervezet leszavazta 
a vezetőséget, mely a Kommunizmusnak a 
párthelyiségben való árusítását meg akarta ha- 
tároíatilag tiltani.

— „Jó zűrzavar, szövetségese rendünknek, 
az egynek, a miénknek” idézte aztán halkabban 
a saját, a Kommunizmus legközelebbi számába 
szánt verséből.

Bármennyire is egyet akartaik, abban mégis 
kiütköztek különböző egyéniségeik, hogy mi
ként és mit dolgoztak. Lénárt például a lap 
ügyeinek intézésén kívül, bármennyire elől járt 
is lelkességben, voltaképpen kevés szolgálatra 
volt képes. A gyűlésekre inkább csak másokat 
kísért el s ott aztán annyira hatása alá került a



szenvedélyes zajnak, az egymással összeütköző 
vagy egyetlen akaratba összefutó tömeghangu
latoknak, hogy maga is csak mint egy a tömeg
ből, csak kirobbanó helyeslő vagy tiltakozó 
közbekiáltásokkal segített az agitációnak. Be
szélni, hosszabban és összefüggőbben csak a 
gyűlés után, kisebb, egész szűk körben szokott, 
mindenesetre akkor órákhosszat is. Ha a gyűlés 
kudarccal végződött, akkor vádoló elkeseredés
sel, ha sikerrel járt, akkor boldog, személyes 
büszkeséggel. Nem volt használható ember, ho
lott ellentétben Sarkadival, aki meglógott a lap- 
terjesztés és széthordás egyhangú munkája elől, 
Lénárt egyáltalán semminemű, mégoly szellem
telen munka elől sem húzódozott. Napokig lo
holt a Kommunizmussal, hogy a neki kijelölt 
körzet trafikjaiban bizományba helyezze el, s 
még a körzete egyharmadát se járta be, mikor 
nagyobb kerületeikkel Báti, Lányi és Cinner 
Erzsi már készen is voltak. Akárhogy igyeke
zett is Lénárt megmarkolni a munkát, mielőtt 
végzett volna valamit, valahogy mindig szét
folyt az ujjai között az idő. Vagy megállt az ut
cán valami csoportosulástól könnyen feltartóz
tatva, s előgyeledőn azon vette észre magát, 
hogy közben órák szaladtak el mellette vagy épp 
mikor a folyóiratot hordta szét, beszélgetésbe ele
gyedett a trafikosokkal, a barátságosokkal nyá
jasságból mindenféle apró-cseprő ügyekről, adó
ról, időjárásról, drágaságról; a mogorva trafi- 
kosok pedig — különösen az öreg trafikosnék, 
kik a sűrűn nyíló boltajtó hideg léghuzatjától 
reumások — ezek a reumásök mindig ingerültek 
— mesélte Lénárt —, ezek arra szolgáltattak 
okot, hogy a legközelebbi* ráérő s esetleg fiatal 
és barátságos trafikosnénak, afölötti örömében, 
hogy ilyet is talált, elmondja élményét az előb
bivel. Magától alakult tehát úgy, hogy Lénárt, 
hacsak nem szegődött kísérőképp valaki mellé, 
akkor — az ő szavával — csak barangolt a vá
rosban, míg az ytcán össze nem akadt valame
lyik elvtárssal, akihez örvendezve hozzászegöd- 
hetett. Pihenni pedig minduntalan a Párizs* ká
véházba tért be, ahol ilyképp Török Géza és ő 
ültek legtöbbet és kommentálták, egyik a kri



tikus eszével, másik a mindig heves érzelmi 
megnyilvánulásaival az eseményeket, melyek
ről a többnyire csak rövid időre be-betérő elv
társak hoztak élményfrisseségű híreket.

A társaság tagjai általában csak mint elvtár
sak ismerték egymást. Török Géza is azután a 
Bátival együtt töltött éjszaka után, mintha le 
akarnák mind a ketten tagadni a kellemetlen 
emléket, nem beszélt Bátival semmit a külön 
közös ismerőseikről, s ha Báti be-bejött a ká
véházba, mintha kettőjük között nem is lett 
volna valami azelőttről való közős kapcsolat is, 
csak üdvözölte mint a többieket. S a Báti rossz 
arcszínét, piszkos ingét és már végsőkig megvi
selt zsakettjét se látszott észrevenni, egyszerűen 
örömének adott kifejezést, hogy Pesten és eb
ben a társaságban találkoznak és nyomban a 
lap és a politika ügyeiről kezdett eszmecserét.

Gyűlésekre és értekezletekre, melyekre úgyis 
két elvtársnak kellett volna menni, a hosszú 
Báti és a szőke Lányi lehetőleg egymással men
tek. Igaz, hogy így kettesben sem beszéltek 
másról vagy másként, mint amikor valameny- 
nyien együtt, voltak, csak egy-egy tekintet, 
mozdulat vagy mosoly, valami két egymással 
jól megférő ember között önkéntelenül létrejövő, 
kettőjükhöz kötődő atmoszféra árulta csak el, 
hogy itt egy személyes színezetű viszony indult 
meg, sőt talán már ki is alakult. Köztük is min
dig csak a forradalomról volt szó, mely a leve
gőben volt s á kommunisták njagyarországi 
pártjáról, melynek vezére egy volt oroszországi 
magyar hadifogoly, ki az orosz forradalomban 
egy vörös hadosztály parancsnoka volt, a púpos 
Kovács elvtárs közlése szerint már útban volt 
hazafelé, s érkezését mindennapra várhatták. 
Aztán a prolikról volt szó, a prolikról, kikkel 
nem is volt oly könnyű boldogulni, mint azt 
közvetlenül a háború befejezése után remélték.

Még mindig könnyű volt ugyan megmozgatni 
a tömegeket és harcias határozati javaslatokat 
is lelkesedéssel fogadták el, de legtöbb esetben 
elég volt valamelyik szakszervezeti korifeus fel
emelt ujja vagy végső esetben a szakszervezeti 
tanács szigorú tekintélyes szava és még a leg



hangosabbak is aggódva csittultak el. Most már 
az is előfordult, hogy a hatalmas szervezeteik 
egységét féltő munkások őket, az elégedett en- 
ségszítókat lehurrogták, sőt ki is dobták, 
hogyha nyíltan a hivatalos vezetőség ellen igye
keztek hangulatot kelteni. De Lányi közvetle
nül azután, hogy tumultuózus jelenetek közben 
— mert viszont mindég akadt már egy kisebb
ség, mely védelmükre kelt — kidobták őket, 
nagy bizakodással már a kapuban meleg mo
solyra tárult arccal fordult Bátihoz: — Marha 
prolik — mondta vidáman. Mások se mondták, 
hogy proletárok vagy proletariátus, de a proli , 
szó ezeknél úgy hangzott, mint egyszerű rövi
dítése egy sokat használt szónak. De Lányi szá
jában a proli becézés volt, becéző neve valami 
egyelőre még sok gondot adó, kiszámíthatatlan, 
de fényes jövőjű drága óriás gyermeknek, s ha 
meg azt mondta: pesti proli, akkor meg valami 
családias belső hunyorgatással szinte valami 
büszke naiv lokálpatriotizmus is csendült a 
hangjában.

Mert, igaz, nekik is elég nehéz volt a dolguk 
a pesti prolival, de az is már örvendetes ered
mény volt, hogy egyáltalán hozzáférkőztek a 
munkássághoz, s még örvendetesebb, hogy a 
pesti proli a hivatalos szociáldemokrata vezető
ségnek egyre több munkát adott. Ha egyik 
üzemben lecsillapult a nyugtalanság, akkor egy 
másikban álltak elő a bizalmiak és az üzemi ta
nácsok követelésekkel. S egymást követték a 
sztrájkok is, s ha az egyik nyugtalanító, mindent 
felborítással fenyegető hullám elült, nyomá
ban már fenyegetően tűnt fel egy másik s az 
események sodra olyan ellenállhatatlan volt, 
hogy egy „az eseményes életet” oly kevéssé 
kedvelő rendszerető, konzervatív hajlamú em
bert is, mint Eisingert, a kávéházból éjszaka a 
pincérszakszervezet ülésére tudott elragadni.

Milyen idők! milyen idők! — nevetett Báti, 
mikor a pincérek szakszervezetének e viharos 
éjszakai gyűlésén felfedezte Eisingert. A megle
hetős nagy terem tele volt pincérekkel, olya
nokkal, akik szabadnaposak voltak, de olyanok
kal is, akik munkájukból egyenesen idesiettek,



munkanélküliekkel s végül azokkal az ifjúmun
kásokkal, akiket Cinner Erzsi hozott ide egy, az 
imént lezajlott ifjúmunkás értekezletről.

A terem végében, a fehér szakállas Marx-kép 
alatt, egyik kezét zsebre dugva s másik kezével 
az asztal lapját fogva állt Herting, Eisánger 
egykori barátja s beszélt az ő kissé idegenszerű, 
de ezáltal még pregnánsabban ható kiejtésével. 
Azzal kezdte, hogy csupán szárazon be akar 
számolni arról, ami az értekezlet tárgya. A Mú
zeum körúti nagy kávéháznak, mely összesen 
tizennégy pincért alkalmaz, ő a bizalmi férfia s 
„ebben a minőségemben — mert ugye, szaktár
sak, ez ennek a megbízatásnak vitathatatlan ér
telme — kötelességem az üzemben alkalmazott 
munkások érdekeit a munkaadóval szemben 
képviselni”. Felszólította tehát a kávéház tulaj
donosát, hogy alkalmazzon további hat pincért, 
mert különösen az esti és éjjeli órákban akkora 
a forgalom, hogy bőven volna munkája további 
hat szaktársnak. A tulajdonos kijelentette, hogy 
az üzem nem bír el ekkora megterhelést, ö  csak 
a bizalmi férfi kötelességének tett eleget, mikor 
ezzel a válasszal odament a kollégákhoz, kiknek 
teljesen és tökéletesen egybehangzó véleménye 
szerint a vállalkozó állítása egyszerűen nem fe
lel meg a tényeknek. ,

— Mi csak tudjuk! A főnök hazudott! — erő
sítették meg Herting állítását heves közbekiál
tásaikkal a Múzeum körúti kávéház pincérei. 
Herting a hideg nyílt kék szemével végigjárt a 
termen s mintha csak oly dologról volna szó, 
mely löt személy szerint közelebbről nem ér
dekli, az előbbi tárgyilagos hangon folytatta. 
Ö — mondta olyan arccal, mint aki egy elmé
leti kérdés fölött gondolkodik — nem osztja 
kollégáinak imént nyílvánított nézetét, hogy a 
főnök hazudott.

Csak az hazudik, aki mást mond, mint amit 
gondol. A főnök álláspontja őszinte, becsületes 
álláspont — folytatta fokozódó figyelem köze
pette —, csak éppen — tette hozzá egy hirtelen 
villant gúnyos mosollyal —, csak éppen mun
kaadói álláspont. A főnök álláspontja: a profit
ból sose elég. Az egyetlen kérdés — és a hangja



átmenet nélkül nyilallóan élessé vált —, csak az 
a kérdés, hogy mi, dolgozók mit gondolunk? Ez 
az, ami a legközelebbi feladat, tudniillik min
den, de minden alkalmas, békés vagy erőszakos 
eszközzel megmutatni a kapitálistáknak, hogy 
elmúltak azok az idők, mindenkorra elmúltak 
az idők, amikor csak az volt a döntő, hogy ők 
mit gondolnak — most másképp van, másképp, 
fordítva kell lenni: annak kell történni, amit mi 
dolgozók akarunk. •,

Taps csattant fel a terem minden szögletéből 
s míg a kék szemű, magas homlokú ember ott 
az aranyrámás Marx-kép alatt az emelvényen 
ki nem vette kezét zsebéből s egy könnyű moz
dulattal nem jelezte, hogy tovább akar beszélni, 
a lárma el nem ült, bárhogy is rázta a csengőt a 
gyűlés vezetője, aki a hallgatóság lelkesedésé
ben semmiképp sem osztozott.

— Mi azzal a tudattal terjesztjük ügyünket a 
szaktársak összessége elé, hogy — folytatta las
san, minden ásót, mintegy a felelőssége tudatá
ban lassan ejtve és mérlegelve — égy üzemnek 
sincsenek magánügyei, minden sérelem és min
den győzelem a szaktársak, sőt az egész mun
kásság sérelme illetőleg győzelme. Mi, akik 
ügyünket most elétek terjesztjük, azt hisszük, 
hogy az üzemnek szüksége van még hat alkal
mazottra, s ha a főnök profitja ezáltal kétségte
lenül lényegesen csökken is, nekünk, akik az 
osztályharc alapján állunk, a főnök efölötti fáj
dalma nem sajtol részvétkönnyeket a sze
münkbe. A mi számunkra az a fontos, hogy hat 
munkanélküli szaktársunk kenyeret kapjon s 
hogy másrészt mi, kik munkában vagyunk, ne 
legyünk túldolgoztatva.'S ez a szempont, szak- 
társak, természetes sose lesz a kapitálistáké, 
még akkor se, ha kereskedelmi miniszterünk, 
Garami elvtárs mégoly jó szónok volna is, de 
a ti szempontotok csak ez lehet s aki azt állítja, 
hogy a két szempont között kiegyezés lehetsé
ges, az — csapott le az asztalra keményen a 
Herting csontos ökle — az csal. Mi nem egyez
kedni, mi győzni akarunk, s ha ti, szaktársak, 
nem hagytok minket s magatokat cserben, 
győzni is fogunk. Ha a mi kapitalistánk és a



tiétek azt mondja a mi követeléseinkre, hogy 
teljesítésük lehetetlen — mi azt feleljük: ez a le
hetetlen azt jelenti, hogy a kapitalista üzem 
nem rentábilis, amint a dolgozók csak ember
hez méltó feltételek mellett hajlandók dolgozni 
— s ez a kapitalistának, de nem nekünk bajunk. 
Mi, mondom, mi nem ragaszkodunk hozzá, ne
künk nem szerelmünk a kizsákmányoláson ala
puló kapitalista üzem, ha éppen nem megy 
másképp, ha éppen muszáj, isten neki, jó ne
künk a szocializált üzem is.

Hangos sóhajtása, kivillanó fehér fogai ellen
állhatatlan vidámságot sugároztak szét. Még az 
elnök is mosolygott, de Herting anélkül, hogy 
megállt volna élvezni a hatást, a taps és a vi
haros nevetés közepette előrehajló testtel elko
molyodva sietett befejezni.

— ,Űgy látom, hogy a szaktársak egyetértenek 
velünk. Azonban közölnöm kell a sajnálatos 
tényt, hogy a szakszervezet vezetősége nem ért 
egyet velünk, illetőleg a szaktársakkal. Mert a 
mi szakszervezetünk vezetősége nekünk azt ta
nácsolta, hogy ne álljunk elő túlzott követelé
sekkel s bízzuk rá a közvetítést, az ellentét elsi
mítását. Mi ebbe nem mentünk bele s ragasz
kodtunk hozzá, hogy a szaktársak összessége 
döntsön a kérdésbén. Fontosnak tartottuk ezt 
azért is, mert reméljük, hogy a mi példánkon 
okulva saját üzemeikben is hasonló követelé
sekkel fognak fellépni, s ezzel méltóképpen 
kapcsolódunk bele a magyarországi s a világ 
munkásságának a kapitalizmus ellen vívott 
nagy, a közeli végső győzelemig percre sem 
megálló leszerelhetetlen harcába.

A falak megint visszhangoztak a csattogó 
tapstól, de most már nem tapsolt mindenki. Sőt 
voltak olyanok is s nem kevesen, kik haragos 
pillantással méregették az ifjúmunkásokat, eze
ket a leghangosabbakat, kik tüntetőén tovább 
tapsoltak Hertingnek még akkor is, mikor az 

, aranyrámás Marx-kép alatt az emelvényen a he
lyet új szónok foglalta el. Az elnök elvtárs volt, 
Báti ismerőse a Propaganda Bizottságtól. A 
gyűlés vezetője pár megkülönböztetetten tisz
teletteljes szóval vezette be az elvtárs hozzászó



lását, üdvözölte benne a munkásság régi kipró
bált harcosát s egyben „köszönetét fejezte ki”, 
hogy eleget tett a kérdésnek, hogy itt „szak
mánk jelen fontos kérdéséről nyilatkozzék és 
szavát hallassa”.

— Tisztelt elvtársak! — kezdte az elnök elv- 
társ s aztán pillanatokig hallgatott, mintha 
nem tudná, hogy kezdje, viszont mint aki tudja, 
hogy meghitt kör közepén áll, ahol otthonosan 
hagyhat magának időt a gondolkodásra.

Mintha nem is egy nagy terem dobogóján 
állna, hanem kis társasággal beszélgetne bizal
masan, rövid két karját megemelve, szürkülő 
fejét oldalt hajtva csendesen jártatva szemét a 
hallgatóságon, kezdte:

— Tisztelt elvtársak, itt állok és nézem, elné
zem az arcokat. De sok ismerős arcot látok! kü
lönösen az idősebbek között, akiknek a haját 
már szintén megcsípte a dér. Ezek az én idő
sebb elvtársaim fogják legjobban megérteni, 
hogy micsoda mélységes, szívbéli öröm volt ne
kem az előttem szóló Herting elvtárs minden 
szava, minden még ki nem mondott, de kiért
hető merész gondolata is. Eszembe jutott, elv
társak, hisz nem először vagyok én itt vendég 
— ráemlékeztem, hogy még nem is olyan régen 
milyen dolgokról kellett ugyanebben a terem
ben vitatkozni. Hogy kell-e szakszervezet, hogy 
a vendéglátóipari alkalmazottak érdekei élvá- 
laszthatatlanok-e a munkásságtól, hogy ne 
hagyjuk-e cserben egy-egy kávéházban vagy 
étteremben sztrájkba kényszerített, még a szer
vezkedés jogától is megfosztott elvtársainkat — 
bizony ilyen kérdések voltak itt napirenden. 
Hát hogyne örült volna a szívem, mikor most 
ugyanitt ennek a harcra kész, nagy, végső cél
jainkat hangoztató elvtársamnak a beszédét hal
lom s látom, milyen egyöntetű lelkes fogadta
tásra talál. De megmondom azt is, hogy épp ez 
az én szívbéli örömöm ejtett gondolkodóba, ag
gódó gondolatok sodrába. Persze nem a kapita
listák sorsát illetően, mert az ő fájdalmukkal, 
kárukkal annyit se törődnék, mint az ördög 
öreganyjának hascsikarásával. Ami engem gon
dolkodóba ejtett, az a mi magunk sorsa, a mun



kásságé. Ezért tapsoltam csak a szívemben* de 
a kezemmel már nem a mi derék, tüzes fiatal 
elvtársunknak. Mert csak a szívem örült, de az 
eszem, mint a csökönyös szamár, leszegte a fe
jét és ellenkezett. Mikor előttem szóló elvtár- 
sunlk kiszalajtotta száján a szót: „szocializált 
üzem”, mindnyájan, mint a gyerek a szivár
ványra, fölvillanyozva nevettünk • s gyönyö
rűséggel mosolyogtunk. De én az eszem még 
akkor se hagyta abba az ellenem való ru- 
gódozást. Azért-e, mert nekem kevésbé ked
ves a cél, a szocializmus? Vagy a szakszer
vezetnek kevésbé kedves, mint ennek a kiejtésé
ről ítélve külföldi eredetű  elvtársunknak. A cél
ban nincs köztünk ellentét, de a célhoz vezető 
legrövidebb út megválasztása, az csak a hazai 
viszonyok ismerete alapján, csak az erők fele
lősségteljes alapos mérlegelése révén végezhető 
el, s ezt semmiféle tiszteletre méltó lelkesség és 
türelmetlen tennivágyás nem pótolhatja. Mert 
elvtársak, nem mindig az a legrövidebb út, ame
lyik annak látszik. Aki már gyalogolt ország
úton, mezőn, az tudja, hogy milyen csalóka az 
ember szemmértéke, ha nem ismerve a járást, 
csak úgy hűbelebalázs módjára elindul az egész 
közelinek látszó falu templomtornyának irá
nyába! S nekem úgy tetszik, hogy egy ilyen csa
lóka templomtorony irányába vezetne bennün
ket az előttem szóló, s hozzá még nem is ma
gyar falu, hanem nagyvárosnak, idegen nagy
városnak, a moszkvai Kremlnek a tornya az, 
amely az ő szeme előtt lebeg.

Most egyszerre zúgott fel a helyeslő taps, de 
a tiltakozó pisszegés és heves ellentmondás is. 

„Kibújik a szög a zsákból!”
„Ismerjük már azt a rövid utat!”
„Lépaktáltak a burzsoáziával!”
„A vendéglősök szakszervezetében beszéljen 

így, de ne itt!”
— Ha nem lesz vége a rendzavarásnak — fe- 

nyegetődzött az ifjúmunkások felé fordulva a 
gyűlés vezetője —, kénytelen leszek mindenkit, 
aki nem tagja szakszervezetünknek, a teremből 
kiutasítani.

„Hívja be ellenünk a rendőr elvtársakat!” -



— Elvtársak — verte az asztalt öklével a 
szónok s a homlokán már fényes verejtékcsöp- 
pek csillogtak —, ha engem az Önök szakszer
vezete meghívott, akkor önmaguk, a szakszer
vezetük iránt tartoznak annyi tisztelettel, hogy 
meg is hallgassanak! Nem érzelmekről van szó, 
az érzelmekben, ismétlem, egyek vagyunk, ha
nem arról van szó, hogy ne menjünk fejjel a 
falnak, mért betörik a fejünk, különösen, ha 
olyan lendületesen, lelkesen megyünk neki, 
mint amilyen lelkes itt egypár fiatal elvtárs 
Nem örülök neki, hogy az én kipróbált elvtár
saim most helyeslőén nevetnek erre a hason
latra, mert nincs ideje a tréfának, nagyon ko
moly dologról van itt szó, a legnagyobb veszély
ről, arról hogy túlbecsüljük a saját erőnket és 
hogy lebecsüljük azt, amit áldozatos harcok 
után elértünk. Amit elértünk — ne lármázza
nak a fiatal elvtársak, én is tudom: amit elér
tünk, az kevés ahhoz képest, amit el akarunk 
érni. De akik kinn voltak a fronton, tudják mi 
az, amit úgy hívnak: megerősíteni az állásokat. 
S ma ez a feladat. Amit elértünk, az nem szo
cializmus, hanem út a szocializmushoz, demok
rácia, de nemcsak politikai, hanem üzemi de
mokrácia is. Ez azt jelenti, hogy bizalmiaink út
ján beleszólást biztosítunk magunknak az üzem 
ügyeibe, sőt vezetésébe is. S elvtársak, ha a 
Múzeum körúton a Herting elvtársnak munka
adója holnap azt mondja: bezárom az üzeme
met, mert ilyen alapon nem hoz nekem elég 
profitot — igaz, ahhoz megvan ma már a hatal
munk, hogy sztrájktörőket nem állíthat be, de 
az biztos, hogy Herting elvtárs és kollegái ke- 

t nyér nélkül maradnak és a munkanélküliek tá
borát fogják növelni. Az én eszem tehát azt 
mondja: ne támasszunk olyan követeléseket,
melyek a magángazdaság egyelőre adott keretei 
közt az üzem összeroppanását idézik elő, hanem 
olyanokat, melyek a munkások, a mi jólétünk 
növelésére és szervezeteink megizmosodására 
vezetnek. Minden más a mai helyzetben felelőt
len, könnyelmű kockáztatása a szaktársak ke
nyerének és a forradalom semmiképp se lebe-



csülhető vívmányainak. Aki sokat markol, ke
veset fog.

Most már majdnem kizárólag csak az ifjú
munkások mondtak, ellent, de az általános he
lyeslésben a tiltakozó szavak visszhangtalanul 
vesztek el.

— A legnagyobb veszély pedig — fejezte be 
felemelt ujjal, termet betöltő erős hangon izga
tott, figyelmes csend közepette — a szakszerve
zet egységének megbontása volna. Erős, egysé
ges szakszervezet nélkül nem szocializálás, ha
nem az következne be, hogy a munkaidő, mun
kabér és elbocsátás kérdésében megint á kapi
talisták szabad prédájává válnánk. Minden vi
tás ügyben igenis nem izgága egyéneké, hanem 
kizárólag a szakszervezeté legyen az utolsó szó, 
minden szaktárs, minden jó szaktárs', mögött ott 
álljon a munkaadóval szemben a szakszerve
zet egész hatalma, de ha a szakszervezet érde
kei úgy kívánják, akkor ugyanennek a szak- 
szervezetnek fel kell lépni egyes fegyelmezetlen 
szaktársakkal szemben. Ha rám hallgatnak az 
elvtársak, s talán inkább adnak hitelt az én sza
vamnak s a saját belátásuknak, mint meggon
dolatlan s talán felelőtlen, ha éppen nem rossz
hiszemű ösztönzéseknek, akkor igenis szabad 
kezet adnak a saját szakszervezetük vezetőségé
nek, hogy a vitás üzemben legjobb belátása sze
rint védje meg szaktársaiik érdekeit s akadályozza 
meg egy kilátástalan, s csak önkényesen felidé
zett harc kiéleződését, s

Az elnök elvtárs győzelme teljes volt. Báli
nak Német elvtárs jutott eszébe, aki az ő szeme 
láttára ugyanezt csinálta meg a parasztokkal. 
De akkor ő még maga is homályban, csak tapo
gatózva kereste az igazságot, most azonban már 
a meggyőződés dühével nézte a szabadkai szín
játék pesti megismétlődését.

Herting megakadályozta, hogy Báti szólásra 
jelentkezzék.

— Felkeltette bennük a kenyérért való félel
met s amit maga mondana, az csak még jobban 
ellenünk hangolná őket — súgta Bálinak. — 
Még nem szabad nyíltan fellépnünk. Nem hal- ,



lotta a fenyegetést, hogy kuss, vagy kizárunk a 
szakszervezetből?

— De ha a saját tapasztalatomra hivatkozva 
leleplezném, hogy mit művel a Propaganda Bi
zottságnál! — ellenkezett Báti, aki sehogy sem 
akart belenyugodni abba, hogy neki hallgatnia 
kelljen. S Lányinak is ez volt a nézete: Le kell 
leplezni ezt a demagóg farizeust!

De Herting Báti karját fogta és nem eresztette.
— Biztos lehurrognák, akármit is mond, még 

ki is dobnák, Báti elvtárs s akkor később se, még 
sokáig nem jöhetne közéjük beszélni.

A következő felszólaló már igazolta Herting 
tanácsát. A forradalmi hangulat szinte átmenet 
nélkül átcsapott az óvatos és garasos józan
ságba. -öreg pincér állt a dobogón valamelyik 
előkelő üzemből, mert kifogástalan szabású 
frakkjából fehér plasztron villogott s beszéd 
közben fekete zsinóron csüggő aranykeretes 
cvikkerével játszott. Azzal kezdte, hogy ő nem 
a saját érdekében beszél, mert ő fizetőpincér, 
hanem kollégái érdekében emlékeztet arra, 
hogy Herting elvtárs valami csekélységről meg
feledkezett. Éspedig arról, hogy mennél több 
pincér van egy üzemben, annál inkább megosz
lik a lényeges kereset: a borravaló.

Bár a munkanélküli pincérek, támogatva a 
jelenlévő ifjúmunkásoktól, erre zajongani kezd
tek, az elnök elvtárs látva, hogy sikerült a po
litikai vitának indult gyűlést gyakorlati szak
makérdések vitájává változtatni, nem sokkal a 
főpincér beszéde után eltávozott. A hangulat 
fesztelenebb lett s még a tartózkodóbbak is 
kedvet kaptak hozzá, hogy ők is kiválva a szürke 
hallgatóságból, kicsit a dobogóra is menjenek. 
Herting egy ideig még figyelte a beszédeket és 
a hallgatóságot, aztán az unalom kifejezésével 
arcán az egyik sor szék végén alvó barna ken
dős nőhöz ment, s némi habozás után vállára 
téve a nehéz kezét, költögette. A kis pisze orrú, 
sötétszőke nő az ölében tartott, sárga rózsákkal 
kihímzett kék retikült a karjára akasztva, ál
mosan karolt bele a férfiba s még félig csukott 
szemmel ment vele a sűrű, de már helyenként 
ürülő széksorok között a kijárat felé. A székso



rok mögött is már megritkult az álldogálók cso
portja. Nem messze az ajtótól a nő meglepetve, 
vidám nevetéssel állt meg.

— Ni, csak nem a Flórián úr!
Az ablakmélyedésbe támaszkodva, falnak haj

tott fejjel, lecsüngő két karral, két kézzel fogva 
a kalapját, állva aludt el Eisinger. Ezt a barna 
kendős, kis pissze orrú olyan mulatságosnak ta
lálta, hogy egész kiment szeméből az álom.

— ő  is elaludt s méghozzá állva, szegény — 
mondta s karját kihúzva a Hertingéből, odalé
pett az alvóhoz és hangosan, barátságos mosoly- 
lyal ráköszönt.

— Jó reggelt, Flórián úr, de rég nem láttam! 
Csakugyan maga az?

Eisinger gyűlölte ezt a buta nevet, de már oly 
rég hallotta, hogy most még ez is majdnem jól
esett neki.

— Nem, nem én vagyok — dörzsölte a sze
mét — azazhogy, pardon, igen — hebegte. — 
Grét kisasszony, maga az? Én nem aludtam, 
csak úgy. . .  épp csak kicsit, épp az imént hogy 
kicsit elszunyókáltam.

A nevető Grét gyorsan sietett vissza a kijá
ratnál már türelmetlenül várakozó Hertinghez. 
Eisinger homályosan már csak a Herting széles 
vállát látta eltűnni. A pódiumon még mindig 
beszélt valaki. Eisinger elővette zsebóráját, 
megcsóválta fejét s aztán indult ő is a kijárat 
felé.

— Ez a pincér elvtárs a Párizs kávéházból 
v a 1 6  — hallotta háta mögül. Erre megfordult és 
nyomban megemelte a kalapját, noha még csak 
a kezében tartotta, de neki szokása volt, högy 
kávéházból való vendégeit még a kávéházon kí
vül is, ha találkozik velük, illően köszöntse. Egy 
csoport ifjúmunkás társaságában a kávéházból 
való vendég, a szőke Lányi állt előtte s nem 
hagyta, hogy a meglóbált kalappal Eisinger 
máris továbbmenjen. Az aktatáskájából egy fü
zetet vett elő és megvételre kínálta Eisingernek.

— Egy új tudományos szocialista folyóirat —
mondta rábeszélőén.

— Köszönöm a szívességét — védekezett sze
rény mosollyal Eisinger —, tetszik tudni, én



nemigen foglalkozom. . .  pardon — mondta 
Eisinger és továbbment a kijárat felé.

— Az nem jelent semmit, hogy eddig nem 
foglalkozott ilyen kérdésekkel — állta el az út
ját a szemüveges kipirult szőke fiatalember. — 
A szakszervezet tagjainak kilencvenkilenc szá
zaléka nem foglalkozott eddig ilyen kérdések
kel. Ennek megvannak az előnyei is, a szűz ta
laj előnyei. .. Egyszer el kell kezdeni, az a fon
tos s az a fontos, hogy jó iskolán kezdje. Vegye 
elvtárs.

Eisinger később bosszankodott amiatt, hogy 
pénzt dobott ki, de akkor oly fáradt és álmos 
volt s aztán egy másik közeledő csoportban ösz- 
szetalálkozott tekintete Bátiéval, valahogy nem 
tudta magát föltalálni és hogy gyorsan szaba
duljon, megfizette és zsebre dugta a folyóira
tot. Mikor hazaért, ha már pénzt adott érte, 
megnézte, s látva a vastag betűs címét „Kommu
nizmus”, a szekrényébe, az egyik polcra terí
tett újságpapír alá dugta, nehogy a háziasszony 
reggel takarításnál esetleg meglássa. Nem 
mintha lehetségesnek tartotta volna, hogy ő 
gyanúba keveredhetik a háziasszony előtt, ha
nem mert a címlapon, közvetlenül a cím alatt, 
a cikkírók között ott volt a Báti neve is, s hozzá 
még vastag betűkkel. S a lakásadó hölgy épp a 
múlt vasárnap hozta szóba Bátit, mert kíváncsi 
természetű nő volt.

— Milyen kedves, finom fiatalember volt az 
ön rokona, a Báti úr! De nem értem, mért nem 
látogat el legalább így vasárnap délután egy
szer kegyedhez? Ez nem szép tőle, ne vegye 
rossz néven, de ez határozottan csodálatos . . .

— Ó —, mosolygott Eisinger melegen —, ne 
tessék ilyet mondani. Kérem, újságíró, újság- 
szerkesztő, borzasztóan elfoglalt ilyen esemé- 
nyes időkben, mikor annyifélékről kell írni, tes
sék psaik kicsit elképzelni!

— Hírlapíró? — mondta a háziasszony és 
bizonyos gyanakvó kifejezéssel hajolt hátra a 
széken, sőt sóhajtott is. — Ah, csak az ne, hogy 
valami istentagadó felforgató újságba írjon! 
Ezek a mostani újságok, az uram is mindig fel
izgatja magát, mindig fel vagyunk háborodva,



hogy milyenek ezek a mai újságok . . .  Csak nem 
ír egy direkt felforgató újságba?

— De kérem — ijedt meg Eisinger a hölgy 
éleslátásán, de nyomban kellő lélekjelenléttel 
széles, fülig érő mosolyával tiltakozott —, hi
szen tetszett látni, tetszett beszélni vele! Talpig 
úri fiatalember! Még csak hogy is tetszhet 
ilyenre gondolni i s . . .  s végül, hogy a kellemet
len témát befejezze, kezének egy olyan mozdu
latával, mely minden kétséget kizárni akart s 
mely mozdulat ahhoz hasonlított, mellyel az em
ber egy körülröpdöső alkalmatlan legyet akar a 
tenyerével elkapni, még hozzátette — s egyál
talán.

Eisinger tehát jól eltette a Kommunizmus 
című folyóiratot. Ilyképp minden a legnagyobb, 
legmegnyugtatóbb rendben. Feküdt az ágyban. 
Aludni kellene, először azért, mert az ágy arra 
való, s másodszor azért, mert komikusán, direkt 
komikusán későre járt az idő. S mégse tudott 
elaludni. Nem a háziasszony miatt — bár az is 
motoszkált a fejében, hanem úgy általában. 
Mindenesetre — ezt határozottan megállapította 
— a gyűlések nem neki valók, egyszerűen oko
sabb lett volna, ha úgy tesz, mint a többi Pá
rizs kávéházbeli céltudatos kollégája, ■ akik 
ugyan megfizetik, ha bosszankodva is, de azért 
pontosan a szakszervezeti járulékot, de effélék
ben, mint az ilyen gyűlések, nem vesznek részt. 
De azoknak könnyű, van társaságuk, van ottho
nuk, viszont ő, Eisinger. . .  Isten tudja, mi van 
vele. Valami békétlenség, nyugtalanság van a 
levegőben. Először is ez a spanyoljárvány. Az 
ember máskor is hallott influenzáról, de akkor 
az influenza is normálisabb volt: pár napi nátha, 
még csak ágyba se feküdt az ember. Most 
meg. . .  az egyik kollégának volt egy huszonhat 
éves fiatal asszonylánya, az három nap alatt 
belehalt. Mindennap halnak. S mindenki fél, 
még a kávéházak is üresek. Eisinger is direkt 
félt. Ha ő is megkapná a bajt, őt kórházba vin
nék, s ha őt most bevinnék a kórházba, akkor 
úgy járna Pesten, mint az apja járt Ameriká
ban — az is megbetegedett é̂  bevitték a kór
házba, egész idegen volt és bizonyára szintén



senki se látogatta meg. Eisinger pasztillákat szo
pogatott és nem hajolt közel a vendégekhez és 
zsebkendőt tartott a szája elé, ha az utcán ment. 
És mégis, este kilenckor, ő, aki mindig csak 
olyan vállalkozásokba ment bele, amikből vala
mi előnyt remélhetett, ahelyett, hogy felhasz
nálta volna leváltását, szobája s a benne ráváró 
jó meleg ágyacska helyett elment a szakszerve
zetbe, pedig előre tudhatta, hogy ott, tekintve a 
járványos időket, veszélyesen sok ember lesz 
együtt. S mégse volt kedve hazamenni, mert 
akármilyen lassan is ment volna, fél tízre odaér 
a négy fal közé s előre tudta, hogy megint csak 
hánykolódni fog az ágyban s mindenféléket 
gondolni — s ettől megijedt. Nyilván oktalanul 
tette, mert most mégiscsak le kell feküdnie.

Furcsa, ha az ember eloltja a villanyt és le
fekszik az ágyba és a szoba sötétbe borul, ennek 
biztos az a célja, hogy az ember aludjon. Eisin
ger megpróbálta égve hagyni a villanyt, de ak
kor a világosság s talán a várható nagyobb vil
lanyszámla gondolata is határozottan gátolta az 
elalvásban. Viszont amint így sötét le tt . . .  ö  
fekszik az ágyban, felhúzza a lábát, fejét oda
szorítja a párnához s egyszerre, mint az egerek 
a lyukaikból, előbb csak óvatosan, csak kicsit 
motoszkálva, elkezdenek a sötétben, a fejében 
előmerészkedni, ide-odafutkározni mindenféle 
gondolatok s rágcsálnak a sötétben, hiába akar 
az alvásra gondolni s nem rájuk, muszáj, hogy 
rájuk figyeljen. Igen, nappal még csak meg
járja, de ezek az éjszakában felkúszó, szüntele
nül körbe^körbe kergetőző, mihaszna összevisz- 
sza gondolatok! Igyekezett magát meggyőzni, 
hogy végeredményben talán szerencsés vé
letlen, hogy elment a gyűlésre, mert bár ed
dig is tudta, hogy zavarosak az idők, minden
esetre most még jobban tudja. Legokosabb lesz, 
ha mindjjárt holnap elmegy a bankba, kiveszi a 
megtakarított pénzét s egyelőre inkább otthon 
tartja. Ez tulajdonképpen szerencsés egy gon
dolat s végeredményben — tekintve a kamat- 
veszteséget, ezt semmi esetre se szabad elha
markodni, jó volna erről valakitől tanácsot 
kérni — de kije van neki? — De mindentől el-



tekintve szerencséje volt neki, akárhogy is for
gatjuk a dolgot. Vagy tán nem szerencse, hogy 
nem hagyta magát kadikölcsönkötvény vételre 
rábeszélni, pedig egy nagy kapacitás, egy bank- 
igazgató ajánlotta neki személyesen és az összes 
újságok is írták, de ő már akkor is azt gondolta: 
pénz beszél és kutya ugat — és a pénzéért min
dig vehet az ember amit akar, de másért nem 
mindig lehet pénzt kapni s inkább lassan, de 
biztosan . . .  S csodálatos, e megnyugtató gondo
latok ellenére is, már megint kezdődik, már 
megint kezdi nem találni helyét az ágyban s 
próbál háton, próbál jobb oldalán, megpróbál 
bal oldalán, próbál még hason is feküdni s nem 
tud elaludni. . .  rágcsál, rágcsál a fejében.

Ez a Franz. . .  de az a másik is jól beszélt, ' 
nem kell fejjel a falnak menni. De azért érde
kes ez a Franz, direkt mint egy gróf Apponyi, 
olyan bátor, mer beszélni ennyi idegen ember 
előtt s hozzá még lezseren zsebre tett kézzel. Az 
ilyesmi azért szép dolog. Nem céltudatos ember 
azonban mégse, amit egyébként az is bizonyít, 
hogy ezzel a Gréttel úgy látszik csakugyan ösz- 
szeállt. . .  egyáltalán hogy összeállt valakivel, 
mielőtt .még önálló volna. Megjegyzendő még 
hozzá azzal a Gréttel! Milyen fess, direkt ele
gáns lány volt, olyan egész úrias lakkozott ci
pőben járt s mindig magas sarkúban, s most 
kendővel — ámbár meg kell adni, szép tőle, 
hogy ő  ̂ felköltötte, még ha úgy is hívta, hogy 
Flórián úr. Az is lehet, hogy Flóriánnak csak 
tudatlanságból szólította s akkor nem tehet 
róla. Mindenesetre ha az ember elmegy egy 
ilyen gyűlésre. . .

Nem, az biztos, hogy neki, Eisingemek két
ségtelenül szerencséje van, csak épp az ismerő- 

'sök szerzésében, társaság dolgában direkt pehje 
van. Némely embernek pehje vsn ismerőseivel, 
ez m in d en ." Viszont némely embernek^ egyéb
ként nincs, de épp az ismerősöket illetően van , 
szerencséje. S Bátira gondolt, ki pár hete csak, 
hogy Pesten van és ha be-bejön a kávéházba, 
leül a nagy asztalhoz, kedvére cseveghet és szóra
kozik. Báti esetében ő Eisinger, ez most már nyil
vánvaló, hibát követett el. Franzcal való eseté-



bői tudhatta volna, hogy az rossz vért szül, ha 
ő az ő terveiről beszél. Ha az ember akarja, 
hogy legyen kivel társalognia, akkor hallgasson 
a privát dolgokról. Mert tessék, itt a háziasz- 
szony, egy igazán finom hölgy, ennek nem be
szélt az ő privát gondolatairól és az jóban is 
maradt vele. Kár azonban ilyesmi miatt nem 
aludni, mert mindennek, ennek is megvan a jó 
oldala is. Ha Báti még mindig tartaná vele a jó 
viszonyt, sőt nála lakna, esetleg kölcsönkérne 
tőle — és ő — már Apatinban ott volt a ven
déglő falán a figyelmeztetés: Borgen macht 
Sor gén — eddig csak életében egyszer lépte túl 
ezt az elvet. — Jócó úrnak adott kölcsön tíz ko
ronát, pont egy hónappal rá vonult be katoná
nak és most már, hacsak csoda nem történik, 
örökre fuccs a tíz koronájának. Ez a tíz korona, 
ezért kár.

De ettől eltekintve igazán nyugodtan alhatna, 
ilyesmi másoknál is előfordul, ettől eltekintve 
az ő dolgai minden tekintetben rendben van
nak. A mostani kollégái csupa komoly céltuda- 

x tos ember, kellemes kollégák, nem jár léhasá
gokon az eszük. Nem mondják neki Flórián, ha
nem kolléga. Persze ez se minden, mert nem so
kat törődnek vele s azért ez se jó. Mikor meg
jött a törvény, hogy a Párizs kávéházban is bi
zalmit kell választani, a kollégák azt mondták, 
ők nem érnek rá a szakszervezetbe szaladgálni, 
Eisinger legényember, őt fogják bizalminak 
bejelenteni. A főnök kezdettőr fogva barátságos 
volt Eisingerhez s ezért se haragudott meg rá, 
sőt direkt bizalmaséin kezelte. Maga a főnök fi
gyelmeztette, hogy miféle társaság az ott a hosz- 
szú asztal körül: bolsevikok. Eisinger sajnál
kozva rázta a fejét és sóhajtott. A főnök is elko
molyodva bólogatott és sóhajtott. Ügy beszéltek 
egymással, mint két egyenrangú, de Eisinger 
azért nem bízta el magát. A főnök tudta ugyan, 
hogy ő nem akarattal lett bizalmi férfi, mégse 
árt az embernek vigyázni, különösen mikor nap 
nap után ezrével látni embereket, kik asszo
nyostul, gyerekestül vonulnak végig az utcá
kon, és már az emberek annyira megszokták a 
látványt, hogy például  ̂a kávéházi vendégek fel



se néznek, ha közvetlenül a kávéház előtt is ha
lad el egy-egy ilyen menet. Pedig ezek a mene
telük hangosak és kiabálják, hogy kenyeret, 
munkát akarnak s hogy éheznek. S ha valaki 
úgy fest, mint ahogy általában ezek a szeren
csétlen tüntetők szoktak, akkor el lehet hinni, 
hogy nincs mit enniük s olyan rosszul megy 
nekik, hogy attól Isten őrizz mindenkit. Az ilye
nekhez képest jól, sőt lehet mondani, hogy 
luxusosan jól megy neki, Eisingemek, ezt ő 
maga állapította meg. S íme mégis. rosszul al
szik, sőt legtöbbször alig alszik, rosszkedvű, bár 
maga is csodálkozik ezen s már megint kezdte 
foglalkoztatni a gondolat, hogy megreszkírozza 
a költséget és orvoshoz megy. Holnap azonban 
először is kiveszi a bankból a pénzét s másod
szor azt kell magának mondania, hogy szeren
cse, hogy már se Franz, se Báti nincs vele jóba, 
mert most annyi a munkanélküli pincér már, s 
Franz fejjel megy a falnak s Báti a gyűléseken 
is ott állt Franz mellett, s az ilyen társaságot a 
főnök rossz néven venné esetleg.



S Á R I É S A Z  E N T E L L E K T Ü E L E K

Eisingemek ez az éjszakája is elmúlt, mint a 
többi, bár azzal a különbséggel, hogy ezúttal az 
elmélkedő nyugtalanság új elhatározásokat is 
termett, mert ez óta az éjszaka óta ő tért ki 
Báti elől s kerülte a vele való pár perces társal
gásokat is. Eisinger tudta, hogy a pincérnek 
mindig udvariasnak kell lenni s vendég az ven
dég, de némiképp a pincér is ember s ő határo
zottan idegenkedett az elhanyagolt öltözetű, bo- 
rotválatlan képű egyénektől. Báti olyan félreta
posott cipőben járt már, hogy szinte görcs állt 
az ember talpába, ha csak ránézett, továbbá ha 
bejött délben a kávéházba, ott ült egész ebéd
idő alatt s már megint konyakot ivott s nem 
egy stampedlivel, s mindezért Eisinger nem Bá- 
tit, hanem a társaságát nézte rossz szemmel. S 
az egész társaságból legkevésbé két ember tet
szett neki: az a sötét képű, csontos, kis fekete 
bajuszos St^in, aki, amint bejött a kávéházba, 
nekiment az újságospolcnak, minden lapot fel- 
nyalábolt s odavitt maga mellé s ráförmedt a 
pincérre, ha az más vendég számára el akart „ 
vinni egyet, s ugyancsak ráförmedt a pincérre, 
ha az odament megkérdezni, hogy mivel szol
gálhat — igen, ilyen esetben is úgy meredt rá 
az újságlapok közül, mintha át akarná szúrni a 
bosszús tekintetével, mintha a kávéházban va
lakit fogyasztásra felkérni az illető megsértése 
volna, s a végén mindig azt mondta: egy teát 
minden nélkül.

A másik, aki Eisingernek hasonló mértékben, 
sőt ha lehet még kevésbé tetszett, az ennek a



haragos fekete szeműnek a barátnéja volt. 
Eisinger megesküdött volna rá, hogy ez „csak 
barátné”. Ez az a hangos nő volt, akit Sárinak 
hívtak s aki, ha három tojást rendelt pohárban, 
utánakiabált még a pincérnek: de hallja, ne 
csapjanak be és csakugyan hármat adjanak. Az 
összes közelben üiő vendégeknek hallani kellett, 
de a nő nem törődött vele, keresztbe rakta a lá
bát, cigarettára gyújtott és ha hozták a tojást 
és hozzá a kenyereskosarat, hangosan kifogá
solta a kenyerek nagyságát, mindig hangosan és 
közben még nevetett is. Nem csoda, ha ebben a 
társaságban egy olyan jó úri családból való fia
talember mint Báti, ilyen egész céltudatosság 
nélkül való rendetlen emberré lett. S mostaná
ban, egy idő óta pont ezzel a nővel lehetett so
kat látni Bátit. Tegnap este is az egész kávéház 
felfigyelt rá: az asztalnál ott ült ez a Sári nevű 
nő Bátival és Sarkadival és épp köröskörül a 
többi asztal is foglalt volt, mikor egy olyan ha
dirokkant vak jön be a kávéházba és járja sorba 
az asztalokat. A katonaruhás vakot egy megle
hetős loncsos, szurtos gyerek vezette, egy kis
lány, aki épp hogy az ember könyökéig ért. 
Eisinger épp a Bátiék asztalát szedte le (Sar
kad!, az legalább néha egy imbiszt is rendelt), 
mikor a vak, kezében a katonasipkával, ott meg
állt. Sarkadi a bugyellárisában aprópénz után 
kutatva, viccesen odaszólt a gusztustalan kísé
rőgyerekhez: neked is adok külön egyet, ha 
megtorlód az orrod. Dehát ezt csak viccből 
mondta, nevetett is és már el is tette az erszényt 
és visszafordult Bátihoz, hogy a beszélgetést to
vább folytassa vele. És erre az a nő, az a Sári 
nevű, aki nem is tud csendesen beszélni, • rá
mordul Sarkadira: hallja, mit viccel! És elővesz 
a táskájából — nagy fekete táskája van, olyan, 
amelyik inkább piaci cekkerhez hasonlít, mint 
egy úrinő rétiküljéhez — előveszi a saját zseb
kendőjét, megfogja vele a kéregetőt kísérő kis
lány orrát s azt mondja neki: fújjad! No még, 
appci! Mindenki odanézett, de az csak fogja a 
zsebkendőt és visszateszi a retiküljébe. Min
denki csak néz, a gusztustalan gyerek, aki elő
ször megijedt, nevetni kezd, a vak is nevet, de



a nő már megfordul a székén s beszélget tovább 
a társaságával, mintha az ilyesmi egy jobb nő
től nem volna abszolút illetlenség. Éisinger, 
kezében a tálcával, elképedve maradt az asztal
nál, míg rá nem ripakodott egész ordinárén:

— Hallja apám, menjen arrébb, nem kell 
magának mindent hallani!

Eisingemek utóbb több változat is, csupa 
talpraesett válasz, erélyes, de nem durva, önér
zetes, de vendéggel szemben mégse megenged
hetetlenül büszke, visszautasító feleletek jutot
tak eszébe. De akkor, mintegy tápot adva a 
gyanúsításnak, hogy ő hallgatozni akart, fülig 
vörös lett és még ő szégyell te magát és nézett 
körül, hogy nem hallotta-e más is, hogy így rá
szóltak és égész, egész zavartan, bal kezével a 
hajába kapva, előrenyújtott nyakkal ódalgott el.

Ha ő egyelőre még mindig pincér is, azért 
önérzete neki is van és egyenesen megörült 
neki, mikor most délelőtt egyszerre megpillan
totta ezt a nőt. Mindig dérrel-dúrral állított be 
a kávéházba s most is, hogy megállt az ajtóban, 
még a szóját se nyitotta ki, máris mintha vala
hogy lármát csapott volna, legalábbis a pincé
rek mind és a gyér kávéházi vendégek közül is 
sokan felütötték a fejüket.

— Mondja, nincs itt Báti, az a hosszú zsaket- 
tos? — kérdezte Eisingert, miután olyan léptek
kel, mint egy dragonyos, pár lépést beljebb jött.

Eisinger érezte, hogy megint elvörösödik, de 
mindjárt megállapította, hogy ami ezt az ő 
rossz szokását illeti, a pirulást, az „más lapra 
tartozik”.

— Ha itt van Báti úr — mondta tehát s meg
nyomta az „úr” szót — akkor megtalálja, par
don, ha meg nincs itt, pardon . . .  — és karjának 
egy mozdulatával jelezte, hogy a maga részéről 
ezzel elintézettnek tekinti a dolgot.

Még a keskeny vállait is felrántotta, minden
esetre azonban ez*t már inkább gondolatban, 
mint láthatóan, s ott akarta hagyni a nőt.

— Némely emberrel szemben még gorombá
nak lenni sem érdemes — állapította meg ma
gában Eisinger, mert a nő mindössze csak kicsit 
csodálkozón nézett rá a fényes szemével, el



gondolkodva csücsörítette a száját, mintha azon 
gondolkodna, hogy ne füttyentsen-e egyet, vé
gül megjegyezte:

— Tulajdonképp igaza van. De azt akartam 
kérdezni, hogy nem is volt-e még itt az a Báti? 
No, ne menjen, várjon csak . .

Kigombolta a télikabátját, leült egy asztalhoz 
és a nagy táskájából, melyben rengeteg minden
féle volt, amit előbb ki kellett raknia az ölébe, 
ceruzát meg papírt halászott elő. Aztán letette 
a kalapját is, s maga előtt a papírral, a ceruza 
tompa végét a rövid fekete haja közé fúrva, 
rosszkedvűen vakarta a fejbőrét.

— Ejnye — nézett fel határozatlanul Eisin- 
gerre —, a fene egye meg, jobb szerettem volna, 
ha már itt találom. Várjak rá?

— Ha fontos — szaladt ki Eisinger száján, 
mintha tényleg tőle kért volna tanácsot. Mert 
az, hogy ez a nő tőle tanácsot kért, határozottan 
felborította Eisinger sértett önérzetből fakadt 
programját. S a nő tényleg direkt úgy nézett rá, 
mint aki kérdi, mitévő legyek.

— Igaza van, várok — felelte a nő, vissza
tette a ceruzát és a papirost a táskába, vissza
rakta bele azt is, amit még mindig az ölében tar
tott, spárgára fűzött lyalcsokat, kis . orvosságos 
üveget, zsebkendőt s mindenféle gyűrött, elron- 
gyolt cédulákat. Aztán összecsattantotta a tás
káját és a hidegtől piros nagy ujjaival dobolni 
kezdett a márványasztalon.

— Ha fontos az összejövetel — fejezte ki ma
gát hivatalosan, de a nő bizalmától megveszte
getve Eisinger —, akkor így a leghelyesebb.

— Ha biztosan tudnám — morfondírozott a 
nő —, ha biztosan tudnám, hogy nem jön, ak
kor inkább utánanéznék, hogy helyette valaki 
mást fogjak meg. 1

Megint olyan kérdő pillantást vetett Eisin- 
gerre, hogy az úgy érezte, helyénvaló volna, 
hogy mondjon megint valamit. Mert elvégre, ha 
egy nő tanácsot kér, illetőleg egy törzsvendég . . .  
De ebben a pillanatban meglátta az ablak előtt 
elsiető Bátit és határozottan elégtétellel kiál
tott fel: jön, íme jön.

— Ha ez a jó tata nincs itt, akkor már hűlt



helyemet találta volna — fordult nagy fehér fo
gait felderült arccal megvillogtatva Sári a be
lépőhöz. — Pedig hát — folytatta gyorsan sze- 
delőzködve — olyan vicces dolgot még nem lá
tott!

— Mondja meg tulajdonképp hová me
gyünk? Mért olyan titokzatos? — állt meg kel
letlenül Báti.

— őrült vicces lesz . . .  csak jöjjön, jöjjön már.
— Vicces? — kérdezte fanyarul a fiatalem

ber. — Szeretném előbb tudni, hogy hova.
— Titkos találkahelyre, el akarom csábítani 

a kis szöghajú ártatlanját! Micsoda egy pofa! — 
nevetett és haragudott egyszerre a csökönyös
ség miatt Sári. — No gyerünk, gyerünk!

Eisinger utánuk nézett és sóhajtott. „Jó tata” 
motyogta méltatlankodva s arra jött rá, hogy 
egész mindegy, hogy ő ehhez az illetlen nő
höz goromba volt-e vagy pedig érdemén felül, 
engedékenyen udvarias-e, egyszerűen minden
kinek ügyei vannak, neki pedig csak állása van. 
A hosszú Báti bizonytalan léptekkel vonult az 
előresiető nő mögött s az ajtóból tétovázva még 
vissza is fordult, de Eisinger akkor már a gyér 
számú délelőtti kávéházi vendégek felé tartott.

— Meglátja, majd meglátja, micsoda vicces 
színházba vezetem — nevetett Sári s megállt a 
Párizs kávéházzal szemben a villamosmegálló
nál. Mulattatta Báti, aki nyilvánvalóan rossz
kedvűen, de az ő energiájával és a saját kíván
csiságával szemben tehetetlenül ment utána.

Eddig tulajdonképp csalódott a várakozá
sokban, melyeket a Sárival való gyakori együtt- 
létekhez fűzött. Kezdetben tán nem egész tu
datosan, de azóta a Lénárttal és Lányival félbe
szakadt éjszakai beszélgetés óta kereste a Sári 
társaságát. Lénárt, de még Lányi is, úgy tett, 
mintha az egészet elfelejtették volna. Maga 
Cinner Erzsi elfogulatlanul mozgott köztük, 
éppúgy, mint azelőtt. Bátit sokat foglalkoztatta 
a terv, hogy egyenesen magát a leányt kérdezze 
meg, igaz-e a megmagyarázhatatlan hír, ámde 
keresve se lehetett egy négyszemközt való be
szélgetésre alkalmat találni. Először is leg- 
többnyire gyűléseken találkoztak csak, s aztán,



párthelyiségekben vagy utcán, mikor már Báti 
remélni kezdte, hogy most1, egyedül maradhat 
vele, egyszerre felbukkant a közelben a felé
jük tartó Lénárt széles fekete kalapja vagy va
laki más, a Cinner Erzsi vagy az ő társaságát 
kereső közös ismerős. Ha más nem, akkor amint 
valahol megjelent három-négy ifjúmunkás sie
tett oda az elvtársnőhöz. S ha egyszer-egyszer 
mégis adódott volna megfelelő alkalom, akkor 
annyira előtérben állt mindig valami más, va
lami mozgalmi ügy, hogy Báti számára lehetet
lenné volt téve egy olyan személyes beszélgetés 
megkezdése, mint amilyenre ő készült. Cinner 
elvtársnő különben is keveset beszélt, de saját 
magáról egyáltalán nem. Báti jelen volt a Cin
ner Erzsi és Török Géza első viszontlátásánál a 
Párizs kávéházban. Nagyon behatóan kérdezte 
ki Török Gézát az egészsége felől és odaadással 
időzött el a kérdésnél, hogy tud-e majd Török 
Géza Pesten is egy, az előírásnak megfelelő 
diétát tartani. Ellenben Török kérdésére, aki 
viszonozni akarta a gondos érdeklődést, a kér
désre, hogy ő hogy van, mint él, a lány mintha 
szinte elcsudálkozna azon, hogy valakit ilyesmi 
érdekelhet, csak legyintett és mosolyogva, 
mintha valami értetődő dologról volna felesle
gesen szó, felelte: nekem semmi bajom — és 
mindjárt másról kezdett beszélni.

Kell, hogy Cinner elvtársnőt a személyes kér
dések is érdekelték légyen, mert Báti nem vette 
észre, hogy a társaságban lett volna az elvtárs
nőn kívül még valaki, aki, ha munkabeosztást 
beszéltek meg — mindenesetre Lányi némi 
bosszúságára —, figyelmeztette a többieket Lá
nyi szívbajára. S mikor egy nap Lénárt Báti- 
nak a Kommunizmusban megjelent cikkéért 
honoráriumot fizetett, s Báti elképedésére: de 
hiszen mi nem tudunk munkatársakat fizetni — 
Lénárt nevetve mondta: de cipő nélkül télidő
ben a legjobb munkatárs is meggebedhet — ek
kor Bátinak eszébe kellett hogy jusson Cinner 
elvtársnő, aki előző nap szótlanul, de ráncba 
szedett homlokkal nézte az ő lábát, melyet ő 
abban a hiszemben, hogy ez a láb nagyságának 
szól, kémlelő tekintet elől az asztal alá dugott.



Ha Bátmak nem lett válna annyira fontos, 
hogy világosságot derítsen a maga számára a 
mások, és a saját némaságával körülbástyázott 
Cinner Erzsire, már rég lemondott volna arról 
a lehetőségről is, hogy Sári révén, aki érdekelt 
személy volt, megtudja, amit semmi más módon 
megtudnia eddig nem sikerült. Annyira rosszul 
érezte magát mindig a Sári társaságában, hogy 
önlegyőzésébe került a vele való együttlét, 
nemcsak akkor, ha egyedül maradt vele, hanem 
még gyűlésekre se ment vele szívesen, mert 
Sári nem értett a vitatkozáshoz, az ellentmon
dások mérgesítették és gorombaságra ingerel
ték, úgyhogy többnyire vita helyett az össze- 
verekedés veszélyét idézte fel a puszta jelenlé
tével. S nemcsak politikai gyűléseken s azokat 
követő viták alkalmával volt erőszakos. Hogy 
Béti most itt ült vele szemben a villamoson, ez 
is csak annak köszönhető, hogy nem lehetett 
tőle megtagadni valamit a kockázat nélkül, 
hogy az embernek vaskos durvaságokat fog a 
fejére zúdítani.

Tulajdonképp, ha Így szemben ült vele az 
ember és ő hallgatott — az utóbbi mindenesetre 
ritkán volt tapasztalható —, akkor egész kedves 
volt az arca s a kicsit túl nagy fekete szemében 
volt valami gyerekes révület. — Holnap tizen
egyre legyen a Párizs kávéházban — húzta félre 
az este Bátit —, de ne szóljon senkinek — súgta, 
nagy testével rádőlve, a fülébe.

Báti nem értette a dolgot. — Ne csináljon 
faksznikat, hanem legyen ott — haragudott 
meg Sári és visszaült a helyére.

A meghívást Sáritól az újpesti munkásotthon
ban kapta, ahova együtt mentek el egy, 
az Oroszországból a kommunisták magyar- 
országi pártjának megalakítására hazajött elv
társnak előadására. Az előadó diplomatikusain 
elkerült minden támadást a magyarországi szo
ciáldemokrata párt ellen, s a hallgatóság — 
csupa újpesti gyári munkás és szép számban 
megjelent magántisztviselők — lelkes figyel
métől kísérve, csak az orosz proletariátus küz
delmeiről, célkitűzésedről s eredményeiről szá
molt be. Fellelkesülve a hallottakon s megértve



a beszéd ki nem mondott tendenciáját — az 
előadó szélesen ismertette a bolsevikolcnak a 
mensevikekkttl való harcát — Báti a beszéd be
fejezése után szólásra jelentkezett. Megbélye
gezte a magyar szociáldemokrata pártat, mivel
hogy az azzal az antant-burzsoáziával keres 
szövetséget, amelyik az orosz mensevikeket 
támogatva az orqsz proletariátus forradalmát 
vérbe akarja fojtani. A terem minden oldaláról 
felhangzó pisszegés és ellentmondás s az, hogy 
először beszélt életében egy oroszországi kikül
dött füle hallatára, csak tüzelte. Fölindultán, 
de magával elégedetten szállt le a pódiumról. 
A púpos Kovács azonban halkan, bosszúsan, a 
biztató kézszorítás helyett, amire várt, azzal 
üdvözölte: — Marhaságot követett el, nagy 
marhaságot, kedves elvtárs!

S az előadó kommunista még egyszer felszó
lalt és kijelentette, hogy az imént elhangzott, 
nagyon is agent provocateur ízű felszólalásért 
elhárít magától minden felelősséget és kéri, 
hogy a jövő héten is adjanak neki alkalmat az 
orosz helyzetről szóló, kizárólag ismeretterjesz
tés célját szolgáló előadásra. Odafönn a pódiu
mon az előadó még beszélt, mikor Sári, mintha 
semipi se történt volna, odajött és randevúra 
hívta. „Jó, jó” legyintett türelmetlenül Báti, 
csak hogy lerázza.

— Én nem szeretem az entellektüeleket — 
szólalt meg most a keresztbe vetett lábára kö
nyökölve s arccal a mellette ülő Báti felé for
dulva, miután a villamoskalauznál megváltotta 
mindkettőjüknek a jegyet. A hangjában volt 
valami harcias, amit még csak fokozott a moz
dulat, mellyel a piszkos, oipőnyomos hideg 
villamoson a kabátját kigombolta.

— Én se szeretem az entellektüeleket — 
mondta Báti s kinézett a villamos ablakán a 
munkásokra, akik lapátjaikkal az utcákat ta
karó, keményre fagyott havat takarították a 
folyton csengető villamoskocsik elől, melyek 
csak lassan tudtak haladni.

— Az entellektüelek ma már egyedül képvi
selik a kasztszellemet — folytatta Sári olyan 
hangon, mintha szomszédját akarná ezért a



kasztszellemért felelősségre vonni. — Az arisz
tokraták már régóta dörgöl őznek a gazdag bur
zsoáziához, a burzsoák meg sose ismertek kaszt
szellemet. Az egyedüli kaszt ma az entellek- 
tüeleké.

— Sajnálom — szólalt meg ingerülten Bátá —, 
nem foglalhatok el a magáéval ellenkező állás
pontot, pedig látom, hogy valami okból ez ma
gának most fontos volna. Az egész kérdés ma 
már nem is érdekes. Az entellektüel, akiről 
maga beszól, egyszerűen ki fog veszni, mint a 
bölény kipusztult az alföldről. A mi szocialista 
társadalmunkban mindenki entellektüel lesz és 
senki 9e lesz csak entellektüel.

— Mindenki és senki. . .  — ismételte fitymá- 
lón Sári — nem szeretem az entelléktüeleket 
és nem dűlök be az ilyen aranyköpéseknek. 
Szóval akkor a mi társadalmunkban minden 
lakatos mellékfoglalkozásként egyetemi tanár 
is lesz.

— Mindenesetre — felelte Báti. — A fizikai 
és a fejmunka ellentétéről csak nem hiszi, hogy 
az más, mint ennek az osztálytársadalomnak a 
produktuma? Mindenesetre a mi társadalmunk
ban majd minden lakatos, ha kedve lesz, sze
rezhet annyi ismeretet magának, mint akár
melyik mai egyetemi tanár. Ne felejtse el, hogy 
a társadalmilag szükséges munkaidő a mini
mumra, már a technika mai fejlettsége mellett 
is alighanem csak napi négy-öt órára fog csök
kenni, természetes teljesen más, higiénikusabb 
berendezésű üzemekben folyik majd a munka, 
és az oktatás az összes tanintézetekben teljesen 
ingyenes lesz minden dolgozó számára.

— De ha nekem egyáltalán nem lesz, mint 
ahogy nincs is kedvem, hogy annyi ismeretet 
szerezzek magamnak, mint mondjuk Török 
Géza?

— Akkor nem szerez — vont vállat Báti.
— Ne tépje el a vita hevében a villamos- 

jegyét, ha jön az ellenőr, nem váltok magának 
még egyet — vette ká a villamosjegyeket Báti 
kezéből, majd folytatta. — Akkor tehát Lányi 
vagy Török Géza vagy maga megint csak entel- 
lektüelek lesznek hozzám képest.



—■ Ugyan! — kiáltott fel Báti. — Miért nem 
olvasta el figyelmesebben Stein Sanyi cikkét a 
Kommunizmus első számában? Épp abban nagy
szerű példát hoz fel. Ha a kollektív társadalom
ban egy feltaláló rá fog jönni a szén energiái
nak nagyobb kihasználására, még ha ez pilla
natnyilag óriási invesztíciókat igényel is, alkal
mazni fogják és egyszerűen a találmány alap
ján a társadalmi szükségleteknek kielégítésére 
elég lesz esetleg két vagy három óra munkaidő 
a szénbányában. Ma minden találmánnyal szem
ben az első kérdés: növeli-e a kapitalista hasz
nát. Hisz ezért vált a kapitalizmus a technikai 
fejlődés mai fokán ésszerűtlenné, a további 
technikai tökéletesedésnek kerékkötőjévé.

— Nagyszerű! örült érdekes! — csapott a 
térdére Sári s fehér fogai nevetve villantak.
— Hát nincs igazam, ha azt mondom, hogy 
kaszt? Hát nem védi a kasztját?

Báti nem tudta felfogni, hogy mit jelentsen 
Sárinak ez a mulató jókedve, ez a majdnem 
gúnyos kárörviendő tekintet, mikor ő egy igen 
fontos dologról teljes komolysággal beszél.

— Mit nevet? Legyen szíves, magyarázza 
meg . . .  hallja, nem értem, mi olyan nevetséges 
azon, amit mondok?

Oly hangosan nevetett, hogy a villamos kö
zönségét iis figyelmessé tette, sőt egy, a villa
mos másiik végében ülő, IparosküLsejü, be
kecsbe öltözött, prémsüveges idősebb emberre 
átragadt a jókedv, mert száját gépiesen moz
gatva, zavartan és szerényen Sárival együtt 
mosolygott.

— Jó, jó, hát nem nevetek már — csittította 
Sári a kísérőjét, akinek halvány arca pulyka
vörössé vált már. — Dehát muszáj volt nevet
nem, Sanyi pedig megpukkad majd a nevetés
től, ha elmondom neki!

— De mit? Mit?
— Ne kiabáljon — figyelmeztette most Sári.

— Azon fog Sanyi mulatni, hogy milyen jól 
ismerem én a pasasaimat. Gsak alkalmat kell 
adni nekik, hogy povedáljanak és akkor a saját 
szavuk mézesmadzagával vakon el lehet őket 
csalni akár a világ végére. Hát azt hitte, hogy



én mindazt, amit itt maga dumált, nem tudom? 
Elfelejtette, hogy én is kommunista volnék 
vagy mi a szösz? Elfelejtette, hogy minden 
kommunista minden kérdésben egy véleményen 
van. Igen, csak beszélni kell hagyni az ilyen 
entellektüelt, szerelmes a saját hangjába, elfe
lejtkezik mindenről, csak beszél, amíg csak 
hagyják. Jó, j ó . . .  — legyintett Sári a nagy 
párnás kezével és engesztelőén mosolygott —, 
én is olyan vagyok, szeretek sokat dumálni, 
pedig nem is vagyok entallektüel.

— De azonkívül! — fortyant fel Báti — az se 
igaz, hogy minden kommunistának minden kér
désben egy véleményének kell lennie.

— Látja! — csattant fel most komolyan és 
méltatlankodva Sári —, látja, közben igazam 
volt abban, amit mondtam, tudniillik abban, 
hogy nem szeretem az entellektüeleket. Mert 
egy proli, egy igazi, azt fogja mondani, hogy 
úgy van, mindenben egy a véleménye. Meri ezt 
tagadni?

Báti ráncolt homlokkal fordult az ablak felé 
s rá se nézve Sárira, kurtán s követelőn tette 
fel a kérdést:

— Mondja meg végre, hová visz engem?
A felelet most, hogy már jó negyedórája ül

hettek a villamoskocsiban, elképesztette Bátit, 
mert a nő meglehetős egykedvűen, csak kicsit 
tétovázva válaszolta:

— Tulajdonképp lehet, hogy nem is kellett 
volna magammal vinnem. Tudja — folytatta 
aztán anélkül, hogy Báti felszisszenésével tö
rődne —, mindenféle butaságok vannak. Mondja, 
mi az ördögnek kell ma már a házasságkötés? 
Egyáltalán, a jövő társadalomban a férfi és a 
nő viszonyának teljes kötetlenségét, minden 
külső forma mellőzését kell majd követelni.

Báti figyelmét nem kerülte el egy ideges 
rángás a Sári telt arcán.

— Akkor már — jegyezte meg Báti — min
den követelés feleslegessé fog válni. Ha a gaz
dasági érdek védelmét a közösség fogja garan
tálni, akkor a. férfi és nő viszonyában minden 
tiszta és egyszerű lesz, de akikor is kell majd a 
szerelemnek valami formát találni. A forma. . .



Séri, tenyerére fektetve a széles állát, s 
mutatóujját a fehér fogaihoz szorítva, hallga
tott. Kihúzta álla alól a tenyerét és elgondol
kodva vizsgálgatta a mutatóujját, melynek 
fehér húsán pirosán látszódptt meg a beléje 
vésődött két-két elülső fog nyoma.

— Ezek a formák! — kapta fel a fejét. — Kü
lönben is utálom ezt a szót: szerelem, de azt is, 
hogy szabad szerelem. Szabad párzásról szabad 
csak beszélni és akikor megszűnik az egész pol
gári szexuálmorál minden nyavalyája.

— Lénártnak is körülbelül ez a véleménye a 
szerelemről — vágott önkéntelenül a szavába 
Báti. — De például a féltékenység. . .

— Eh, Lén árt! Ért is az ehhez! Ha nem volna 
felesége, nem is hinném el, hogy. . .  majd mit 
mondtam! Maga meg mit jön nekem olyan pol
gári ügyekkel, mint a féltékenység! Ez a magán
tulajdon ideológiájával együtt fog kiveszni, 
mint a bölény, amiről maga beszélt.

A villamoson a kocsi másik végében ülő ipa
roskülsejű öregen kívül már csak egy utas volt: 
egy jól öltözött fiatalember, aki alig két lépés
nyi távolságban, fején keménykalappal állt a 
villamoskocsi közepén és érdeklődéssel figyelte 
a hangos beszélgetést. Sári olyan pillantást ve
tett a mosolygó keménykalapos ifjúra, hogy az, 
mint akit rajtacsíptek, zavartan fordította el 
fejét s aztán felhajtva prémes tólikabátgallér- 
ját, kiment a kalauz mellé a peronra.

— Akkor maga is a magántulajdon alapján 
áll, mert hiszen maga is féltékeny — vetette 
oda színlelt könnyedséggel, némi aggodalmas 
habozás után Báti.

— Jegyezze meg, hogy maga egy zöld, égy  
egész zöld ifjú — csattant föl felháborodva Sári 
és két kezével átfogva magasra húzott térdét 
olyan arcot vágott, mint aki el van rá szánva, 
hogy soha többé szót se szól egy ilyen zöld 
ifjúhoz. — Különben — fordult azonban már a 
következő percben, még mindig nyersen, de 
nem éppen barátságtalan arccal szomszédjá
hoz —, különben mért guruljak én maga miatt 
méregbe, nem tehet róla, hogy nem érte a nap. 
Nézze   folytatta a saját tréfáján kissé felvi-



dúlva, engedékenyen —, jó lesz, ha megjegyzi 
magának, hogy én ismerem az életet. Tíz éves 
korom óta, ha az iskolából hazajöttem, mindig 
az apám kis büdös boltjában éltem. Nekem 
nem lehet dumálni. Abban a kis boltban ese
mény volt, ha valaki egyszerre öt ven kiló szenet 
rendelt, ö t meg tíz kilónként viszik, csupa 
munkás meg kishivatalnok a kuncsaft. Ügy 
nem kuniszt kommunistává lenni, ha az ember 
iskolákat járt és teli bendövel naphosszat szép 
szobában szép könyveket olvashatott. De egy 
olyan kis, pinceszagú, sötét szenesboltban, ahol 
az ember a tíz kiló megrendelt szénből a papá
jának félkilómyit ellopni segít, mert különben 
nem jut zabára a mamának, aki hektikás és a 
többi klapecoknak? Szám szerint öten voltunk. 
Ebből a pincéből, ezek közül a piszkos kis csa
lások közül verekedje fel magát az öntudathoz, 
a proletariátushoz! Innen feljutni oda nehezebb, 
mint az egész meztelen nyomorból. Ha valaki 
mindig csak avas szalonnát eszik,, annak rosz- 
szabb a gyomra, mint azé, aki csak sokat kop
lal. De mit ért ehhez maga, maguk mind, akiket 
máj,pásté tómmal tömött a mamájuk!

Báti elgondolkodva, de kevés rokonszenwel 
hallgatta.

— A májpástétom éppoly kevéssé bűnük 
azoknak, akiknek gyerekkorukban részük volt 
benne, mint ahogy magának nem érdeme az 
avas szalonna, s nem látom be, minek azzal 
büszkélkedni — mondta. — Azt hiszi, hogy a 
májpástétom nem lehet szenvedés annak a szá
mára, aki nyitott szemekkel látja azokat, akik
nek csak avas szalonna vagy még az se jutott?

Sári felvonta a homlokát és jóízűn kacagott 
fel:

— Jobb szeretném a szenvedést a pástétom 
miatt! — és csettintett hozzá.

— Ez azonban nem cáfolja meg, hogy maga 
is féltékeny — ismételte csökönyös elszántság
gal. És kinézett az ablakon.

— Én még mindig nem ismerem ki magam 
Pesten — szólalt meg újra Báti. — Tulajdon
képp hol vagyunk?

— Hát nem látja, a Hűvösvölgy felé megyünk



— felelte Séri s nem értve, hogy mért kapja 
fel fejét és bámul ré oly különösen Báti, foly
tatta. — Mennél -közelebb jövünk, annál inkább 
azt hiszem, hogy marhaság volt tőlem magát 
ide kicipelni. Ha akar, szálljon le és menjen 
vissza.

— Retek utca — kiáltott a kalauz.
Báti valami eddig nem ismert feszült ideg

állapotban türelmetlenül hunyta le a szemét, 
mintha a maga mozdulatlanságával gyorsít
hatná vagy átugorhatna az életének ezeket a 
közbeeső perceit. Úgy látszik, hogy Sári, bár 
küldte, mégis örült, hogy nem ment, mert fél
reértve Báti arckifejezését, békítőén fordult 
hozzá.

— Megjegyzem — szólt barátságosan elismerő 
hangon —, maga még a jobb entellektüelek 
közül való. Ha magával beszél az ember, leg
alább mindjárt megtudja, hogy kivel van dolga, 
hogy mit gondol mindenről. De a többiek.. . 
például Lénárt. . .  azt egyszerűen nem lehet 
megfogni.

Báti fel se nézve, halkan kérdezte:
— Cinner Erzsi?
— Az megint más lapra tartozik . . .  az gőgös. 

Lénártról legalább annyit biztosan lehet tudni, 
hogy jó ember. De Erzsi, róla — ezt megmond
tam neki is —, róla nem lehet semmit se tudni. 
Megmondtam neki magának.

— És mit felelt ő erre?
— Semmit. Nevetett, mint egy viccen.
— Már itt volnánk — szólt oda nekik a ki

járathoz menőben, fehér bajusza alatt lágy mo
sollyal az iparoskülsejű, prémsüveges öreg. — 
Ha én egyszer láttam valakit — folytatta, mi
kor leszálltak a villamosról —, csak egyszer 
kell látnom valakit s megőrzőm a képét, akár 
egy eleven fényképalbum.

— Disznóbőr-kötésben — morogta Sári, de 
nem oly halkan, hogy ne lehessen megérteni 
és aztán, meztelen kezét szebre dugva, nagyo
kat lépve sietett előre. A kék szemű, fehér baju
szos öreg azonban úgy tett, mintha nem hallotta 
vagy nem értette volna meg Sári gorombaságát 
s teljesen elfoglalta a járás munkája: a vastag



hótakaró mentén húzódó kacskaringós keskeny 
gyalogösvényen, mindig maga elé nézve, óva
tosan lépegetett a vastag fehér harisnyájára 
felhúzott fényes fekete bőrpapucsában.

— Látja — szólalt meg Sári, miután egy 
darabig hallgatagon ment Báti előtt —, ez is 
jellemző Erzsire, Ez a ronda fehér bajuszos.

Ez is a Sári sajátságai közül való volt: mon
dani pár szót, amit rajta kívül senki hí ás meg 
nem értett és aztán, mintha egyedül volna, át
adni magét a mérgelődésnek. De most csak 
pillanatig maradt csendben.

— Engem esz a méreg, maga meg kukkot se 
szól — förmedt Bátira, aki ráismerve az- útra, 
szemével a vasráosos „burzsuj villát” kereste. 
Most mér nem merte megkérdezni, minek kel
lett neki ide kijönni, mert nem tudhatta, nem 
kap-e olyan választ, hogy akarata ellenére is 
vissza kell fordulnia. Mikor meggyőződött róla, 
hogy a tisztes iparoskülsejü öreg a távolból 
lassan követi őket, megkérdezte Sárit, kicsoda 
ez az ember tulajdoniképp, akire Sári annyira 
haragudni látszott.

— Hisz épp róla beszélek — méltatlankodott 
Sári. — Ha csak látom, esz a méreg miatta is, 
Cinner Erzsi miatt is. Ez az öreg meg a felesége 
ott laknak a villában, házmester vagy gondnok 
vagy tudom is én micsoda. Csakhogy a billen
tyűket nem lopják ki a zongorából. Egy éjszaka 
lekéstem az utolsó villamost, kint aludtam s 
reggel le akarunk ülni a reggelihez. Cinner 
Erzsi két nap előtt vett egy fél kiló szalonnát, 
hogy legyen reggelije s most keresi, hogy legyen 
valami rághivaló a tea mellé, hát nincs sehol, 
elvitte a macska, biztos a macska — mondja a 
házmestemé. Dühös voltam, mert tudja, télen 
úgy szeretem a ropogós, keményre fagyott friss 
szalonnát. De a szemtelenség még jobban dühí
tett. Nem szeretek vurcni lenni. Erzsi azonban 
odahívott az ablakhoz s mutatja nekem, mint 
sétálgat fel-alá, hátratett kezekkel, pipával a 
szájában ez a jámbor képű fehér bajuszos, míg 
a felesége, egy nyavalyás, kis semmi asszony 
nagyokat fújva lapátolja a kertben a havat. Én 
bizony nem álltam meg, kinyitottam az ablakot



s rákiáltottam erre a vén salabakterre. Hallja, 
mért nem veszi ki az asszony kezéből azt a lapá
tot? Ezt még nézni is rossz! Az öreg, mintha 
csak méltóságán alul való volna, hogy egyálta
lán szóba is álljon velem, megfordult és ment 
be a lakásába, a házmesterházba. Az asszony 
pedig, az állat, lapátol tovább és mintha leg
alábbis az életére törtem volna, majd átszúrt 
a szemével. Azt hittem, megpukkadok, becsuk
tam az ablakot. Ha egyszer diktatúra lesz, nyu
godt lélekkel húzatnék huszonötöt az urára. S 
Erzsi, tudja, mit mondott Erzsi nekem? Ez az 
asszony rabszolga akar, rabszolga szeret lenni, 
az ilyenre nincs orvosság — szóról szóra ezt 
mondta. Maga Báti nem is hiszi, milyen passzív 
ez a Cinner Erzsi. Amilyen aktív a mozgalom
ban, olyan közömbös különben. S tudja mért? 
Mert végeredményben egy entellektüel, aki — 
nem mondom — az eszméért lelkesedik, de az 
embereket fölülről nézi, hideg.

A vasrácsos villa kapuja zárva volt. Sári két 
kézre fogva rázta a kilincset.

— Nálam a kulcs. Várni kell — kiáltott még 
mindig meglehetős távolból a fehér bajuszos 
öreg s csöppet se gyorsított, éppoly lassan, óva
tosan haladt előre, mint az előbb. Sőt mintha 
még az előbbinél is lassabban lépegetett volna.

— Hát a felesége, mórt nem nyit az kaput? 
— kiabált kivörösödve az öregre Sári. Az öreg 
nyugalommal vette elő s tette a kapu zárjába 
a kulcsot.

— Annak, tudniillik feleségemnek — mondta 
bárgyú lassúsággal, anélkül, hogy felnézett 
volna a zárról, melyben már benn volt a kulcs, 
de a kulcsot még mindig nem fordította meg, 
csak pihentette rajta a kesztyűs kezét — szigo
rúan meghagytam, hogy senkit se eresszen be. 
Én látni akarok mindenkit, aki itt megfordul, 
mert nem kis felelősség egy ilyen állás s azon
kívül az embernek meg kell becsülni magát. 
Idekint falusias még az élet, de közel a város 
és ott mindenféle emberek vannak.

Most végre csattogva nyílt a zár. Sári egye
nesen abba a, szobába ment fel, melyet Báti 
már ismert.



A nagy ablaküvegeken betűzött a déli nap 
s a napnak ebben a diadalmas ragyogva áradó 
frisseségében benn a szobában minden bútor
darab, terítő meg szőnyeg még ódonabbnak 
tűnt, mint akikor este.

— Terka! Terka! — harsogott fejét az ajtón 
kidugva a fehér harisnyás öreg. — Hányszor 
kell neked kiabálnom? Kialszik a tűz!

Kezében megrakott kosár fával, a kosarat 
két fülénél fogva s inkább maga előtt tolva 
mint emelve, sötét fejikendőben jött is már a 
kicsi asszony. Vékony, de ránctalan arca szinte 
elveszett a nagy sötét kendő alatt. Alig nézett 
fel, mogorván épp csak hogy köszönt, úgy cso
szogott a nagy kosárral a kályhához a kitapo
sott ócska posztócipőjében. Nagyot fújva tette 
le a kosarat, rárakott a tűzre és ment ki.

— Mindenre nekem kell gondolnom — for
dult Bátihoz a házmester, miután a felesége el
távozott. — Mikor egy év előtt idekerültünk s 
megmondták nekünk: kap szabad lakást, fű
tést, világítást s tetejébe fizetést is, ezzel szem
ben ez és ez a dolga — megmondtam: ez kérem 
vitán felül szép ajánlat, köszönöm s meg fogom 
becsülni magam. Mert könnyebb az embernek

, elveszteni a kenyerét, mint megszerezni, ez az 
én elvem. S mondtam a feleségemnek: öreg 
ember vagyak már, te se, Terka, te se vagy épp 
fiatal, ennél jobbat nem is kívánhatunk, meg 
kell becsülnünk magunkat. S miikor most nem
rég Cinner úr megvette a villát, azt mondta 
nekem: maga bizalmat kelt bennem s ez a fon
tos, tehát megtartom. S így is van, ez a legfon
tosabb, a kisasszony ugyan itt lakik, de nap
hosszat nincs itthon, az én dolgom vigyázni a 
házra s gondoskodni a kisasszony kiszolgálá
sáról.

Sári csak ült a fotelban és térdére könyö
kölve, áliát tenyerére támasztva kifényesített 
körmeivel idegesen dobolt a fogain.

A távolban, aljában a tekervényes gyalog
ösvénynek, mely ide felvezetett, a déli naptól 
vakítva csillogó hóban egy mozgó alak bukkant 
föl s jött mindig közelebb. Báti az ablakból 
azzal a szórakozott meredt tekintettel nézte,



mely nem a látó, hanem a nyitva felejtett szem 
tekintete. A téldkabátról ismert rá aztán Cinner 
Erzsire. A fején azonban nem a kedves, rendes 
fekete prémsapkája, hanem kalap nélkül volt 
s a haja körül valami dísz s a télikabátja alól, 
ahogy az ösvény oldalt kanyarodott s a lány 
közelebb jött, v ailami széles fehér húzódott 
utána. Báti már sokszor látta jönni és menni. 
Mindig úgy ment, mint a jó tanulók az iskolá
ban, gyors, egyenes léptekkel, szaporán, se 
jobbra, se balra nem nézve. S most egész más
képp járt; körül-körülnézett és túl gyorsan jött 
fölfelé. Mikor már egészein közel ért, látni kel
lett: a télikabát 'egy menyasszonynak öltöztetett 
Cinner Erzsit takart, de csak hiányosan takarta 
el. Báti először a télikabátjáról ismerte meg, de 
ha később, bármikor is visszaemlékezett, emlé
kezetében mindig úgy jelent meg ez a pillanat, 
mintha még télikabát se lett volna a lányon s 
dermesztő fehérben jött volna fel egyedül az 
úton, szinte behavazva a hóban.

A behavazott kis cserjék, bokrok között jött 
a leány előbbre s ha most a kihalt vidéken egy 
ember szembetalálkozna vele s látná, amint így 
jön egyedül, tailán nevetne, kinevetné. Cinner 
Erzsi biztos nem tudja, hogy itt várnak rá s így 
fog belépni. — Báti szeretett volna észrevétlenül 

jeleket adni, inteni neki — dé mit? ö  különben 
is most már fel se nézett, osak a földre nézett, 
az útjára maga elé.

— Most jött be a kapun, de egyedül — mond
ta Báti csendesen Sári felé fordulva s gépiesen 
forgatta meg a zongoraszók ülését, mielőtt he
lyet foglalt volna a régi divatú, nagy zongora 
mögött.

— Egyedül? — kiáltott fel Sári, aki már egy 
ideje idegesen járt fel-alá nehéz léptekkel s 
már sietett is ki, de még a szoba ajtajához sem 
ért, mikor Cinner Erzsi már benyitott. A fehér 
bajuszos öreg felhúzott homlokkal állít pár pil
lanatig, aztán köszönés nélkül suttyomban som- 
fordált'el a kályha mellől, ki a nyitott ajtón, 
melyet zajtalanul tett be maga után.

— Hol a fiatal férj? — kérdezte bizohytalan



nevetéssel Sári, miközben kipirulva, nyugtala
nul viasgálgatta Erzsit.

A leány nem adott mindjárt választ. Kabát
ját levetve s gondosan összehajtva, helyet fog
lalt előbb az egyik kényelmetlen, magas tám
lájú széken. Friss pirosas arca halvány volt s 
a fehér fátyolban és az uszályos fehér ruhában 
mintha neki is keresnie kellene saját magát.

— Könnyen nevet maga, Sári — csendült 
azonban látható fáradtságot meghazudtoló fris
seséggel a hangja. — Szedje le inkább a fejem
ről ezt a . . .  ezt az uszályt — állt fel aztán és 
a Sári segítségével szabaddá tett fejét úgy rázta 
meg, mintha még a rövid fekete hajának rend
jétől is szabadulni szeretne. — Maga is itt van, 
Báti elvtárs? — s a hosszú pillák alól csodál
kozó szemek néztek hol rá, hol Sárira, a homlo
kán is megjelent a két magasba ívelő szemöl
dököt összefogó kis ránc. — Csak foglaljon he
lyet, Báti elvtárs. Ha nem üdvözöltem szívélye
sebben — folytatta —, csak e miatt a kosztüm 
miatt van. Nem is képzeli, milyen buta érzés az, 
ebben a ruhában mozogni. Mintha nem volnék 
felöltözve. . .

— Gondolja, hogy a strandon van — vágott 
a szavába Sári. — Hol hagyta Sanyit? Mi tör
tént?

— Mindent elmondok majd, de előbb beme
gyek, felöltözöm. Minden rendben van egyéb
ként.

— Ártatlan vagyok abban, hogy itt talál — 
szólalt meg végre Báti.

— Nem értem, mi baja ezzel a ruhával, Erzsi 
— marasztalta Sári. — Drága selyem és tulaj
donképp jól áll magának. Direkt hercig. És ez
zel az ijedt szende képpel igazi menyasszony 
is lehetne. A sápadtsága is valósággal előírásos.

— Fáj a fejem s hozzá még meglehetősen erő
sen — mentegetődzött Cinner Erzsi. — A baj 
csak az, hogy két órára vissza kell lennem az 
apámnál. . .  Már megrendelte az ebédet.

— Gyorsan meséljen előbb — állt elébe kímé
letlenül Sári. — örült röhögtető lehetett Sanyi 
a vőlegényi pofával maga mellett. No, meséljen.

Sári sokat nevetett, de az arcáról nem tűnt 
el valami rosszindulatú szorongás.



— Egyáltalán nem volt röhögtető — mondta. 
— Nem olyan puritán embernek való az ilyen 
komédiázás. Rossz volt ránézni Stein elvtársra. 
Mikor végre a papi ceremónián túl voltunk, nem 
bírtam tovább a Stein elvtárs gyötrelmes gri
maszait. A kifogással, hogy át akarok öltözni, 
megszabadítottam ebédig őt is az apámtól. De 
most már csakugyan engedjen átöltözni.

Sári most oly jókedvű lett, hogy ezúttal meg 
már a jókedvétől nem tudta észrevenni vagy 
legalábbis méltányolni a másik kimerültségét.

— Mindjárt hagyom, csak még azt mondja 
meg, hol hagyta hát Sanyit? — faggatta.

— A templom után az első saroknál — ne
vetett fel a leány -̂ -. megállította az autótaxin
kat és jóformán köszönés nélkül sietett el. Sze
gény.

— Jó pofa — mulatott Sári. — Hanem én . . .  
rohanok haza.

— Akkor — szólt Cinner Erzsi a kezét 
nyújtva — gondoskodjék arról maga, Sári, hogy 
Stein elvtárs kettőre ott legyen az étteremben.

— Képzelem micsoda jó zaba lesz o tt. . .  
Báti elvtárs, igaz, maga marad? — ötlött eszébe 
kezével a kilincsen.

A fiatalember a zongorán könyökölve felele
tért Cinner Erzsihez fordult, aki a szomszéd 
szobába nyíló ajtó előtt állt.

-r- Tyű, olyan savanyú képet vág, mint aki 
káposztáiét ivott — nevette ki Sári. — Képzelje 
Erzsi, maga tudja, milyen bolond .vagyok, kép
zelje, féltékeny voltam magára, bizony isten 
igaz. És szidtam az cntellektüeleket — és ez a 
fiúka védte őket, de eszébe se jutott az érv, 
hogy hiszen Stein Sanyi is entellektüel, még pe
dig a javából. Ehelyett dumált nekem. No, sie
tek, Sanyinak az egész cirkuszt pontosan le kell 
referálni nekem. . .  Maguk meg közben csepül- 
hetnek engem. Hanem hallja, Báti, Cinner Erzsi 
meg fog védeni, ha maga nagyon szidni találna. 
Né, hogy bámul, még mindig nem ért semmit, 
no Erzsi aVija maga neki szájába a cuclit.

Sári olajbarna arca sugátzött; zavartalanul 
adta át magát a jókedvnek; mulatott most már 
előbbi önmagán is. De alig ment ki s fordult be 
nyomban a másik szobába Cinner Erzsi is, kint-



röl lárma hallatszott s nagy dérrel-durral me
gint bent termett a szobában Sári.

— Erzsi már nincs itt? — nézett körül magá
ból kikelve. — Hallja, Báti, mondja meg maga 
neki, hogy azonnal dobja ki a házmesterét, ezt 
a szószátyár vén zsiványt. Ez egy csirkefogó. 
Egész idő alatt hallgatózott. . .  nem bírt meg
válni az ajtótól, rajtacsíptem, az előszobában 
még utolértem. Nem tagadhatja le a disznó!

Oly hangosan beszélt, hogy nem volt szüksé
ges az/ üzenetet átadni.

— Hát mondja meg maga is, nem hallatlan, 
hogy Erzsi egy ilyen svihákot tűr a házban?

— Cinner elvtársnőnek — felelte Báti — biz
tos nagyon kellemetlen lesz, hogy a házmester 
a beszélgetésüket kihallgatta.

— Ez az egész? — most Bátira támadt rá, 
akinek felháborodását, kevesellte és haraggal, 
nemcsak a házmester, hanem Báti és Cinner 
Erzsi iránt is, robogott ki s csapta be maga mö
gött az ajtót.



A K I IG A Z S Á G O T  A K A R , 
H A Z U D N IA  K E L L

Báti az ablakhoz ment, ahonnan a hazatérő 
Cinner Erzsit látta meg. Két kezét lóbálva most 
Sári ment ott lefelé az ösvényen. Nagyokat 
lépve sietett előre, egyszerre megállt, lehajolt, 
belemarkolt a hóba s a következő pillanatban 
keményre gyúrt kis hólabdát vágott neki egy tá
volabbi behavazott bokornak. Megállt nézni mint 
hull az ütésre a kis ágakról a hó, még egy pil
lantást vetett a ház irányába is, aztán kabátja 
zsebébe dugta kezét s nyugodtabb léptekkel 
ment tovább az útján.

— Különben nem tart ilyen sokáig nálam — 
hangzott Báti mögött. — Tudja, nem is olyan 
egyszerű még levetni se az ilyen ruhát. De most 
már itt vagyok — s mintha csak most érkezett 
volna, kezet fogott Bátival.

Sötétbarna, bokáig érő egybeszabott ruhájá
ban, a magasan s kereken kivágott nyakkal, az 
alul csuhaszerűen bő ujjakkal, a finom derekát 
átfogó lakkövvel magsabbnak és erősebbnek 
látszott. Ahogy így állt itt a hosszú bő ruhaujj
ból kézszorításra kinyúló jegygyűrűs kezével, a 
vékony csuklójával, a fiatalembernek szemébe 
ötlött a még mindig sápadt arcon kiütköző szo
katlan kemény kifejezés.

— Sárinak nincs igaza az öreg házmesterrel 
szemben — ezzel a mondattal kezdte el beszél
getésüket Cinner Erzsi, mintha eszébe se jutott 
volna, hogy ez a kérdés legalábbis most, vele 
szemben — ezzel a mondattal kezdte a beszél- 
— Eszem ágában sincs kérdőre vonni — ma
gyarázta, mért Báti hallgatását félreértette. —



Csak természetes, hogy a házmester hallgató
zik, mikor nap nap után olyan dolgokat lát, ami
ket nem tud megérteni. S azonkívül, hogy nem 
tud eligazodni bennük, fel is háborítják. Mit 
gondoljon egy ilyen házmester, ha egy amúgy 
is furcsa leányzó — éjszaka szoktam hazajönni, 
többnyire egyedül, nappal meg mindenféle, az 
ő szemében gyanús alakok járnak ki-be ná
lam . . .  s mindennek tetejébe egy esküvő, mely 
után egyedül jön haza a menyasszony! Min
den amit lát, a mód, ahogy kisasszony létemre 
élek, ahogy élek, csak gyanút keltő sértés az ő 
személye s egész világa ellen. Ne felejtse el, 
hogy én az ő szemében csak egy züllött, jó eset
ben bolond kisasszony vagyok s akárhogy, az ő 
számára valami egész lehetetlen.

Báti azon gondolkodott, hogy nem holmi ki- 
számítottan ravasz fogás-e csak, hogy valaki 
harmadik, közömbös embert állít közébük té
mának. A leány hellyel kínálta, de ő úgy tett, 
mintha nem hallaná s fel-alá járt.

— Mit csudálkozni a házmesteren! — vont 
vállat Cinner Erzsi s leült a plüssterítős asztal 
mellé. Ahogy feje a rövidre nyírt sötét hajával 
előrehajolt, hátul az ablakon át nagy kéve nap
sugár világította meg a pelyhes fehér nyakszirt- 
jét. A szobában a szőnyegek elnyelték Báti lé
péseinek zaját s pillanatokig nem hallatszott 
más, csak a szaporán nyisszentő kis körömolló, 
mellyel a leány egy kezébe akadt papírlapot vag
dalt ízekre. És a csend nem volt a zavartság-:- 
nak, a ki nem mondott gondolatoknak izgága 
csendje, hanem egész fesztelen életnyilvánulás, 
lélegzetvétel két gondolat között. — Egyébként 
elég kellemetlen, hogy éppen most hallgatózott 
az öreg — folytatta halkabban. . .

— Ne értsen félre, én nem értem ugyan, mi 
történik itt, és — vágott a szavába Báti — any- 
nyira nem értem, hogy megértem a házmestert, 
aki kémkedik. Ha az asztalon egy könyvet látok, 
akaratlanul is felütöm. Mindenki életének nyi
tott könyvnek kell lennie, csak a nyílt élet bá
tor, csak a nyílt élet tiszta és a talányos csele
kedetek nemcsak a nézőre fullasztók.

Báti fel-alá járt, míg beszélt s akkor sem né-



zett fel, miko? a leány, mintha mutatni akarná, 
hogy épp csak meghallgatta, az előbbi szavai
val folytatta:

— Legyünk őszinték egymáshoz és magunk
hoz — mondta s miközben kezében az olló to
vább csattogott, volt a hangjában valami meg
rovó, szigorú elégedetlenség. — Csak valljuk 
be, hogy mi magunk nem egyszer megütközünk 
a saját életünk konzekvenciáin, a helyzeteken, 
melyeket épp a kitartó következetesség tesz a 
számunkra elkerülhetetlenekké. Ez nem baj, de 
tudni kell, hogy így van. Ez a társadalom bosz- 
szúja azért, mert felismertük, hogy milyen rot
hadt minden formája és intézménye, azzal 
bosszulja meg magát, hogy a mi személyes éle
tünkben válik leginkább kézzelfoghatóvá ez a 
feloszlási folyamat — beszélt s mintha közben 
csak a feladat izgatná, hogy a már szálakra 
vagdalt újságpapír szegélyét még vékonyabb 
részekre nyisszentse, nem állt el a keze. — Nem 
lehet másképp. Aki ember az osztálytársada
lomban az életével valami egészet, valamit egé
szen akar, darabokra kell törnie a maga életét; 
aki segíteni akar, annak bántania kell, aki igaz
ságot akar, hazudnia kell s ami a tisztaságot il
leti . . .  nem tudom, hogy maga, Báti elvtárs. 
mit ért alatta, de ebben a piszokban, melyben 
mi élünk, épp gz, aki tisztaságra vágyik, épp az 
kényszerül rá, hogy derékig gázoljon a sárban.
A másik választás: ugyancsak bántani, hazudni 
és sárban élni, de a megengedett és jóváhagyott 
formák közt.

Mióta Báti Pesten volt, mindig erről a társa
dalomról volt szó, melyről Cinner Erzsi is be
szélt most, s mindig szenvedéllyel és lelkesen 
keltek 1ri ellene. De most egy olyan hang ütötte 
meg Báti fülét, amilyet még nem hallott. Űj 
volt előtte az, hogy valaki az életének egy olyan 
pillanatában, mint amilyen Cinner Erzsi szá- i
mára ez, egy ilyen gondolat, minden pátosz nél
kül, mintha nem is mélyről hozná föl, hanem 
papírszeletek fölé hajolva, úgy mond ki, mint 
aki egy, a hétköznapi gyakorlatból ismert igaz
ságot épp csak felemlít.

— De ha ez igaz volna, akkor. . .  — árulta el



egy felkiáltással egész nagy fiatalságát Báti — 
ha magának, Cinner elvtársn6 , igaza volna, 

' hisz akkor egész borzasztó volna élni!
A lány felütötte a fejét s egy perere letette az 

ollót.
— Hát persze, hogy így van — mondta s va

lami szokatlan melegség, szinte részvét ült ki az 
arcára. Aztán egyszerre betöltötte az öreg szo
bát a friss, gyermekhangra emlékeztető, csengő 
nevetésével: — Ilyeneket beszélgetünk s most ne 
nézzen ránk rosszindulatú kíváncsisággal egy 
ilyen öreg fickó! Az ilyen orroknak, mint az 
övé, szimatjuk van s talán megszagolnak bizo
nyos gondolatokat.

Báti mélyet lélegezve állt meg a lány előtt.
— Bocsásson meg — kezdte anélkül, hogy 

tudta volna, mért kér bocsánatot. — Bocsásson 
meg, de én azt hiszem, hogy értem. Csak most 
méginkább felfoghatatlan, hogy Stein elvtárs 
hagyta abban az öltözetben egyedül hazajönni.

-í— Az a legkevesebb — legyintett a leány. — 
Én is elfelejtettem, hogy az autó nem bír idá
ig feljönni, Ezért kellett abban a kényelmetlen 
ruhában az országúiról gyalog ide feljönnöm. 
Egyébként nem olyan rendkívüli eset az egész,

, csak annak, akinek végig kell csinálni, kelle
metlen. De mit akar szegény Steintől? Ha Sári 
már kihozta magát, meg is magyarázhatta 
volna, hogy Stein elvtárs csak a vegyészeti dip
lomája révén került ebbe a helyzetbe. Végre 
hozomány címén pénzt kaptam a kezembe, nem 
lehetett másképp megszerezni.

— Szóval a maga apja az a kapitalista, aki a 
folyóiratra a pénzt ideadta? — ütött a homlo
kára Báti. — Most már mindent értek. . .  De, 
de hiszen akkor ez. nagyszerű!

— Csak azért mondtam el ezeket a részlete
ket — s úgy mondta el, mintha mentegetőznie 
kellene —, mert Sári nyilván ezt akarta, mikor 
magát, Báti elvtárs, kihozta. Az ő számára az, 
hogy Stein elvtárssal való viszonyát mások is 
tudják, szintén fontos. Van abban valami nagy
szerű ösztön, ahogy az emberek futnak a titok 
elől, nem gondolja?

— Tudja — kapott fel egy széket Báti és ne-



vetve ült le a lány mellé —, tudja Cinner elv
társnő, hogy én egy éjszaka e miatt a maga há
zassága miatt csúnyán leittam magam? Csodál
kozik, ugye csodálkozik? Várjon, nem tudom hol 
kezdjem el. hogy megértse. Először is arra ké
rem, vegye figyelembe, hogy én azelőtt megle
hetős rossz társaságban éltem . . .  tudja, vidé
ken. Megjegyzem, már rájöttem, a vidék csak 
bűnbak, mert maga biztosan vidéken is ilyen 
maradt volna . . .  De nem mindenki olyan, mint 
maga! Maga biztos meg tudná halni anélkül, 
hogy egy embernek, is, csak egynek is elárulja, 
mibe halt bele!

— Miket, beszél itt? Honnan veszi ezeket? — 
kelt föl egyszerre a lány.

— Kitaláltam, kitaláltam, mikor innen az 
ablakból láttam, amint egyedül jött felfelé az 
úton . . .  Nem, előbb a régi társaságomról aka
rok beszélni. . .  a fő baj az volt, hogy ott min
denki magát tette, magát akarta tenni a világ 
középpontjává. Egy szó se fordult annyiszor elő, 
mint az „én”. Mindenki magáról beszélt, min
denki csak a maga bánataiba fulladt. Mocsárba 
süppedt emberek, akik saját magukat saját ha
juknál fogva akarják kihúzni a pocsolyából 
ahelyett, hogy megkapaszkodnának valami náluk 
erősebbe, nagyobbá. Itt a mi mostani társasá
gunkban a legkülönbek egyszerűen nem beszél
nek magukról, kizárólag az objektív ügy, a világ 
áll mindig előtérben. Csak tudja, közben rájöttem 
azért mégis mindegyiknek van egy magánélete.
S legeslegelőször, csakhogy végre elmondhatom, 
legelőször magánál jöttem erre rá, magánál, 
Cinner elvtársnő, aki szinte dühös lesz, ha neki 
őróla magáról beszélnek, magánál, aki legrit
kábban kezdi úgy a mondatait, hogy „én”! Mie
lőtt még egyáltalán a nevét is tudtam volna, 
már annyi mindent tudtam magáról! ó , Cinner 
elvtársnő, én többet tudok magáról, mint csak 
sejtheti is!

— Mi lehet rólam érdekes megtudnivaló? — / * 
kérdezte a leány s a homlokán, a két felívelő 
szemöldök között megjelent a két keskeny szi
gorú ránc.

— Maga mondta: szaga van a gondolatoknak



— nevetett megint diadalmasan, belemámoro- 
sodva a saját hangjába Báti. — Maga bejöh a 
kávéházba s mindent elkövet, hogy ne szúrjon 
szemet. Ügy öltözik, úgy mozog, mint ahogy 
annak kell, aki nem akar semmivel se feltűnni. 
De ez a dialektika. Ez a zártság, egy nő, akiben 
semmi kitűnni akarás, semmi incselkedés, épp 
ezáltal álarcosnak hat és az ember figyelni 
kezd. Én figyelni kezdtem. De, igenis úgy van — 
erősködött a saját kimondott szavaitól gondo
lataiban még jobban megerősítve, s most csak 
mulattatta, hogy a leány homlokán a szigorú 
ráncok dudorba álltak. — Épp ez a pár, ugyan
ez a pár cipő volt a lábán, mint most. En is 
rosszul bírom a némaságot s a magányt, akár
csak Sári, s akkor meg épp cudarul egyedül 
voltam, nem mindenki tud magára hagyatva 
menni fölfelé. . .  — nevetett megint lelkesülten
— persze, hogy rávetettem magam az áruló lá
bakra; az volt az érzésem, hogy bekukucskálok 
egy elrejtett életbe, hogy ablakot találtaim szigo
rúan meredő falban. Rajtam kívül mindenki más 
csak az illedelmesen ülő tárgyilagos elvtársnőt 
látta, én, csak én láttam az asztal alá dugott 
szegény, izgatott lábakat. A képesség, hogy va
laki így elrejtse magát, kifelé így megőrizze 
nyugalmát. . .  Erre én sose volnék képes! Az 
ilyesmi, hogy én véletlenül az asztal alá pillan
tottam, kapcsolatot teremt. Nem, ne intsen le, 
hagyjon kibeszélni, hisz itt senkivel se lehet 
úgyse. . .

Báti nem hazudott s mégis volt valami a be
szédében, ami nem volt teljesen igaz, nem volt 
közvetlen. Ezt ő riíaga is csak akkor vette észre, 
mikor a lány kedvetlen arcát látta.

— Azelőtt nekem is voltak efféle élményeim, 
mindenesetré régen — jegyezte meg félreérthe
tetlenül visszaytasítóan.

— Értem — tolakodott tovább Báti bizonyos 
hirtelen elkeseredéssel — értem, mikor még a 
szőke Lénártnéval barátkozott! — s mikor Lé- 
nártné nevére a leány, aki úgy látszott, nem 
tudott kezével tétlen maradni, a morzsákra vag
dosott'papír fogytán a plüssterítő bojtjait kö- 
tözgette, felütötte a fejét, Báti hízelkedve, dia



daLmasan kiáltott fel: — Látja, mennyi mindent 
tudok magáról.

A lány most határozottan barátságtalan te
kintettel s valami kiélezett tárgyilagossággal 
felelt:

— Igen, körülbelül abban az időben. De fi
gyelje meg, az ember mindig hazugságba esik, 
ha\ lélekről s rendkívüli élményekről beszél. 
Csak a közönséges dolgok igazak egészen.

— Tudtam, tudtam, én tudtam, hogy magától 
tanulni fogok, sokat. Ezt, hogy csak az egyszerű 
dolgok igazak, sose fogom elfelejteni, ez csodá
latosan igaz — kiáltott fel Báti s lelkendezve 
bámult a lányra. Az szinte ijedten nézett körül. 
De Báti most még ezzel se törődött. Gondolko
dott és hallgatott, majd felkelt, az ablakhoz 
ment, aztán megint visszajött, végül lehajtott 
fejjel szótlanul járt fel-alá a szobában.

— Látja, máris tanultam magától — állt meg 
most nagyon komoly arccal. — Egy hét előtt 
még, ha észrevettem volna, hogy valamivel fel
ébresztem az érdeklődését, akkor . . .  akkor pél
dául tovább jártam volna itt fel-alá s az imént, 
mikor észrevettem, hogy néz engem, rajtakap
tam magam ezen a szándékon. De most, mától 
kezdve szeretnék olyan valóságos, egyszerű 
ember lenni, mint maga, Cinner elvtársnő. S 
közben persze borzasztó jólesett, hogy kicsit 
észrevett, nézett. Mért az azért mégis kell az 
embernek. . .  illetőleg nekem. Én nagyon sze
retnék magával, Cinner elvtársnő, nagyon so
kat beszélni s mindenről. Mióta Pesten vagyok, 
mintha szájkosárral járnék. Egyszerűen nem le
het az embernek itt kibeszélni magát. Ezért es
tem is megint vissza és ittam le magam már 
egyszer itt Pesten is. Épp akkor, mikor innen 
magától Lénárttal és Lányi elvtárssal hazamen
tem.

A leány a karórájára pillantott.
— Látja — szólt panaszosan Báti —, újra 

kezdődik, már megint a számra ütnek. Maga 
már siet. .

— Nem szabad elkésnem — magyarázta meg 
a leány.

— Azt is tudom, hogy maga nem szokott el



késni derült fel Báti arca. — De tudja s 
higyje el, csak azért beszélek én annyit. . .  mert 
magát szeretném hallani. Hogy gyorsan el
mondjam: Lénárt kikottyantotta a maga „meny- 
asszonyságát”, s aztán — tán maga is ismeri 
ezt az ő szökellő beszédmódját — egyszerre úgy 
általánosságban másról kezd beszélni. Érez
tem s Lányi is biztosan érezte — ugye Lányi 
elvtársat maga is olyan egyenes, pompásan 
tiszta fiúnak tartja —, éreztük, hogy Lénárt tud 
valamit, amit mi nem. Sértően nem volt őszinte. 
Most meg már biztos előttem, hogy csakugyan 
tudta, amit mi nem, mert hiszen a felesége, a 
szőke asszony mondta, hogy egy kapitalistától 
lesz pénz a Kommunizmusra s még nevetett is 
hozzá. Rossz jel, ha valaki bizonyos dolgokról is 
tud tréfásan beszélni. Nem gondolja?

— Nem tudom. Sok embernek kellemes Mag
dának ez a szokása — válaszolta Cinner Erzsi.

— Látja, valami ebből Lénártra is átragadt, 
s ez kár, nagy kár. Abban, ahogyan ő általános
ságban beszélni szokott, van valami felületes
ség. Miért nem védte meg magát egyetlen egye
nes magyarázó szóval? Akkor éjszaka egyszerre 
egyedül maradtam, ott álltam tanácstalanul, 
egészen megzavarva és gondoltam, van egy vak 
házigazdám, fel viszek bort neki és ennek fejé
ben legalább nem kell a csúnya gondolataim
mal egyedül maradnom. És képzelje! Ez a sze
gény őrült, aki minden éjszaka ha hazajövök, 
különben mindig behív, behív most is, de amint 
előadtam neki, hogy bort hoztam, elkezd velem 
ordítani, hogy nem hagyja magát leitatni, az 
Istennek se hitte el, hogy egyszerűen csak ér
demessé akarom tenni neki az ébrenmaradást 
velem — igen, kikergetett, magára zárta belül
ről az ajtót és egyedül ittam meg, egyedül, a 
szobámban a boromat. Nincs igazam, ha azt 
mondom, hogy itt Pesten minden összejátszik 
ellenem, csakhogy egyszer se tudjam magamat 
kibeszélni?

A lány megint az órájára pillantott és felállt.
— Furcsa — fordult szembe a fiatalemberrel 

s megkérdezte: — Mondja, Báti elvtárs, maga 
azt hiszi, hogy ilyen időkben érdemes az én



vagy a más személyes ügyeivel ennyit foglal
kozni?

— Erről az egyről nem tudok leszokni — 
tört ki az keserűen. — A maga barátainak jó
voltából rájöttem, hogy sok mindenről úgy gon
dolkodtam, hogy jó marxistának nem szabad 
gondolkodnia, de. de azért vannal? nekem is 
meggyőződéseim, és nem tudom rászánni maga
mat, hogy ellenük forduljak. Nagyon tisztelem 
Lénártot. . .  de tudja, ő például a férfi és nő 
viszonyáról olyan nézeteket vall, mint S ári. . .  
s én már arra is gondoltam, hogy hátha ilyen 
nézetek alapján történik a maga tervezett há
zassága is . . . tudja, olyan egész vad dolgokat 
gondoltam, hogy nem tudtam már semmit sem 
gondolni, semmit se kizárni mint lehetetlent, 
És úgyis olyan zavaros minden! Zavaros! — ki- 
álltott fel panaszosan. Cinner elvtársnő fejére 
téve a fekete prémsapkáját, most már a kabátja 
után nyúlt.

— Most már menni kell — mondta a lány s 
állt, hogy előrebocsássa. Báti tétován és szo
morú kijózanodottsággal ment előre. Egyszerre 
az egész házassági ügy, mely az imént a leány 
magyarázatára oly egyszerű és világos lett 
előtte, most nem tűnt fel neki mégse oly ártal
matlan technikai megoldásnak. Ahogy a lány a 
télikabátnak archoz simuló prémjében, karcsún, 
gyermekien komoly, friss arcával szaporán lép
kedett, Bátinak eszébe villant, hogy végül is mi 
szüksége volt Cinner elvtársnőnek erre a ha
zugságra? Hogy a folyóiratra pénzt szerezzen?

— De hiszen Török Gézának van pénze elég, 
mért kellett, Cinner elvtársnő, épp magának .. .?

szaladt ki a száján a kérdés.
— Török Géza? — ismételte anélkül, hogy 

megállt volna a leány.—  Azt hiszem, ez a mód 
fel se vetődött.

Ennyi volt minden, amit Báti feleletül kapott 
s a behavazott kertes udvar végében álló kis 
kuckóból már sietett is utánuk a ránctalan arcú 
kis öregasszony a rongyos barnásszürke komót- 
cipőjében, míg a házmesterlakás ajtajából kí
váncsian dugta ki fejét a tekintélyes fehér ba
juszos férj.



— Mindig el tetszik felejteni, hogy be kell 
zárni a kaput — dünnyögte az orra alól s egy 
pillantást se vetve rájuk ment el mellettük, és 
tárta ki előttük a rácsos vaskaput. Alig tettek 
azonban pár lépést az úton, utánuk szólt: — 
Mikor tetszenek. . .  mikor lesznek majd vissza?

A lány visszafordult.
— A fűtés miatt kérdeztem a kisasszonyt. . .  

a nagyságos asszonyt — mentegetőzött a leány 
arcától megriadva s tekintetével a házmesterla- 
kás ajtajában álló férje felé hátra-hátrapillant- 
gatva az asszony. — A fűtés miatt és hogy az 
ágyat, akarom mondani. . .  az ágyakat hol ves
sem meg?

— Ma nem alszunk itthon.
Már benn ültek a villamosban, mikor a lány 

megint megszólalt.
— Szívességre kérném. Amint látja, egész 

ostoba módon, nem számoltam ezekkel a részle
tekkel, mint amilyen ez a házmester és a többi. 
Muszáj lesz ma máshol aludnom. Szóval arra 
kérném, legyen szíves menjen fel egy barát- 
nőmhöz, de ennek most mindjárt meg kellene 
töténni, mert az hivatalba jár. Azt kellene meg
mondani neki, hogy maradjon otthon, mert ma 
este nála kell aludnom. Elmondhatja neki azt 
is, hogy miért, mert ő egyébként is tud erről a 
házassági ügyről. Persze, ha csak ráér, Báti 
elvtárs. Csak éppen fel kell mennie s átadni az. 
üzenetet — a Klotild utcába.

— Klotild utca? — vörösödött el Báti. — 
Flamm Jutkához? — tette aztán hozzá, mert a 
következő pillanatban már tudatosan meg 
akarta lepni a lányt. — Mért csodálkozik any- 
nyira azon, hogy ismerem Flamm Jutkát?

— Azt hittem, hog^ maga csak az elvtársa
kat ismeri itt Pesten — hangzott a lány válasza, 
mellyel valami okból Báti megint elégedetlen 
volt.

Megint szótlanul ültek egymás mellett. Báti 
a villamosra felszálló utasokat meg a behava
zott kisvárosok csendjére emlékeztető budai ut
cákat nézegette s fél szemével a lányt, aki kesz
tyűs kezét az ölébe téve, csak egyenesen maga 
elé tekintett. Mikor már csak egy megálló vá-



lasztotta el a Klotild utcától, gyors elhatározás
sal felállt.

— Azt mondta, Cinner elvtársnő — mondta 
az egyik kapaszkodóba fogózva s csak úgy 
hadarta a szavakat —, azt mondta, hogyha az 
ember a lélekről beszél, akaratlanul is sokat 
hazudik. S most azt hiszem, hogy általában, ha 
más emberekről beszél. . .  tudniillik nem sze
retném, ha félreértette volna, amit Lénárt elv
társról mondtam. Én magamról tudom, hogy 
önkéntelenül is nyomot hagy az emberben, ha 
valakiről rosszat hall. Hiába, az ember impresz- 
szionabilis.

— Ez az egy hiba — nézett föl az előtte álló 
hosszú alakra a lány és mintha mosolygott is 
volna — ez az egy hiba biztos nem hibáin. 
Egyébként nem is emlékszem, hogy valami 
rosszat mondott volna Lénártról.

— Nem, nem épp rosszat — kínlódott a sza
vakkal Báti —, de nem azt, amit kellett volna. 
Nem tudom* hogy mondjam meg, annak az em
bernek az arca néha úgyis olyan szomorú, 
olyan . . .  olyan megrázóan néma!

A lány nem felelt mindjárt.
— Nekünk, fanatikus optimistáknak — mond

ta aztán nyílt meleg mosollyal — egyikünknek 
sem a vidámság a jellemző tulajdonságunk. 
Legalábbis egyikünkön se látszik/ Nem találja?

Báti gondolkodott.
— Az egy Lányit kivéve — vetette aztán el

len.
— Ez igaz — hagyta helyben a lány — de 

azon kívül?
— Én! — nevetett harsányan Báti.
— Magát, Báti elvtárs, nem ismerem eléggé

— hajtotta fejét oldalt, s fürkészve nézte a fiút, 
aki még így nevetve sem hatott épp vidám
nak —, maga csakugyan vidám?

— Rettenetesen szeretnék az lenni, minden
nek ellenére és még mindig! Milyen komoly 
arccal bámul engem, mintha ebben az akarat
ban valami rendkívüli volna! — nevetett Báti.
— Hanem azt akartam mondani. . .  alig tudtam 
elhinni, hogy Lénártnak felesége van.

— De mért? Attól még lehet valaki szomorú.



Báti elkomolyodva, nagyon határozottan, eré
lyesen rázta meg a fejét. A villamos megállt. A 
lány nem mosolygott, összehúzott szemöldökkel 
nézte a hosszú fekete fiút, aki azonban már csak 
a kezét nyújthatta:

— Nem találkozhatnék még ma magával?
A kérdés és a hang oly meglepő volt, hogy 

nem válaszolt elég gyorsan. Még kezet se fog
tak egymással, a villamos már csengetett. Báti 
a vidéki gyerek ügyetlenségével ugrott le a 
menő kocsiról, s ott állt most az utcán s nézett 
tanácstalanul az elfutó sárga alkotmány után. 
Milyen suta volt ez az elválás! A villamosko
csit, amelyik Ginner Erzsit vitte el, újabb ko
csik takarták el a szeme elől s neki olyan 
érzése támadt, mintha letették volna a kocsi
ról, nem pedig ő szállt volna le. Mért van 
mindig valami, ami fontosabb, mint ő, ami elől 
neki megértőn kell kitérnie? Mért nem lehet 
egyszerűen azt mondani: fütyülök a kedves pa
pájára, összes fontos ügyeire, kötelességekre és 
egyebekre, ma én akarok magával maradni! 
Ehelyett hagyta, hogy a villamos elvigye tőle, 
s ő, íme. bandukol egyedül, hogy üzenetet ad
jon át Flamm Jutkának.

De mikor odajött a Klotild utcai ház elé, me
gint feltámadt benne valami abból a szenve
déllyé vált kíváncsiságból, mellyel akkor a ka
puban leste Lénártot. Beste, mint ahogy a fe
hér bajuszos hallgatózott, vagy ahogy a fehér 
bajuszos kikandikált a házmesterlakás ajtaján 
— és mégis, bármilyen megvetendőnek is ta
lálta emiatt magát, gondolatban tovább foly
tatta a más dolgában való kémkedést, mert mi
közben felment a lépcsőkön, eszébe jutott, hogy 
I/énárt akkor hazudott a feleségének, azt 
mondta, a megbeszélésre kell sietnie és ide sie
tett. Cinner Erzsi csodálkozott rajta, hogy ő is
meri Flamm Jutkát, aki nem tartozik az elv
társak szűkebb körébe. Vagyis Lénárt nem 
konspiratív, hanem tisztára személyes okokból 
járt itt és tisztára személyes okokból szerette 
volna, hogy ő, Báti, ne vegye észre, hová megy. 
Egyébként nem is az a rejtélyesen érdekes, 
hogy Lénárt milyen viszonyban van Flamm Jut



kával, hisz ők egyszerűen párzásnak nevezik az 
ilyesmit, a furcsa és nyugtalanítóan különös az 
ő számára a Lénárt személye volt, egy ember, 
akinek lakása idillikus kalitka és van egy tár
sasága, melynek egyetlen tagja se képzelhető 
bele ebbe a hangulatos kalitkába.

Az emeletre érve az ajtót hamar megtalálta 
és annak a csengőnek gombját nyomta meg, 
mely alatt kissé gyerekes cikornyás szépírással, 
olló nyomait viselő névjegy formájú papiroson 
a Flamm Jutka neve állott. Belépve,a magas, 
tágas előszobába, melynek síkos parkettjén bi
zonytalanul tett egy lépést előre, meghökkenve 
állt meg. A nő, aki neki ajtót nyitott, kék, fe
szülő fürdődresszben állt előtte, s csak harisnya 
és fehér tornacipő volt rajta. A patkó alakú, te
remnek is beillő előszoba üresen tátongott s a 
barna faburkolatos falból csak csukott fehér aj
tók néztek a vendégre, ami még téliesebbé tette 
a fürdődresszes nő környezetét. A nő katonás me
revséggel állt vele szemben s nem nyújtott ke
zet neki. Vékony, de szembeszökően, kicsatta- 
nóan piros ajka szívélyes mosolyra igyekezett 
és mégse tudta a látogatóban azt az érzést elő
idézni, mely az ilyen barátságos mosolynak a 
belépő idegennel szemben feladata. Bátinak ön
kéntelen első szavára: nem fázik így? világos, 
de üveges tekintettel, mintegy csodálkozva a 
kérdésen, gyorsan rázta meg a fejét, melyen, 
bár kontyba kötve, de rendetlenül feküdt sűrű 
világosbarna haja — erélyesen rázta a fejét, 
holott Báti a meztelen fehér karján látta, hogy 
libabőrös.

A bejárattól jobbra, a sarokban volt a Flamm 
Jutka különbejáratú szobája. S amint a nő az 
utat mutatva előtte haladt, szemébe tűnt az 
alacsony, formás, telt teste. Ez a különös merev 
tartásában is eleven test túl rövid s bokában 
oszlopszerüen kerek lábszárakkal mozgott.

— Üljön le s mondja el, mi járatban van — 
kínálta hellyel vendégét. Az asztalon, mely 
mellett Báti helyet foglalt, még ott állt tojás- 
rántottamaradékkal a fenekén egy kis alumí
nium lábas s mellette, a horgolt fehér terítő vé
delmére kiterített újságpapíron, tányér, evőesz



köz és kenyér. A szobában égett zsír- és rossz 
szénszag terjengett, de legalább égett a tűz a 
kis meteorkályhában. Egyébként a jobb albér
leti szobák közül való volt: a kényelmesnek 
látszó rézágyon kívül még egy, bár ódivatú és 
keskeny, de egész jó állapotban lévő barna 
plüssdívány és szekrény kettő is állt benne.

— Cinner Erzsitől hoztam üzenetet — kezdte 
kalapjával a kezében, távolból az éjjeliszekré
nyen halmozódó könyveket fürkészve Bátd.

— Figyelje meg — vágott szavába a nő és 
két kezét hátratéve fel-alá kezdett járni —, jól 
figyelje meg: Erzsiről még közeli ismerősei is 
úgy beszélnek, mint maga: Cinner Erzsi, s ró
lam — figyelje meg —, holnap már maga is, 
bár most lát először, egyszerűen úgy fog“ be
szélni: a Jutka. Figyelje meg.

— Már találkoztunk . . .  mindenesetre csak 
futólag. . .

— Ja igen, tudom — folytatta anélkül, hogy 
pillanatra is megállt volna Flamm Jutka. — 
Egyébként nem fontos, hogy találkoztunk-e 
már. Én csak egyfajta különbséget ismerek: 
vannak szociális és antiszociális emberek. Illetve 
van még egy különbség: vannak életesek és 
nem-életesek . . .  Kit ismer a Lénárt társaságá
ból?

— Azt hiszem, hogy mindenkit — felelte 
Báti, aki folyton mozgó fejjel bizonyos aggoda
lommal követté a föl sem pillantó Flamm Jut
kát.

— Hát nézze. Például életes ember Sári, éle- 
tes a Sarkadi, nem életes például a barátnőm, a 
Cinner Erzsi, mert a legnehezebb az életességet 
és a szociális emberséget egy személyben fenn
tartani. Lénártné például. . .  ismeri? Nem fon
tos, őt hagyjuk. De fontos az, hogy az ember 
életesség nélkül nem lehet szociálisan jó ember. 
Ügy értem . . .  ért engem?

Báti felállt s ezzel remélt nyomatékot adni a 
»szavainak. Nyilván szükség volt valami nyoma- 
tékra, hogy a folyton, érthetetlenül növekvő iz
galommal beszélő nő figyelmét látogatása cél
jára hívja fel.

— Féltem — mondta —, hogy ipár nem talá



lom itthon, Cinner elvtársnő figyelmeztetett rá, 
hogy irodába jár. Pedig fontos üzenetet kell át
adnom.

— Jó — állt meg csak egy pillanatra s aztán 
fejét rázva folytatta sétáját a szobában. — Majd 
átadja az üzenetet. Az üzenetet, az üzenetet. 
Nem értem ugyan, miért küldenek emberek 
üzenetet, mikor posta van s mikor az ember 
maga is feljöhet. Üzenet, üzenet — ismételgette 
vállát vonogatva gépiesen. — Megmagyarázom, 
mit nem értek. Nem értem ezt az elfoglaltságot. 
Én irodába járok, ami persze nem produktív 
munka, de szerintem az embernek benne kell 
állni a társadalomban, a reális életben. . .  s 
mégis, irodán kívül is élem az egyéni és szociá
lis életemet, van időm gimnasztikára és a ma
gam kulturális felfejlesztésére . . .  nem mintha 
túlbecsülném a kultúrát. Sőt szerintem még 
Marxból sé lehet megismerni a realitást. Ahhoz 
benn kell állni az életben, az embernek magá
nak is realitásdarabnak kell lennie. És a fölös 
energiákat egy normál szexuális életben kell 
levezetni.

— Cinner elvtársnő arra kéri — kezdte új
ból Báti és bár akaratlanul is felemelte hangját, 
a 'nő nyilván nem hallotta, mert csak beszélt to
vább:

— Az embernek egészségesnek és pszáchikai- 
lag is egyensúlyozottnak kell lenni és akkor 
egészséges lesz a világnézete. Az absztrakciók — 
mondja, maga is olyan absztrakt ember? Most 
olvasom épp Darwint, a fajok eredetét. Ha nem 
ismeri, olvassa el. Megjegyzem, nem fontos, én 
nem vagyok könyvember. Én olyan ember va
gyok, aki keveset olvas, de él. Élek. Nem va
gyok absztrakt. Hazajövök a hivatalból, torná
zom, aztán gyorsan megebédelek és elkezdek 
fel-alá járni. így mint most. Ez jó ösztön, fel- 
alá járni, fel-alá járok és emésztek, emésztek 
ételt és gondolatokat. Mért nem hámozza le ma
gáról a kabátját s ül le. Én olyan ember va
gyok, aki szereti a közvetlenséget.

S mintha sikerült volna valamiről meggyőz
nie önmagát, amiben — mielőtt még megeredt 
a szava — kínzóan kételkedett volna. Az arcán



mintha pattanásig feszülne a bőr. Bátit meg
lepte, hogy ugyanazzal a szóval vettette le vele 
télikabátját, mint Lénárt, de ennél is jobban, 
hogy egyáltalán észrevette rajta a télikabátot, 
mert a nő azt az érzést keltette, hogy önmagá
val folytat zavaros vitát s tulajdonképp nem is 
látja az embert, akihez látszólag beszél. A gon
dolatban, hogy már jövetele előtt is, talán egy 
órája is már jár így fel-alá s tombol benne ilyen 
erővel a lehetetlen nyugtalanság — mert a te
hetetlenség iránt nem lehetett kétség — Báti 
számára volt valami ijesztő és minden kíváncsi
sága ellenére, menni szeretett volna innen. Pe
dig egészben a nő maga, ellentétben azzal a sok 
zagyva beszédével, nem volt épp ellenszenves. 
Fehér éles rizskásafogai a vékony ajk mögül ki
ki villantak, de a vadsága épp annyira a gyors 
lábú őz vadsága is volt vagy a madáré, ki kis 
fejét forgatva szüntelenül vigyáz, nyugtalanul 
les, nem jön-e üldöző ellenség.

— Cinner Erzsi —iramodott neki újra Báti — 
ma este nem mehet saját lakására, mert fel
tűnő volna a házmesterék előtt, hogy egyedül 
alszik otthon. Arra kéri, maradjon este itthon, 
itt fog aludni.

— Mondja, ugye maga az a Báti, aki a Kom
munizmusba azt a cikket írta a szociáldemokra
tákról? A szociáldemokraták a háborúban? Ol
vastam a cikket — fordult Bátihoz, aki — bár 
a nő úgy tett, mintha nem is hallotta volna az 
üzenetet — erre mégis fellélegzett, mert végre 
a nő abbahagyta a fel-alá járást és maga is le
ült az asztalhoz s úgy beszélt tovább. — Én, 
tudja, olyan ember vagyok, aki ülök szépen a 
szobámban- és figyelek. . .  figyelem az embere
ket és számon tartok mindent. . .  figyelek csak 
úgy szép csendesen — ismételte és jelentőség- 
teljes ravaszkás mosollyal mereven nézett Bá- 
tira. Közben a szavak maguk, minden mimika 
és bőséges hangsúlyozás ellenére, mintha min
den súly nélkül csak pötyögtek volna az ajká
ról. — Egyébként — kérdezte hirtelen — hogy 
tetszik itt nálam magának?

— Nagyon kellemes szoba — sóhajtott fel 
Báti.



— Kivéve a lakóját — fakadt nevetésre 
Flamm Jutka és az üveges tekintet most gúnyos 
kíváncsisággal szúrt Báti arcába.

Báti is nevetett.
— Dehogyis — mondta s egy ügyesnek vélt 

fordulattal, megint rá akart térni látogatása 
céljára — Csak tudja, furcsa egy nap annyi 
meglepetés. Délben Cinner Erzsi menyasszo
nyi kosztümben, most meg — nevetett — ma
gát fürdőtrikóban. . .  de ugye lesz szíves nem 
elfelejteni, hogy ma este . . .

— Érdekes! — villantak meg ismét a vékony 
ajkak közül a rizskásafogak s a hang semmi
képp se volt jóindulatú. — Mindenki, akivel ta
lálkozom, előbb ismerte Erzsit, mint engem. 
Mindenki ismeri Erzsit. Maga mióta?

— Sajnos, még csak nagyon rövid ideje, cje . . .
Báti szeme ebben a pillanatban fedezte csak

fel oldalt a sárga tapétás falon Cinner Erzsinek 
a fényképét. Az egyetlen kép volt az egész szo
bában.

— De — folytatta akadozva — máris nagyon 
sokat köszönhetek neki. Ha megengedi — állt 
fel lassan és odament közelebb a képhez, mely 
keskeny, pácolt, sima fakeretben függött a fa
lon.

— Ráismert? Pedig még abból az időből való, 
mikor kislányok Pestre jöttünk tanulni, Erzsi 
kibőgte magának otthon a gimnáziumot, én 
azonban a kereskedelmibe, a felső kereskedel
mibe jártam. Egyáltalán nem bántam meg a ke
reskedelmit. A jövő társadalomban, a kommu- 
nizált üzemeknek is szüksége lesz könyvelőre, 
de absztrakt emberekre? Vagy nem? Itt, ezen a 
ponton, hogy úgy mondjam, sok a kórtünet, úgy 
nevezem én, hogy kóros elváltozások, diszhar
monikus énség. Mondja — állt hirtelen Báti elé, 
s takarta el a fényképet előle — mondja — állt 
meg azzal a merev testtartással, mint az ajtó
ban —•, nem tudna nekem valami értékes mun
kát a pártban? Hiszen most már van párt is. Én 
olyan ember vagyok, tudja, mindig a tartozik 
rovatban érzem magam. . .  és senki se akar se
gíteni nekem, hogy egy megfelelő munkához 
jussak.



Félrehajtott fejjel, kicsit bandzsítva, ajka kö
rül idegesen fodrozódó mosollyal, mint aki le
selkedik, nézett Bátira

— Erzsi azt mondja: az embernek magának 
kell a munkáját megtalálni. Lénárt azt mondja: 
ki kell áradni, magunkkal kell sodorni az em
beréket, fel kell kavarni az üzemeket, utcákat, 
gyárakat és a villamos is fórum. Töarök Géza — 
különben is analitikus és én nem szeretem az 
ilyeneket, mindig szintézisben kell megfogni az 
életet és a dolgokat —, Török Géza, ez a retor- 
ta-ember, ahogy én nevezem, azt felelte: min
denkit csak az események állíthatnak a neki 
megfelelő helyre. Én azonban azt mondom, hogy 
a dolgokat meg kell markolni. . .  Hát most fe
leljen maga.

— A hivatalos pártba — mentegetőzött Báti 
— magam is ma délután megyek először . . .  Ami 
azonban a mozgalmat illeti, abba igazán köny- 
nyű belékápcsolódni. Járjon el a gyűlésekre, fel
vonulásokra, mindenhová, ahol tömegek van
nak.

— Nem — rázta tagadóan a fejét a másik —, 
lógós lenni nem akarok. Amit maga mond, az 
csak absztrakt beszéd, épp úgy lóhátról, mint 
az Erzsié.

— Mindenkiért eljön a maga feladata, csak 
az embernek is szerényen elébe kell mennie és 
rá kell ismernie, hogy az övé — szólt meggyő
ződéssel Báti. — Erre én is csak mostanában 
kezdek rájönni.

— Mért hangsúlyozza annyira, hogy szeré
nyen? — kérdezte támadón. — Nem is sejti, mi
lyen szerény vagyok — nevetett s egy érthetet
len tekintettel mérte végig az előtte állót. Sze
rény . . .  szerény . . .  szerény . . .  — ismételgette 
megint. — Tudja, hogy én milyen szerény, mi
lyen pukkasztóan szerény vagyok?

S most először egyszerre egész közvetlen ne
vetéssel, mint aki kitűnően mulat, ránevetett 
Bátira.

— Olyan szerény vagyok, hogy az asztal alá 
hullt morzsákból élek, isten bizony! Kutyának 
ez könnyű, de embernek . . .  S azonkívül olyan 
szerény vagyok, hogy például még azzal is meg



örültem volna, ha maga azt mondja nekem: 
szükségem van magára, pont magára, vágy ha 
azt mondta volna: adjon valamit a magáéból, 
mondjuk például egy rántottét.

Míg beszélt, folyton szemmel tartotta a fia
talembert, akit minduntalan rajtakapott, hogy 
közben elnéz a feje fölött és a fényképet szem
léli.

— Higyje el — felelt mélyen felsóhajtva s 
ebben a pillanatban közel érezte magát, sors
közösségben Flamm Jutkával —, higyje el, 
hogy nem is olyan szerény kívánság a magáé. 
Nem a tojásrántotta, az szerény, hanem az, 
hogy valaki azt mondja magának: te segíts raj
tam. Én is azok közül való vagyok, akiknek 
szüksége van másokra. . .  de énrám? Olyan, 
akire másoknak van szüksége, azt hiszem, olyan 
kevés van.

— De azt hiszi, hogy van ilyen? >. /
Ezúttal túl hangosan, gúnyosan nevetett.
— Szóval azt hiszi, hogy van ilyen, viszont 

én csak arra pályázzam, hogy jó esetben rántot
téval szolgáljak! — kiáltott fel s úgy nézett Bá- 
tira, mintha az vérig sértette volna% Dühös volt.

— Könnyű magának úgy megvetni a rántot
tét, de ha valaki még nem ebédelt, az megbe
csüli — fakadt ki türelmetlenül Báti s amint 
kimondta, csak akkor ébredt rá, hogy a képle
tesnek szánt replikája igen gyakorlati eredetű. 
— Mondja Jutka — folytatta más hangon, de
rült arccal —, nem szimbolikusan, hanem kö
zönségesen, nem vendégelne meg egy tojásrán- 
tottával?

Flamm Jutka egész lényében elkomolyodva 
szó nélkül megfordult és munkához látott. Bá- 
tit meglepte az a tárgyilagos arckifejezés, mely- 
lyel sürgött-forgott s odaállt a kályha mellé s 
várta néma figyelemmel, hogy a zsír fortyogni 
kezdjen. Szemét föl sem emelve ütögette aztán 
a főzőedény széléhez a tojásokat s kavarta rá a 
zsírra. Az előbb, amikor beszélt, egyetlen gesz
tusa se volt egyszerű, míg most olyan figyelem
mel, mintha minden más mellékes volna, tett 
ki tányért, szalvétát és evőeszközt elébe az



asztalra. Még a hangja is más volt, mikor a már 
javában falatozó fiatalemberhez fordult:

— Csak egyen nyugodtan, addig itt a háta 
mögött felöltözködöm.

Egyszerre készültek el, Báti az evéssel, a másik 
a felöltözéssel. Télikabátban, begombolkozva, 
kezében a retiküljével állt Báti elé. A kis per
zsagallérral díszített télikabátja nagyon jól állt 
az arcához — ugyanaz a kék szín volt, mint a 
fürdőtrikóé — s az idő előtt barázdanyomos 
homlokra húzott kék plüsskalapban jobban 
meglátszott, hogy mily nagyon fiatal még. Báti 
is belebújt a télikabátjába s ahogy így lenézett 
a vele szemben álló lányra, az volt az érzése, 
hogy csak egy érintés kellene és ez az oszloplá- '  
bakon járó, üvegszemű, állban kicsit hegyes 
arcú nő, mint porcellánbaba dőlne el. Megint 
ott volt rajta az a görcsös valami, ami minden 
mozdulatát megfosztotta a természetes közvet
lenségtől.

— Pénzt akarok adni magának — szólalt meg 
s ahogy kinyitotta retiküljét és belenyúlt, s 
ahogy ezt így rideg egyszerűséggel kijelentette, 
abban volt valami programszerűen szándékolt,

— Köszönöm, de m iért. . .  minek?
— Mert magának nincs és nekem van — 

mondta leckéztető határozottsággal. És mégis 
mintha csak utánzott volna valakit.

A retiküljében összegyömöszölt cédulák és 
aprópénzek között kotorászott, míg ráakadt 
arra, amit keresett, egy húszkoronás bank
jegyre. Két ujjával a bankjegy szélét fogva úgy 
nyújtotta Báti felé, mint ahogy gyerekek, ki
csit utálkozva egy döglött egeret vesznek far
kánál fogva a kezükbe s tartják messze kinyúj
tott karral maguk elé. Báti tétovázott s mintha 
Flamm Jutkának épp ebben tellett volna kedve, 
fölényesen és felvidulva rontott neki:

— Kibújik a szög a zsákból! Az ösztönember! 
Ebédet ugye holnap is, egy hét múlva is, gátlás 
nélkül fogadna el tőlem, de pénzt. . .  Maga fér
fiban kicsit a Lénártra hasonlít. Képzelje, an
nak még úgy köszönnek az ismerősei: kezét csó
kolom! És kezet is csókolnak neki! Ösztönem
ber! — s mintha nem két-három, hanem leg-



alábbis tíz év volna köztük a korkülönbség, 
öregesen vigasztalta. — Az egyetlen biztató, 
hogy maga még olyan borzasztóan fiatal, fejlő- 
désképes! N o. . .

S ő maga dugta be a Báti kabátzsebébe a 
pénzt.

Jöjjön fel hozzám máskor is, ha eszébe jut 
— mondta Flamm Jutka, mikor a körútra érve 
elváltak. Amint a lány eltűnt a szeme elől, sok
kal több részvéttel gondolt rá, mint mikor vele 
volt, sőt határozottan melegen.

\



A K I V E L  E G Y S Z E R Ű E N  L E  
K E L L E N E  S Z Á M O L N I ,  DE  I M M Á R  

S E M M I  S E M  E G Y S Z E R Ű

Most mindenesetre volt még egy lyukas órája. 
Befordult az első borbélyüzletbe, s amint meg
borotválva és rendbeszedett hajjal felállt a bor
bélyszékből s a zsebében megcsörrentek a bank
jegyből visszakapott fémpénzek, egyszerre na
gyon frissnek érezte magát és elégedett pillan
tással nézte tükörképét, mert úgy találta, hogy 
mióta Pesten van, az arcán már mégse látszik, 
hogy olyan borzasztóan fiatal, mint ahogy 
Flamm Jutka mondta. Most már örült az új is
meretségnek is. Egy emberrel több, akinek kö
szönhet az utcán s akihez, ha eszébe jut, felme
het — s egy ember, aki sokat tud Cinner Erzsi
ről.

A kávéházban a hosszú asztal már elhagyot
tan nyújtózott a hideg szürke márványlapjai- 
val. Eisinger nem állta meg, hogy meg ne kér
dezze, mikor most ismét meglátta: most meg kit 
tetszik keresni? Ez a kérdés oly sóhajszerű ön
kény telenséggel s tiszteletteljesen szaladt ki 
Eisinger száján! Különösen most, hogy valami 
biztos nagy életakarat sugárzott a fiatalember 
frissen borotvált arcából s a ránctalan sima 
homlok fölött sűrű sötét haj büszkélkedett, a 
ványadt sárga bőrű, savanyú szomorúság száj
ízével ébredő és fekvő társtalan pincérben bá
natos irigység és tehetetlen vágyódás ébrede- < 
zett.

Eisinger életében ez a pillanat, hogy Báti így 
egyszerre "megint megjelent, dátumot jelentett, 
legalábbis később Eisinger úgy érezte, hogy 
ezen a délutánon vált benne vagy legalábbis



kezdett benne tudatossá válni minden nyugtá
vá lanságának rejtett s mégis oly egyszerű oka. — 

Ha nekem olyan ruhában és cipőben kellene jár
nom, mint neki — gondolta azonban ekkor 
Eisinger és nagyot nyelt —, én szégyellnék az 
utcán járni, nem is szólva arról, hogy zseníroz- 
nám magam egy ilyen jobb kávéházban megje
lenni. ö  azonban — folytatta gondolatait to
vább szőve Eisinger —, ő mégis úgy áll itt meg. 
mint ahogy a Váci úti autúgarázs tulaj
donosa szokott, aki a kávéház összes vendégei 
között a leggazdagabb és legtekintélyesebb úri
ember. Hogy lehet ez? — kérdezte magát Eisin
ger s ezt a kérdést eltette magának éjszakára. 
Báti azonban mindebből semmit se vett észre, 
csak megkérdezte, hány óra, s attól tartva, hogy 
máris elkésett, méteres lépésekkel sietett a Vi
segrádi utcába.

Mindjárt a Visegrádi utcai bérház kapujában 
szemébe ötlött egy hatalmas, fekete bőrkabátos, 
széles vállú fiatalember. Az látszólag minden 
különösebb cél nélkül épp csak úgy ácsorgott 
ott a kapubejárat körül, de Báti tudta, hogy a 
legény nem puszta véletlen kíváncsiságból vet 
rá szúrós pillantást. Báti örömet villanó szem
mel ment tovább s tudta, hogy odafent az ajtó
ban még néhány ilyen kisebbfajta óriással fog 
találkozni, szabályosan szép erőteljes borotvált 
barna képű legényekkel, akiknek arcát azzal a 
kemény barna színnel festette meg a nap, ami
lyennel többnyire csak matrózoknál találkozik 
az ember. A Párizs kávéházban már sok szér 
esett ezekről a tagbaszakadt fiúkról, akik orosz 
földről jöttek a kommunisták magyarországi 
pártjának vezéreivel. Fenn a párthelyiségbe 
nyíló ajtóban is állott két ilyen fekete bőrka
bátos. Ezek is fiatal emberek voltak, de félváll
ról úgy mustrálták Bátit, mint öreg bakák a ka
szárnyába belépő friss újoncot.

Odabent meglehetős tágas, de alacsony két- 
ablakos utcai szobában alig tíz-tizenkét ember 
ténfergett. Ezek már jó félórája várakoztak itt 
s vastag füstrétegekkel borították el a szobát, hol 
az egyik sarokban álló, leppatogzott politúrájú 
ócska íróasztalon kívül csak a meleget árasztó



kályha s kevésszámú, formára s színre külön
böző, szedet-vedett szék akadt. Török Géza, két ' 
kezével a térdét átkulcsolva, a fal mellett ült s 
mellette élénk csendes beszélgetésben kipiro
sodva a szőke Lányi. x

Lénárt a fejét csóválva felháborodva súgta 
oda Bálinak: ez a hanyagság, ez az időpocséko- 
lás! — és a hüvelykujjával a csukott, összefog- 
dosott kilincsű barna ajtó felé mutatott. „Szer
kesztőség” volt kiírva az ajtóra. Itt készült a 
Vörös Üjság s ez az ajtó minduntalan kinyílt, 
de a kint várakozók tekintete mindig újból csa
lódottan fordult el, mert akik kijöttek — több
nyire akta táskás emberek — egyenest a kijárat 
felé mentek. Báti mindjárt Lányi felé tartott, 
aki kezében a Vörös Újsággal, mely hetilapból 
most lett napilappá, már szintén észrevette őt. 
Lénárt is melléjük szegődött és Lányi kezéből 
kivéve a még festékszagú Vörös Újságot, mu
tatta Bátinak, hogy rímes vers jelent meg a 
lapban.

— Dalom, forradalom, bér, vér — szólt há- 
donászva és sorban pécézte ki a vers rímeit. — 
Tiszta polgári vacak. Mindjárt a mai értekezle
ten szóvá kellene tenni, hogy formában is for
radalmi művészetet kell nyújtani a proletariá
tusnak.

— Képzeljék — mondta hangját halkítva Tö
rök Géza —, azt hallottam, hogy Lenin se ért 
a művészethez s jobb szereti Pukint, mint a 
modern proletárköltőket.

— Ez kacsa, kérem! — toppantott Lányi. —
S ha nekik itt a szerkesztőségben a kispolgári 
giccs tetszik, akkor a művészeti részt épp ezért 
nekünk kell diktálnunk.

— A kérdés — jegyezte meg szkeptikusan 
Török Géza — hol kezdődik a giccs, mi erre az 
objektív mérték?

— Ez nem kérdés — tiltakozott Báti. •— Ahol 
egy ősi, eredeti érzés vagy gondolat intenzíven 
keres kifejezést, ott lehetséges, hogy primitív 
lesz az alkotás, de giccs nem lesz. Uj emberek 
új ízlés nélkül nincsenek s minden áron meg 
kell akadályozni, hogy a proletariátust megfer
tőzzék . . .



— Kérem, kérem — nevetett kissé félvállról 
Török Géza — tessék, szólaljon föl.

— Úgyis nagy mester a fulmináns szónokla
tokban — jegyezte meg csípősen az újpesti 
esetre célozva Sarkadi, aki ekkor lépett oda a 
kis csoporthoz.

— Meg kell tenni — tanácsolta komolyan 
Lányi —, de talán nem ma. Ma sokkal fonto
sabb volna a másik kérdés. A Véi tes esete. . .  
épp arról beszélgettünk Török elvtárssal.

A Vértes névre mindnyájan az egyik ablak 
felé fordultak, melynek keskeny deszkáján, lá
bait lelógatva egyedül ült a sarokban a szem
üveges Vértes. Mindenki más, még a beszélge
tők is időnként a türelmetlenség minden jelével 
az arcukon minduntalan a Szerkesztőség fel- 
írású ajtó felé fordultak, csak a feltűnően ma
gas homlokú, szemüveges Vértes tilt olyan rá
érő, nyugodt arccal az ablak sarkában, piintha 
nem füstös szobában, kényelmetlen várakozás
ban ülne itt, hanem pihenve valami nagy zöld 
pázsiton heverne. S ha néha fel-felnézett, akkor 
csak a mennyezetre pillantott s a nagy, világos 
szeme ilyenkor pillanatokig nem mozdult a fol
tos szürke mennyezetnek egy pontjáról.

— Én már megadtam neki egyszer a magáét
— nevetett Sarkadi — a jó szekrécióval!

— De kérem — emelte fel á hangját Török 
Géza —, kedves Sarkadi, ne tréfálkozzék, maga 
úgy látszik nincs informálva, sokkal komolyabb 
esettel állunk szemben, mint maga gondolja. 
Nemcsak arról van szó, hogy Vértes polgári me
tafizikus, hanem arról, hogy még egy hét előtt 
füzetet jelentett meg, mely nyíltan kommunis
taellenes, s most ugyanez az ember ide mer 
jönni!

Török Géza nála szokatlan izgalommal ismer
tette az említett füzet tartalmát. Vértes abban 
a politikai terror és az etika viszonyát vizsgálva 
oda lyukadt ki, hogy az osztályharcban való 
részvétel, minthogy az osztályharc háború, erő
szakot és gyilkosságot is jelent, az egyén szem
pontjából, etikai szempontból: bűn.

— Természetesen — tette hozzá Török Géza
— az egész mindenféle kanti és Dosztojevszkij-



citátumokkal van fölhigítva és a filozófiai ka
tedrák tolvajnyelvén előadva, de kérem, a ve
leje az egésznek ez a fölháborító megállapítás. 
S nem lehet tűrni, hogy ilyen alakok most kö
zénk férkőzzenek.

Mindnyájan egyetértettek a felháborodott Tö
rök Gézával, leginkább azonban a szőke Lányi, 
aki mégse mulasztotta el megkérdezni Török 
Gézát, hogy adja majd neki kölcsön elolvasásra 
a szóban forgó füzetet. Lénárt belátta, hogy ez 
a kérdés fontosabb a Vörös Újságban megjelent 
rímes versnél és összegyűrve a lapot, hado
nászva magyarázta, hogy korrupció volna szó 
nélkül hagyni a Vértes esetét s ha rajta állna, 
egyszerűen kiutasítaná az értekezletről.

— Látják, hogy Németországban hogy megy 
minden bal felé, most felfedezik ,a kommunista 
szívüket. Csak itt volna Kovács elvtárs, az jól 
be tudná csapni az ajtót az ilyen konjunktúra
kommunisták orra előtt! A félő az, hogy ezek az 
Oroszországból hazaküldött emberek nem lesz
nek eléggé informálva.

Bátinak fájt, hogy nem szólalhat majd fel 
Vértes ellen, mert az ostoba újpesti szereplése 
miatt egyelőre valószínűleg kevés hitelre talál
nának az ő szavai. Annál hevesebben fordult 
tehát Török Gézához, hogy ő, aki olvasta a szó
ban forgó, még csak egy hete megjelent ellen- 
forradalmi füzetet s aki különben is ismeri Vér
tes antimaterialista, metafizikus beállítottságát, 
c jelentkezzék majd szólásra és hívja fel a fi
gyelmet arra, hogy micsoda elemek akarnak be
furakodni a pártba.

— Én nem vagyok szónok — szabadkozott 
Török Géza.

— Akkor mondja el dadogva az igazságot, de 
mondja el! — támadt most már rá indulatosan 
Báti, de mielőtt Török Géza még válaszolhatott 
volna, bár a többiek is helyeseltek Bátinak, a 
dologgal nem jutottak dűlőre, mert újból nyílt 
a szerkesztőségi szoba ajtaja s ezúttal a kiscso
port örömére s meglepetésére a púpos Kovács 
elvtárs lépett ki s ment oda egyenesen az író
asztalhoz és nyitotta meg a kommunisták ma
gyarországi pártja intellektuális csoportjának



alakuló értekezletét. Ügy jött be, mint aki két 
fontos munkája közben időt szakít magának 
egy közbeeső harmadrangú ügy gyors, lehetőleg 
röviden való elintézésére.

— Az elvtársaknak be kell érniük azzal, hogy 
csak én. üdvözlöm őket— mondta majdnem ha
darva —, az Oroszországból jött elvtársak nem 
érnek rá formaságokkal foglalkozni. Minthogy 
azonban épp az intellektuális csoport megalakí
tásáról van szó — folytatta mosolyogva, de nem 
épp tiszteletteljesen —, szükségesnek látom, 
hogy emlékezetükbe idézzem: mi kommunisták 
forradalmi párt vagyunk s a forradalom ke
gyetlen, véres holmi. Ez az egyik, amit jó lesz 
szó szerint meggondolni, mielőtt belépnek a 
pártba. S a másik: a kommunista pántban nem 
megy babra a játék. A párt feladata, hogy a 
forradalom vezérkara és hadserege legyen, s a 
pártfegyelem épp azért nálunk nem üres szó, 
hanem azt jelenti, hogy a párttag mindenben, 
írásban, szóban és tettben aláveti magát a párt 
céljainak és akaratának. Aki nincs velünk, az 
természetesen ellenünk van, de sokszorosan el
lenünk van, aki csak immei-áimmal van velünk 
és nem egészen, nem mindenre elszántan, nem 
föltétel nélkül. Az ilyen maradjon inkább tá
vol. Ezt tartottam szükségesnek közölni önök- 
kell s ezzel a kommunisták magyarországi párt
jának intellektuális csoportját megalakítottalak 
nyilvánítom.

Az elhangzott szavak után mind a folytatásra 
vártak. Ehelyett azonban Kovács elvtárs, aki
nek arcán beszéd közben két halványpiros folt \ 
jelént meg, alig egy pillanatig állt meg elgon
dolkodva, tekintetét a teremben körülj ártatva, 
mintha neki is különös volna, hogy ennél töb
bet ne mondjon, de aztán megfordult és már be 
is csukódott mögötte a szerkesztőségi szoba aj
taja.

— De azért megadta Vértesnek! — súgta Lé- 
nárt, aki elsőnek ocsúdott fel.

Az emberek tanácstalanul néztek egymásra, 
senki se tudta, maradjon-e, menjen-e.

— Azt hiszem, mehetünk már — állt meg 
Vértes az ajtó felé menet a kis társaságnál —,



vagy van az uraknak. . .  az elvtársaknak — ja
vította ki magát azzal a bizonytalan hanggal 
ejtve a szót, mint az ember, aki először mondja 
régi ismerősnek „maga” helyett: te ;—, van még 
valami megbeszélni valójuk?

A többiek az első kellemes meglepetés után, 
amit az okozott, hogy a félig-meddig közülük 
való Kovács elvtárs ilyen otthonosan mozgott a 
pártban s hogy ő jött ki megleckéztetni Vértest, 
a csalódás érzésével, szinte sértődötten álltak s 
néztek egymásra. Bántotta az önérzetüket, hogy 
velük, akik a párt megalakítása előtt már meg
csinálták a kommunista folyóiratot, ilyen kur
tán bánnak s még arra sem érdemesítették őket, 
hogy az Oroszországból jött vezérek egyike áll- 
joh szóba velük. Nem tudták ugyan, hogy mit 
vártak, mindenesetre több megbecsülést, bizal
mat. és mindenekelőtt valami konkrét munka- 
beosztást. Csak az egy Vértes állt ott velük 
szemben ugyanazzal a nyugodt arckifejezéssel, 
majdnem derűsen, mint amilyennel egész idő 
alatt egyedül ült a sarokban, az ablakdeszkán a 
lábait lelógatva.

— Tudja kérem — csendült a szőke Lányi 
barátságosan meleg, határozott hangja —, meg 
akartam támadni a füzete miatt, melyet nem 
olvastam ugyan még, de amit hallottam róla, 
felháborított.

— Felháborította?
Lányi arcát elfutotta az a sajátságos, ragyogó 

pirosság.
— Nem szólva arról, hogy mint kommunis

tát mélyen felháborított — mondta, s a szót 
„mélyen” erősen megnyomta —, érthetetlen, 
teljességgel érthetetlen előttem, hogyan lehet
séges az a módszertelen gondolkodás, mely egy 
praktikus tudománynak kérdéseire, mint ami
lyen a szociológia, egy tisztán teoretikus tudo
mánynak, mint amilyen az etika, a mértékeit 
alkalmazza.

— Tudomány, amennyiben az etikára vonat
kozik, természetesen macskakörmök között — 
jegyezte meg Török Géza, aki már a kabátját 
vette. — Mi ugyanis természetesen nem isme
rünk el tudománynak mást, mint a tapasztalati



ismereteken alapuló tudományokat. Egyébként 
sajnos sietnem kell haza. Borzasztó, hogy . mit 
csinálnak az ember idejével — mondta, miköz
ben vele együtt lassan az egész társaság megin
dult a kijárat felé.

Odakint, a korán esteledő téli nap szürke, 
csípős köde szállt a városra. Vértes egészen le
foglalta Lányit, aki már a lépcsőkön lefelé me
net annyira belemélyedt a Vértessel való be
szélgetésbe, hogy Bátiról egészen megfeledke
zett. Pedig az külön megmondta neki, hogy 
igen fontos, „nagyon érdekes, mindenre fényt 
derítő” újságot akar majd neki elmesélni. De 
Lányi még csak meg se állt a kapuban, csak 
ment Vértessel tovább.

Bátinak nem volt kedve se Török Gézával, se 
pedig a társaságnak azzal a részével menni, 
mely Lénárt ajánlatára a Párizs kávéházba in
dult. Megvárta, míg a társaság minden tagja 
döntött, hogy milyen irányba megy, ő maga az
tán, csak hogy ne kelljen Lénártékkal együtt 
mennie, kerülő úton, egyedül indult el a Klo- 
tild utca irányába. De csak egy ideig ácsorgott 
ott, mert mikor észrevette, hogy mint kezdi be
lelovalni magát megint valami kínosan izgatott 
várakozási hangulatba, elhatározta, hogy te
kintve, hogy meg van híva, egyszerűen este föl 
fog menni, mintha csak Flamm Jutkát keresné, 
most pedig nyugodtan elindul s tesz egy nagy 
sétát Pesten. Vagy még okosabb lesz, kimegy 
Budára, be akarta bizonyítani magának, hogy 
kitűnően megvan ő egyedül is. Alig járt azon
ban negyedórája, kezdett rájönni, hogy az idő 
egyáltalán nem alkalmas sétára s fél óra múlva 
már nem kereste a kis, girbegurba budai utcá
kat, hanem visszaindult Pest felé s közben is. 
a sűrűsödő ködben minduntalan jobbra-balra 
tekintgetett, hogy nem talál-e valahogy egy is
merősre. A Lánchíd budai végében tanácstala
nul állt meg, mert bár egész sötét volt már és 
a lámpák is mind égtek, nem lehetett még elég 
késő ahhoz, hogy felmehessen a Flamm Jutka 
lakására, aki még biztos a hivatalában van.

— Jó estét, Báti elvtárs — állt előtte egy
szerre a szőke Lányi és Báti annyira megörült



vele, hogy még csak azt se vette észre, hogy a 
szőke Lányi, akinek a hangjában mindig valami 
vidám frisseség is csengett, ezúttal fáradtan, 
erőtlenül nyújtja neki kezét. — Jó, hogy talál
kozunk, beszélnem kell magával.

Báti azt mondta, hogy pompás véletlen, bele
karolt Lányiba, hogy elinduljanak, de az csak 
állt és mindjárt beszédbe kezdett ott a híd bu
dai végében:

— Fejbe vagyok kólintva, agyon vagyok üt
ve, el vagyok veszve.— mondta és pillanatnyi 
szünetet tartva rövid, keserű nevetéssel föl
emelte karját s kezét Báti vállára téve foly
tatta. — Ott egye meg a fene Vértest, sokban 
Van igaza s ez röviden azt jelenti, hogy nekünk 
jóformán nincs igazunk, no!

Azzal levette kezét a Báti válláról, belesüly- 
lyesztette a kabátja zsebébe s megindult a hí
don.

— Nekem volt egy barátom, tönkretett em
ber — állt meg Báti s állította meg a híd köze
pén új barátját —, az egyszer azt mondta ne
kem: Józsikéin, addig jó magának, míg megma
rad a hite. Ha valaki abban akarja megingatni, 
üsse le!

Lányi szemére húzva kalapját, fél karjával a 
hídnak támaszkodott s mikor újra megszólalt, a 
fejük fölött álló ívlámpa fényében az ajka kö
rül ironikus csendes mosoly jelent meg.

— Jó, üssük le, de attól még nem lesz ne
künk igazunk. Hallgasson ide — folytatta az 
alattuk zajló Duna vizének arra a darabjára 
meredve, melyen a jégdarabokat sodró hullá
mok törték meg a fejük fölött álló lámpa vissz
fényét. — Mit szól maga a következő állításhoz: 
a természettudomány és a szociológia csak teo
retikus ismereteket nyújtanak, az egyetlen 
praktikus tudomány az etika? Mert minden más 
tudomány csak anyagot, objektív ismereteket 
nyújt, de azt, hogy az egyes ember hogyan fog
laljon állást az ilyképp megismert külvilággal 
szemben, hogy miképp értékelje, az kizárólag 
etikai kérdés.

— Mért nem felelte Vértesnek, hogy az etika 
minden korban más és más és éppúgy puszta



ideológia, akár a vallás, s éppúgy a társadalmi 
és termelési rendnek, erőviszonyoknak produk
tuma és függvénye, mint a művészet — magya
rázta Báti és még tovább is akart beszélni, de 
Lányi a szavába vágott:

— Jobban tudja ő mindezt, mint mi . . .  eh, a 
legjobb volna egy sikkes fejest szépen bele ide 
a Dunába!

— Nézze — szólalt meg gyorsan Báti—, hogy 
az igazat megvalljam, én tulajdonképp azt hi
szem, hogy Vértesnek igaza van, csak azt hit
tem, hogy ilyenféle nézetek méltatlanok egy 
kommunistához.

Báti nagyot lélegzett ennél a vallomásnál, 
majd tovább beszélt:

—' Minek kétségbeesni, ha Vértesnek igaza 
van? Hisz ilyen nézet alapján vallja ő is most 
már magát kommunistának.

Lassan indultak meg a város felé.
— Igen, csakhogy ö egész másképp jutott a 

kommunizmushoz, mint mi — beszélt, inkább 
mintegy magában Lányi. — Hanem tudja mit 
— szólt hirtelen fölélénkülve —, én mikor ha
zakísértem, mondtam neki, hogy szeretnék egy
szer magával együtt találkozni vele. A fene egye 
meg, tudja, nemcsak hogy nagyon okos, de 
őrült szimpatikus ember is, mindjárt ráállt s ma 
este nyolcra adott nekem randevút a saját laká
sán.

— Akkor menjünk — mondta Báti, majd za
vartan állt meg —, ámbár nekem ma kicsit al
kalmatlan . . .  épp ma este . . .

— Ennél fontosabb dolga nem lehet — for
dult feléje erélyesen Lányi. — Én azzal indul
tam el, hogy magát még a föld alól is előkapa
rom ma este nyolcra. Csak most annyiban gon
doltam meg a dolgot, hogy jobb lesz, ha maga 
is egyedül' beszél vele s aztán referál nekem 
holnap.

Báti habozva állt meg, de Lányi már elővette 
noteszét és egy kitépett lapjára ráírta Vértes 
címét.

— Egyetemi magántanár volt Németország
ban . . .  Nem, majd holniap beszélünk róla, ha



már maga is ismeri. Én most egyedül akarok 
lenni, zúg a fejem.

— Várjon, még valami fontos újságom van 
nekem is — szólt Báti anélkül, hogy elengedte 
volna a Lányi már feléje nyújtott kezét. — A Cin- 
ner Erzsi dolga Steinnal most már makulátlanul 
világos előttem.

— Báti elvtárs — húzta el Lányi a kezét, 
miután Báti elmondta, hogy ma történt meg a 
formális házasságkötés és hogy az tisztára for
ma, amelynek azért vetette magát alá Cinner 
Erzsi, hogy a Kommunizmusnaik szükséges 
pénzt az ilyen módon megkapott hozományából 
odaadhassa 7 -  azt hiszem, maga akkor éjjel fél
reértett engem. Biztos voltam abban, hogy 
semmi közönségesség se Cinner Erzsi, se Stein 
elvtárs motívumaiban nem szerepelhet. Csak 
nyugtalanított, mint minden cselekedet, mely  
nem átlátszó, mely nem mutatja meg közvetle
nül a motívumokat.

— Tehát mégis a bizalmában ingatta meg 
magát is, azért nyugtalanította —  erősködött 
Báti. — Mért nem vallja loe magának, mint én?

Lányi tiltakozott.
— Vértes, mikor most hazakísértem, más 

összefüggésben azt mondta, hogy az ideáknak 
van egy luciferikus erejük is, minden ideának, 
s nekem akikor mindjárt Cinner Erzsi jutott 
eszembe. Mert nézze, vegye Sárit, az egysze
rűen jó ember, legalábbis én azt hiszem, hogy 
nyugodtan átengedi és átengedheti magát az 
ösztöneinek, az egyetlen veszedelme az önzés. 
De a Cinner Erzsi-féléknek az a veszedelmük, 
hogy a végén minden, amiért erőszakot kell 
tenniük magukon, jónak látszik előttük s így 
mind távolabb kerülnek maguktól. Ahogy Vér
tes nagyszerűen mondta: az ideáknak luciferi
kus hatalma is van.

— Hallja — nevetett Báti idegesen —, maga 
máris egész vad metafizikus lett, hiszen hal
lotta épp most, hogy mért tette Cinner Erzsi. . .

— Cinner Erzsi már három nap előtt tudta 
Kovácstól, hogy a párt át fogja venni és finan
szírozni fogja a folyóiratunkat, tehát nem olyan



egyszerű a dolog — mondta Lányi ismét bú
csúra nyújtva a kezét.

Báti felütötte a fejét. Körülötte fényreflekto
raikkal autók rohantak a ködben és egyszerre 
mintha valami egész észvesztő vad lármában, 
zavarban tántorgott volna benne és körülötte 
minden.

— Tehát nem olyan egyszerű a dolog, egyál
talán nem egyszerűek a dolgok — ismételte gé
piesen. Valam fájó s mégse kínos testvéri ér
zéssel nézett az elmenő szőke Lányi vállas 
alakja után, aztán elővette az imént zsebre du
gott noteszlapot és a lámpafénynél böngészte ki 
a nyugtalan, lazán összekötött betűkkel odave
tett címet.



U T A T  A R E N D Ő R  
E L V T Á R S A K N A K

A kérdezösködésekre, hogy nem járt-e Báti 
ma még a kávéházban, Eisinger erőszakolt szűk
szavúsággal felelte: még nem. Nap nap után s 
mindig ugyanazok a bizonyos emberek álltak 
elébe ezzel a kérdéssel s ő még mindig csak azt 
felelhette, hogy nem. Mikor pár nap után a ká
véházi társaságból már .senki se tudakozódott 
Báti után, Eisinger megértette, hogy azok már 
tudják, hová tűnt. őrajta lett volna most a sor, 
megkérdezni tőlük, hogy mit tudnak Báti felől. 
De nem tette. Részben a vele született szerény
ségből, részben önérzetből, elsősorban azonban 
az elhatározott óvatosságból nem akarta meg
tenni, ellenben valahányszor elment a hosszú 
asztaluk mentén, kicsit vontatottabban mozgott 
és, hacsak pem volt Sári is ott, hegyezte az el
álló nagy füleit.

— Rég nem látni a kedves Báti urat — for
dult végül is Lénárthoz, mikor az egy délelőtt 
már másodszor „kukkantott be” a kávéházba. 
Mint Stein úrnak az újságok összezsákmányo- 
lása és a tea minden nélkül, Lénártnak az 
utóbbi időben szokássá vált „a bekukkantás”. 
Néha napjában többször is megjelent, ott této
vázott az- ajtóban s a kérdésre: parancsol-e va
lamit? — azt felelte, hogy: nem, csak bekukkan
tottam. De még ha nem is talált senki isme
rősre, nem távozott mindjárt, hanem akármi
lyen meleg is volt a kávéházban, úgy ahogy 
volt, a zöldes kopott télikabátban leült, kalapját 
maga mellé vagy rá az asztalra tette. Negyed
óráig, félóráig, néha még tovább is ottfelejtke-



zett. „Abszólút csak ül” — állapította meg 
Eisinger. Lénárt ugyanis ilyenkor még újságot 
se olvasott s nyilván senki határozott személyre 
se várt, mert egy idő múlva nagyot lökve ma
gán vette a kalapját és ment, ahogy jött.

Eisinger éppúgy, mint pincérkollégái, helyte
lenítették és illetlennek ítélték ezeket a bekuk- 
kantásokat, de ennek ellenére Eisinger úgy ta
lálta, hogy viszont Lénárt elvitathatatlanul 
szerfölött „szívélyes úr”. Néha minden ok nél
kül mosolyra kent szájjal olyan biztatóan néz 
rá az emberre. Egyáltalán nem olyan elvadult, 
mint a többiek, akik se látnak, se hallanak; ha 
egyedül vannak, mint légy a kockacukorra, es
nek neki az újságoknak, ha meg többen vannak 
együtt, nem unják el a sok beszédet egymással, 
míg az emberre rá se néznek. Eisinger semmi 
riszkánsat se talált abban, hogy a társaságtól 
annyira elütően szívélyes úrnál Báti iránt ér
deklődjék, hisz a főnök se volt a kávéházban.

— Tetszik tudni, pardon, földim a Báti úr — 
fejtette ki Eisinger — s már gondoltam. . .  ezek 
a járványos idők. . .  talán csak nem beteg pél
dául.

— Kutya baja! — legyintett barátságosan 
Lénárt. — Felcsapott betegápolónak s hozzá 
még fiatalasszony az ápoltja.

— Viccesnek tetszik lenni — állapította meg 
hálásan Eisinger. — Pedig hát kérem ez a spa
nyol . . .  — s Eisinger amennyire csak bírta,, 
felhúzta a keskeny kis homlokán a Sprt s aztán, 
mert mindig szükségét érezte, hogy mentegetőz
zön, még hozzátette: — Különben mit lehet 
tudni, az ember ugyebár megkaphatja az utcán 
is, semmit se lehet tudni.

Lénárt élénken helyeselt Eisinger fataliszti
kus felfogásának s máris letette kalapját és tá
volabbhúzva az egyik asztal mellől egy széket, 
hogy helye legyen a hosszú lábának, leült.

— Továbbá — folytatta Eisinger — azért is 
tudakozódtam Báti úr felől, mert itt a kofferje.

'  Mikor utoljára itt volt, késő este volt már, há
rom kupica konyakot ivott meg, aztán elment, 
direkt elrohant s hogy őszintén szóljak —



mondta ki némi habozás után —, még fizetni is 
elfelejtett. Sőt a kofferjét is itt felejtette.

Most mindent elmondott, most mér nem 
tudott mit beszélni, pedig látszott, hogy Lénárt 
szívesen hallgatja. De nem jutott eszébe egyéb 
beszélnivaló. Kinyújtotta tehát a nyakát, előre
dugta a kis fejét és hunyorogva várt. Lénárt a 
szemüvegét törülgette a zsebkendőjével, s az
tán olyan hangon, mely Eisingert az ő teljes 
egyetértéséről biztosította, azt mondta:

— Szeleburdi egy ember ez a jó Báti.
Eisingert jó ösztön vezette a szívélyes úrhoz, 

aki nem hiába kukkantott be annyiszor az 
utolsó időben a kávéházba. Persze hogy nem 
Eisingert kereste ott, de ő maga se tudta 'kit ke
res, s mindenkivel szívesen el-elbeszélgetett 
volna. Az egész nagy társaságból jóformán csak 
Török Géza maradt meg hosszabb társalgásokra 
Lénártnak, a többieket elnyelte a napilapként 
megjelenő Vörös Űjság szerkesztősége meg a 
most már egymásközti beszélgetésekre időt nem 
hagyó, száz klisebb-nagyobb elkeseredett ütkö
zetekben zajló nyílt harc. A folyóirat, a „Kom
munizmus” irodalmi részét még mindig Lénárt 
szerkesztette, de nem kellett már kéziratok 
után szaladgálnia: a Visegrádi utcai párthelyi
ségben mindennap egész paksaméta várt rá, 
mert egyszerre csodálatosan kiderült, hogy egy
másról nem tudva mennyien voltak, akik csak 
a zászlóbontásra váttak. & a korrektúrával se 
volt már Lénártnak dolga — a Vörös Űjság 
korrektora csinálta, s a lap szétküldését és pos
tára vivését is elvégezte a kiadóhivatal szerve
zete. Megszűnt az elméleti viták ideje. Salgótar
jánban gépfegyverrel lőttek a munkások, közé 
azért, mert a bányászok szocializálni akarták a 
bányákat. A hivatalos szociáldemokrata párt nem 
a gyilkosok, hanem a bányamunkások felelőtlen 
akciója ellen emelt szót, a szakszervezeti veze
tőségek pedig nem a kormány, hanem a kom
munisták ellen, a rendbontók ellen foglaltak 
állást. A magyar szociáldemokraták németor
szági elvtársai a német kommunista katonákat 
és munkásokat mészárolták, katonatisztekkel és 
diákokkal kötöttek szövetséget Liebknecht és



Luxemburg Róza ellen, Németországban meg
ölték Liebknechtet és Luxemburgot — itt már 
nem a forradalom szabotöreiröl, itt már csak a 
nyílt ellenségről, a polgárság szövetségeseiről 
lehetett beszélni. És mindez mégis, természete
sen, nagyszerű volt, mert azt jelentette, hogy ki 
fog nyílni a munkások szeme.

„Scheidemann, Noske nekünk csinálnak
[propagandát, 

G yilkolhatnak: ez az ő öngyilkosságuk, 
Teszik a csodát: m egnyitják a v akok

[szemeit,
Lehírhatatlanra duzzasztónak mi

[irgalmatlan erőnk,, 
Sürgetik orkánod m ég-láncolt gyülőletV*

De Lénárt csak verset tudott írni és mégse 
volt minden órában gyűlés, értekezlet, melyre 
el lehetett volna menni és így sok volt a lyu
kas óra. Azelőtt volt kivel együtt menni sétára 
vagy gyűlésekre. De Lányi most a Vörös Üjság 
szerkesztőségében ült vagy pedig Vértes társa
ságát kereste, a metafizikusét. — Stein ki se 
mozdult otthonról, a magyar tanácsköztársaság 
szocializálási tervezetén dolgozott.

— Itt a Báti kofferja? — fordult hirtelen el
határozással Eisingerhez. — Adja ide, kiviszem 
neki. A három konyakot pedig. . .

— Ó, szóra se érdemes, tisztelt Lénárt úr — 
tiltakozott Eisinger —, igazán nem azért mond
tam, csak á propos megemlítettem, de igazán 
tessék elhinni — hangoztatta, miközben, kezé
ben a kofferral, Lénárt odaszámolta neki az elő
kotort pénzeket. — Nem fontos, kérem — hajto
gatta Eisinger, de hogy Lénárt megint olyan 
nyájasan nevetett rá, Eisinger túláradt, s kife
jezést adott érzelmeinek. — Nem furcsa, kérem? 
— emelte föl görbe mutatóujját. — Némely em
ber konyakot iszik, ha nincs is rá pénze. Mire 
való az a konyak általában? Megjegyzem még: 
egyáltalán nem igazságos, hogy a pincér felelős
séggel tartozik a nemfizető vendégekért.

— Igazság? Mi az igazság? — kelt fel a szkep
tikus Poncius Pilátus szavával nevetve Lénért



és megveregetve Eisinger hátát, meglóbálta a 
koffert és ment. De a kávéház előtt határozat
lanul állt meg. Kimenjen-e csakugyan? Báti 
minden bejelentés nélkül tűnt el s épp akkor, 
mikor szinte egy csapásra, az egész addig volt 
agitációs munka gyerekjátékká vált ahhoz ké
pest, ami most vár a kommunistákra. Mikor 
Török Géza kérdezte tőle, hallotta-e^ hogy Cin- 
ner Erzsi spanyol beteg és hogy az ápolója Báti, 
nem is puszta tréfából mondta Lénárt, hogy: a 
szökevény!

— Kiszámíthatatlan, hogy mi lesz ebből az 
emberből — nyilatkozott Bátiról akkor a meg
fontolt Török Géza. — Észrevette már, hogyan 
eszik? Nem rágja meg az ételt, egészben nyeli 
le a falatot.

— Maguk analitikusok! — csapta össze kezét 
Lénárt. — Biztosan sokat éhes . . .

— Nem, én még hazulról ismerem — bizony
gatta Török Géza. — Mindent habzsol. Embere
ket, könyveket, világnézeteket,

— Irigy a jó emésztésére’  — tréfálkozott Lé
nárt.

Török Géza elmondta az utolsó, Bátival együtt 
töltött kínos éjszakájának történetét.

— Iszákos, nagyszájú esztéták, züllött burzsoá 
söpredék, ez volt az ő társasága abban a periódu
sában, melyben én először megismertem, ö  az az 
ember, akinek periódusokra oszlik az élete, min
den újabb periódusával túlkompenzálja az előb
bit. Lehet, hogy az egész csak „Geltungsdrang,,l 
hiszen nagyon fiatal még. Mikor akkor éj
szaka az a katasztrófa történt, úgy látszik hirte
len megcsömörlött. Reggel volt már, mikor én 
ágyba kerültem s ő tíz órakor beront hozzám, a 
szó szoros értelmében beront, adjak neki pénzt, 
Pestre akar utazni, őszintén szólva, semmi bizal
mam se volt már hozzá. A szüleinek sem. Azok se 
adtak neki erre a célra, féltek, hogy Pesten még 
jobban elzüllik. Valósággal meglepett, mikor 
itt Pesten komoly emberek közt komoly mun
kában láttam viszont. Hanem Cinner Erzsiben 
— nevetett Török — emberére fog találni ez a 
romantikus barbár. Nem fognak összeférni, tűz 
meg víz — magyarázta Török Géza. — Csak



azt nem értem, hogy került Báti most oda ki. 
Vagy mégis, jóba lettek volna már előbb is? — 
kérdezte most már ő.

De Lénárt csak a vállát vonta: — Nem lehet 
eligazodni az emberekben.

Es önmagában se tudott eligazodni. Napról 
napra halasztotta a látogatást, míg végre most 
egyszerre rászánta magát, hogy kimegy a Hű
vösvölgybe.

De a villamos, melyen ült, egyszerre csak el
akadt, mert az útvonalon a munkanélküliek 
rendeztek tüntető felvonulást. A tömeg erede
tileg nem rúghatott többre két-háromezer főnél 
s nyolcas sorokban haladt. Mindenki kiszállt 
a villamosból megnézni mi történt. Egész sor 
autó állt már s a villamosok is elől-hátul hosszú 
sorban vesztegeltek.

— Mi történt? — kérdezte Lénárt, mikor elő- 
refurakodott a már rend nélkül nyüzsgő tömeg 
közelébe. Akit megkérdezett, az se tudta, hogy 
mi történt. Előbbre ment, oda, ahol feléjük hát
tal két ember vállán valaki ült és láthatóan he
vesen hadonászott. Most már a beszélőnek egy- 
egy szavát is érteni tudta. — Lénárt csak mon
datfoszlányokat hallott: az állam, még a mi de
mokratikus népköztársaságunk sem közjóté
konysági intézmény . . .  nem kell válogatni a 
munkában s akkor akad. . .  kényelmesebb 
tüntető felvonulásokat rendezni,' mint részt 
venni a termelőmunkában. . .  a köztársaság, az 
igazi, a helyzet magaslatán álló szervezett mun
kásság, a polgári s nemzeti erkölcs védelmében 
tiltakozni kell s meg kell akadályozni a mun- 
kekerülők. . .

— Elvtársak, ne hallgassátok, agent provoca- 
teur, le vele! — kiáltoztak egyszerre innen is, 
onnan is a karszalagos rendezők. Egy ember
hullám most előrenyomult s á két ember, aki 
vállán tartotta a beszélőt, a beszélővel együtt 
előrebukott, eltűnt. De még abban a pillanat
ban újra fenntermett a szónok s a tömeg meg
torpant, mert most már nem szavakat intéztek 
hozzá, hanem a magasban álló ember egy duz
zadt hátizsákból, melyet a kezében tartott, új
ságlapokat szórt a papiros után két kézzel kap



kodó tömeg közé. Lénárt ráismert Hertingre. Az 
újságlapok, melyek a Herting szürke tábori há
tizsákjából kikerültek, a soviniszta reakciós 
Pesti Hírlap aznapi számának első oldala volt. 
S ekkor már innen is, onnan is felhangzott a 
vad parancsoló kiáltás: Gyerünk a Pesti Hír
laphoz!

A tömeg közepéből, onnan indult ki a mozgás, 
ahol az imént még Herting állt a magasban, 
egyszerre száz és száz torokból hangzott: előre, 
előre, a Pesti Hírlaphoz! Egyszerre, egyszerre, 
azok is, akik semmit se értettek még, mindenki 
megindult, a némaságba dermedt, riadt utcán 
ezer és ezer láb, mind szinte egyszerre, mind 
egy irányba. Majd mindjük még nemrég pa
rancsszóra haptákban álló katona, s most 
mintha az aszfalt kövén kopogó lábuk diadal
masan élvezné az új, a belülről jött komman
dót, két kezüket ökölben a mellükre szorítva, 
előírásos futólépésben, csak éppen bomlottan 
kavargó sorokban zúdultak előre. Lénárt, kezé
ben az újságlappal, utánuk akart iramodni, mi
kor oldalát érte egy erőteljes könyök. Oldalt 
fordult s ragyogó arccal Herting állt ott mel
lette. Fél szemével vígan hunyorgatott s a hom
lokán fényes izzadságcsöppek.

— Ezekben van svung, mi? Izzé-porrá fogják 
tömi az egész burzsuj nyomdát — súgta s úgy 
megnyomta a szót, mintha az egész nyomdát ott 
érezné a harapós kedvű fehér fogai közt.

Télikabát nélkül volt, a nyaka körül kopott 
kék sállal s kezét zsebre dugva nem épp lassan, 
de nem is feltűnően sietve megindult a tömeg 
után, mely már jó elől gomolygqtL — A végén 
még kisütik, hogy idegen állampolgár vagyok s 
kiutasítanak. így la, nézze, hogy menne, a gyö- 
nyörűségit. Kullogjunk csak itt hátul utánuk.

Lénárt füttyentett egyet jókedvében és itt az 
utcán meg szerette volna ölelni a kék szemű 
nagy német kamaszt. De az hiába mondta, hogy 
csak kullogjunk hátul, ő maga nem győzte nyu
galommal, vidáman hátba püffentette Lénárt 
elvtársat és szaladt, hogy utolérje a tömeget.

Mire Lénárt odaért a Pesti Hírlap emeletes 
palotájához, ott már egy ablak se volt ép s az



utcán tört asztalok, székek, iratcsomók tömege 
hevert az üvegcserepekkel borított aszfalton. S 
mintha benn a palotában vad parasztlakodalom 
folyna, lakodalom, melynek egyetlen zenéje a 
betört ablakokon keresztül az utcára kihangzó 
hol tompa, hol sivító lárma. Bum — bum — 
bum — mint a nagybőgő komor hangja a zene
karban, pillanatokig minden más zajt túlhar
sogva hangzott ki növekvő szenvedéllyel egy-egy 
ritmikus egymásutánban következő hatalmas ü- 
tés, míg egyszerre az ütés nyomán recsegés-ro
pogás s utána megint a teljes kusza zavaros lár
ma. Bum — bum — bum: valamelyik ártatlan 
hatalmas géppel számoltak le odabenn. Nem te
hetett a gép, nem tehettek a szekrényekből ki- 

'  szórt ólombetűk róla, hogy négy és fél éves há
ború alatt annyi hazu£ nemzeti lelkesedést on
tottak magukból s hogy most négy év után becs
mérelve azokra uszították az éhhalált, akik ak
kor hősök voltak nekik!

— Ej a drága szép rotációs — mondta valaki 
Lénárt mellett —, kár, hogy össze kell törni! 
Hogy onthatná majd az igazságot, ha majd mi 
leszünk az urak!

— Addigra majd kijavítják — s nem tudják, 
hogy nekünk! — nevetett Lénárt a szomszéd
jára, aki munkanélküli nyomdász volt.

A kapu előtt maga a tömeg állt kordont s az 
időköziben megérkezett rendőrcsapatnak be kel
lett érni azzal, hogy a tömeg háta mögött várt 
a sorára. A rendőrök és az előttük állók között 
hangos vita folyt. A rendőrök be akartak menni 
az épületbe, a tömeg mint egy fal állt szembe 
velük és az újságlapot lobogtatták a kezek vá
laszképpen.

Pár perc múlva bentről éles füttyszó hallat
szott s a kordon a kapu körül egyszerre tágulni 
kezdett. Ez a fütty volt a jel, hogy készen van
nak s ha talán hamarjában csak tíz-húsz ember 
is volt beavatva az egész tervbe, a tömeg min
den mozdulatnak, mint egyetlen hatalmas lel
kes test, azonnal megértette titkát és célját. Mi
kor a bentiek már mind kijöttek és elvegyültek 
az utcán állók közé, felhangzott valahonnan a



csúfolódó kiáltás: Utat a rendőr elvtársaknak! 
Menjenek fel takarítani!

S egyszerre ezer és ezer ember — nevetett.
A távolabb állók nem tudták, min nevetnek, 

de az ő szájuk is, mindenki szája nevetésre ke
rekedett. Csak a redőröké nem. A rendőrtiszt a 
csapat élén idegesen minduntalan a kardjához 
kapott, önkéntelen, a háborúban és háború előtti 
időkből begyakorlott mozdulattal — de közben 
barátságos arcot vágott, mert egyelőre olyan 
felfordult világ volt ez, ahol nem volt tanácsos 
kihúzni a rendőrkardot. S minden ott benn oly 
boszorkányos gyorsasággal történt! S az utca 
is percek alatt kiürült, mert valaki kiadta a jel
szót s az szájról szájra járt: gyorsan szétszéledni. 
Oly gyorsan történt minden, hogy mikor Lénárt 
körülnézett, hogy Hertinget megkeresse, már 
egész más publikum állt a téren: a kíváncsiak, 
akik a rombolás hírére sereglettek össze és akik 
felháborodva szidták a rendőrök erélytelensé- 
gét.



T E L J E S  S Z Í V V E L  É S  
T E L J E S  L É L E K K E L

Lén árt kezében a Báti kofferjével ért ki a 
hűvösvölgyi burzsuj villába. De a fejéhez ka
pott, mikor meglátta Bátit, aki csalódottan az
zal fogadta:

— Maga az? Azt hittem, az orvos.
S Báti nem is mondott többet, mindjárt sie

tett vissza. Lénárt csak gyorsan felakasztotta a 
kabátját az előszobában és szinte a vállán érez
ve a csendet, mely a betegszobából az egész la
katlan házra rásúlyosodott, ment Báti után. De 
benn a szobában mosolygó arccal találta a lányt, 
aki Lénárt jöttének hírére felült az ágyban.

— Ez a jó ember itt olyan tragikus arccal fo
gadott, hogy már-már azt hittem — nevetett 
fel —, ravatalon kiterítve fogom viszontlátni!

Nem volt szabad közel mennie az ágyhoz. Pa
rancsszóra az ajtó közelében maradt, ahová Báti 
hozott neki széket. A beteg, hálóingét igazítva, 
fél karjára könyökölt s úgy hajolt előre, feléje. 
Cinner Erzsi rövidre nyírt haja a kipirult, so- 

■* vány arcba hullva már feketébbnek látszott, 
mint máskor. Jóllehet alig múlt még dél, a 
nagy szobába a felhős téli napok fénytelen 
szürkülete ült. Csak a megrakott cserépkályhá
ban sírt a nedves fa a parázson. Báti becsukta a 
kályha vasajtaját, melyet, a tűzre rakva, Lé
nárt jöttére siettében nyitva hagyott.

— Jutkánál aludtam s másnap délelőtt még 
fenn jártam — felelte Lénárt kérdezősködésére 
a lány. — Délután aztán már minden tagom 
fájt, muszáj volt ágyba feküdnöm. De most már 
sokkal jobb.



Lén árt szemrehányást tett neki, mért nem 
tudatta senkivel, hogy beteg.

— Nem olyan nagy eset s ki ér most rá Ilyes
mire!

Lénárt Bátihoz fordult, aki komoran gub
basztott a foteljében.

— Maga, Báti elvtárs, honnan, mikor tudta 
meg, hogyha már Erzsi ilyen konspiratív mó
don akart beteg lenni?

Cinner Erzsi csak egy pillanatra fordult ol
dalt, majd vidám nevetéssel ő felelt Lénártnak.

— Konspiratív módon! — ismételte mulatva 
a szón. — Aznap hogy ágynak estem, Lányi, 5 
és én együtt akartunk elmenni a nyomdászok
hoz. Én pnÁr délután telefonáltattam a Párizs 
kávéházba, hogy nem mehetek, egész ártatlan 
vagyok benne, hogy nem mondták mindjárt 
meg. Szerencsére Lányi csak nyolc óráig várt 
rám, de képzelje, Báti nem ment el a gyűlésre, 
pedig az elnök elvtársával akaszthatta volna 
össze a szekere rúdját. Nem is tudom, mit gon
dolt, éjfélig ült ott s csak akkor jutott eszébe 
megkérdezni, nincs-e számára tőlem üzenet.

Lénárt figyelmesen nézte Bátit, aki foteljével 
egész szorosan az ágy lábánál ült, mintha tün
tetni akarna azzal, hogy neki itt a helye.

— Török elvtárstól tudtam meg, hogy maga 
. beteg, mindenesetre már pár nap előtt — mondta
Lénárt hol az egyikre, hol a másikra pillantva. 
Aztán a maga mellé tett kis táskára emlékezve: 
— Hogy el ne felejtsem — és magasra emelve 
mutatta föl.

— Köszönöm, csak tegye le — mondta Báti 
és ülve maradt. '

— Mi van magával, Báti elvtárs? — mosoly
gott kényszeredetten Lénárt. — Erzsi is rossz 
bőrben van, de maga. . .  úgy néz ki, mint a 
szerb komitácsik, akiket a háború első hónap
jaiban hoztak föl Budapestre. Tyű, emlékszik 
rá, Erzsi, hogy néztek ki ezek az emberek!

— Hagyni kellett volna, hogy megborotvál
kozzanak és mindjárt úgy néztek volna ki, mint 
akármelyikünk. Mindenesetre jó, hogy elhozta 
neki a táskáját, Ágost, legalább meg fog végre 
borotválkozni — nevetett Erzsi. Majd, mint aki



segítséget kér az erősebbtől, panaszkodni kez
dett Bátira: nemcsak, hogy így elhanyagolja 
magát, hanem sose mozdul ki a házból.

Lénárt megigazította a szemüvegét.
— Hát mit csinál egész nap? — kérdezte el- , 

csodálkozva.
— Azt, amit most — zsörtölődött a beteg. — 

Ül ebben a fotelben itt és borogat és etet és 
itat, s mindez csak ürügy, hogy közben a meta
fizikának agitáljon meg engem.

— Ahá, a Vértes, a kommunista metafizikus, 
a metafizikus kommunista — Sarkadi azt 
mondta rá: Signor Fából Vaskarika. Amit nem 
értek — jelentette ki egy kétségbeesést kifejező 
széles gesztus kíséretében. Lénárt —, nem értem 
Lányit, egy olyan intranzigensen okos ember és 
vele se lehet már beszélni. Török Géza próbálta 
vple megértetni, hogy abszurd, egyszej-űen ab
szurd az egész, a kémia korában lélekről be
szélni, marxizmussal misztikát összekeverni. . .

— Ezt nem bírom nézni. Mért nem fekszik le 
végre és takaródzik be — vágott Lénárt sza
vába hirtelen Erzsire ripakodva Báti.

Lénárt nyomban elhallgatott és meglepetten 
ütötte fel fejét. Erzsi is csodálkozva fordplt ol
dalt Bá tihoz:

— Mondom, jól vagyok — felelte meglehetős 
baMtságtalanul.

— De közvetlenül Lénárt jövetele előtt azt 
mondta, hogy csendet akar — makacskodott in
dulatosan Báti.

— Tyű, ez nem is betegápoló, ez valóságos 
zsarnok, ez a Báti elvtárs! — nevetett a szokott
nál is hangosabban Lénárt. — Igaz, Erzsi, mi 
van az öreggel?

— Elutazott, különben nem mertem volna 
Bátinak itt szállást adni.

— No . . .  és egyedül utazott el? — kérdezte 
Iiénárt s mert Bátinak úgy tűnt, hogy a hang
jában és a tekintetében, mellyel Erzsihez for
dult, az aggodalomnak adott kifejezést, hogy 
beszélhet-e nyíltan az idegen előtt, élesen je
gyezte meg:

— Egész elfogulatlanul kérdezhet Erzsitől,



amit akar, ha én jelen is vagyok. Erzsi elbe
szélte nekem a dolgokat.

—. Furcsa ember az öreg — kezdte a lány 
csakugyan elfogulatlan élénkséggel. — Megkér
dezte tőlem, nem volna-e nekem kellemetlen 
találkozni a barátnőjével, akit le akar vinni 
magához.

— A páter familias, aki a lányával mustrál
tat ja meg a nőjét — ütött a térdére Lénért.

— ő  csakugyan páter familiasként akart 
mirtdig uralkodni rajtam s én csak most kezdek 
rájönni, hogy tulajdonképp milyen befolyásol
ható ez a csupa erőszak ember. . .  — felelte el
gondolkodva Erzsi. — A nő a kávéházban várt 
ránk. Mikor felállt, hogy üdvözöljön, szinte 
megijedtem tőle. Minden olyan nagy volt rajta, 
ő maga, a szája, a keze s egészben, erre az al
kalomra külön még ki is készítette magát. Na
gyon iparkodtam kedvesnek lenni hozzá, azt hi
szem, sikerült is, az öreg pedig csak ült, szivar
ral a szájában s fél szemét összehúzva nézett 
bennünket. Kár az öregért. Az esti lapokat hoz
ták s ő is, én is egyszerre mondtuk: pardon és 
kaptuk ki a rikkancs kezéből az újságot. Az 
öreg felajánlotta a nőnek is, de az nevetett, ő 
nem szokott újságot olvasni, csak olvasson. Az 
öreg is, én is a betűket faltuk, a nő pedig ült 
ott, és egyszerre látom: az öreg felnéz, előbb a 
nőre, aztán rám. Az olyan nő, mint te — mondta 
nekem egyszer — az nem igazi — viszont a töb
biek, akik különben igaziak, azok annyit beszél
nek és olyan buták! Ezúttal azonban nem szólt 
semmit. Utóbb se kérdezett semmit se tőlem. 
Csak mikor ránézett a nőre, aztán rám, láttam, 
bőgy egész kicsire húzza össze a szemét, s ez 
annak a jele nála, hogy nagyon ideges és rossz
kedvű. Másnap nevetve mondta nekem: egyedül 
fogok haza utazni, egye fene! A legfurcsább az, 
hogy lelke mélyén megharagudott rám. Pedig 
én igazán mindent megtettem, hogy ne vegyem 
el a kedvét. Egy dologban Vértesnek biztosan 
igaza van: emberileg a burzsoá is áldozata en
nek a társadalomnak.

— Na igen, köszönöm — lökött egyet a szé
kén Lénárt. — Az áldozat közben tokát ereszt



és él, mint Mohamed igazhitű janicsárjai Allah 
kebelében és hurik ölében, a paradicsomban. 
Erzsi, Erzsi, ha már maga is Vértest citálja, ak
kor „fuimus Trojae, fiút Hiúm”.

Lénárt nevetett és ha ő nevetett, akkor szo
kása volt valami különös kérő nézéssel fordulni 
a többiekhez, hogy nevessenek vele. Erzsi szíve
sen is nevetett, de Báti hűvös maradt.

— Mondják — kérdezte egyszerre aggodal
maskodva Lénárt —, hogy birkóznak meg Te- 
réza asszonnyal és férjével, a házmesterrel? 
Azok látják, maga férjhez ment és a férjének 
nyoma sincs — képzelje, a bolond Sári nem 
akarja Stein elvtársat kiengedni magához, 
mintha most egyszerre veszély volna, ami az
előtt sose volt veszély — ezek a nők! No de 
csakugyan, miket mondhatnak majd ezek a 
házmesterék az öregnek: a férjnek nyoma sincs 
és ehelyett itt lakik egy komitácsi külsejű fia
talúr . . .

— Igen, én is gondoltam már rá, hogy itt még 
kellemetlenségek lehetnek majd. . .  — szólt 
vállat vonva Erzsi. — Báti elvtárs különben 
nagyszerűen összebarát.kozott Kladekkal, de ko
molyan . . .  az öreg Kladek egész fenékig kiön
tötte előtte a szívét. Ez a hódítás annál nagyobb 
teljesítmény volt, mert Kladek úr sokat tart a 
rendességre, Báti pedig, ebben az én krepdesin 
sálomban, amelyik nála a gallért pótolja most, 
igen festői, de nem éppen szolid jelenség. Ha
nem a Kladekkal való dolgát neki magának 
kell elmesélnie . . .

, Lénárt volt most az, aki nem nevetett együtt 
Erzsivel. Ráismert Báti nyakán az Erzsi sáljára, 
és mintha arról kellene vagy lehetne leolvasni 
valamit, azt nézte. Báti pedig úgy látszik, hara- 
gudott, Erzsire is, rá is.

— No, „mért némultál el szép húgom, Este?”. 
Halljuk hát, mi van Kladekkal — nógatta vé
gül is Lénárt.

Báti nyersen felelt:
— Semmi különös. Mikor éjszaka ide kijöt

tem, az asszony jött ki a kapuhoz és nem akart 
beengedni, ez természetes. Másnap szóltam az



urának, hogy mért nem ő megy csikorgó hideg
ben, éjszaka kaput nyitni és aztán ebből. . .

Elakadt a hangja és egyszerre, indulatosan
fakadt ki:

— Lénárt elvtárs, semmi másról se tudok ad
dig beszélgetni, míg meg nem kérdezem: hogy 
történhetett meg, hogy csak most jött ki ide, 
megnézni mi van Erzsivel?

Báti felkelt és nagyokat lépve egyenest az 
ajtó felé tartott. Ki akart menni, de Lénárt 
elébe állt.

— Mi a baj? — faggattá. — Hadd halljuk, ki 
vele, mi nyomja a begyét.

— Megmondtam, már megmondtam.
— De mért épp én?
— Azért épp maga, Lénárt elvtárs, mert amint 

belépett, láttam, s azóta folyton, folyton látom — 
mondta Báti elakadó lélegzettel —, folyton lá
tom, milyen örömet okozott a jöttével Cinner 
elvtársnőnek. Török Gézának már napok előtt 
megtelefonáltam s maga csak ,most jön ki! Pe
dig tudta már, tudta még előbb is, még előbb . . .  
Flamm Jutkától.

Lénárt visszahőkölt, s olyan mozdulattal, 
mint amilyennel egy alkalmatlankodó legyet 
hesseget el a fejéről az ember, tréfálkozni pró
bált:

— No, ha tudtam volna, hogy igazán örülnek 
velem, tán előbb kijöttem volna. De hallottam, 
hogy van már itt betegápoló és sok szamaritá
nus elsózza a levest..  N nem igaz?

De Báti, mintha egyenesen azt akarta volna, 
hogy kiállhatatlannak találják.

— S ha elkésett volna? Kaffka Margit negy
vennyolc óra alatt belehalt a spanyolba.

— Nohát — felelte engesztelő szándékú kedé
lyességgel Lénárt, aki türelemben kifogyhatat
lannak látszott —, ha tudni akarja, mindenki
nek, aki ismeri Erzsit, van egy babonája. S ez 
az, hogy Erzsit sose kell félteni. Erzsi mindent 
kibír. De igazán — folytatta most már Erzsi 
felé fordulva —, sose még eszembe nem jutott, 
hogy magára vigyázni kellene, sose gondoltam 
még arra, hogy magával baj történhet. No és 
nem volt igazam, végül ebben az esetben is? —



kérdezte vidáman Bátit és mutatott a lányra, 
aki ráemelte a csillogó szemét. — Különben az 
ember manapság igazán könnyen elfeledkezhet 
mindenről és mindenkiről. Kár, hogy ez most 
jött közbe Erzsivel, mert hiába olvasnak újsá
got .. szagolni kell a levegőt, amelyikben most 
Budapest él! A szocdemek egész fejvesztettek. 
Azt mondják, intő példa Németország, ahol 
Scheidemann és Noske elvtársak a demokrácia 
vívmányai védelmében kénytelenek voltak vé
res rendszabályokat alkalmazni. A szabadkő
művesek lapja hasonlíthatatlanul tisztességesebb 
hangon ír a spartakistákról, mint a szocdemek. 
Különben olvasták maguk is annak idején Bíró 
Lajos vezércikkét? Itt a példa rá, még nincs is 
itt az új világ és ezek a jobb polgári írók máris 
különbek lesznek önmaguknál. Egyébként, Báti 
elvtárs, a maga elnök barátja most a szocdemek 
nagyágyúja, őt küldik mindenhová, ahol ber
zenkednek az erők . . .  persze hogy fékezni, 
csak fékezni! Hanem hallja Erzsi, most aztán 
már siessen meggyógyulni — a párt nagy Lieb
knecht-Luxemburg emlékünnepélyt fog ren
dezni. — Báti, maga is köszörülje már hozzá a 
torkát, szabadban fogjuk megrendezni, ez lesz a 
válasz a salgótarjáni géppuskákra és a szak- 
szervezetek politikájára. Kezdik már a szak- 
szervezetek a kommunista munkások kizárását. 
Majd szétütünk köztük, megy előre minden 
nagyszerűen. . .

„Néztek bárm erre, sorsot láttok  
És isteni robbantó kedvet,
Élettel kínáltak aggódnak 
S buta haldoklók lelkesednek:
Nép készül az ó selejtes bűnre 
S m ielőtt a régi mód letűnne,
Már összefogva az új itt áll 
Glóriásan és fölkészü lve .”

Ez a fontos gyerekek, minden más, én, te, ő, 
csak lappália!

„Csend van mintha nem is rezzennénk 
S rohanunk a forradalom ba” — citálta most 

Cinner Erzsi, de nem azzal a kicsit önmagát ka



riklrozó pátosszal, mint Lénárt szokta, hanem 
halkabban, tartózkodó mosollyal és minden 
szót, minden hangot tisztán, világosan ejtve.

— Á, az a csenddel most már egyáltalán nem 
igaz — rázta vidáman a fejét Lénárt. — Nincs 
csend, csak a rohanás az igaz. Az utca, az a mi
énk, az már a miénk, ma láttam, gyerekek!

És Lénárt most benne volt már megint 
ugyanabban a lelkesedésben, mellyel belépett a 
házba. S elmondta a Hertinggel való találkozást 
s a rohamot a Pesti Hírlap ellen. Bátinak is fel
derült az arca és mintha nem is történt volna 
az előbb az a kínos, ostoba felelősségrevonás, 
meghitten és zavartalanul ültek itt együtt. És 
együtt mulattak, mikor Lénárt Herting után 
egy másik közös ismerősükről mondott újságot: 
Kilinyiről. Ha kellenének még jó jelek, az csak 
elég jó jel, hogy Kilinyi mindenáron kapcsola
tokat keres már a párttal! Mért tiltakozott az 
ellen, hogy ő dobatta ki Bátit? Mert óvatos volt 
és nem akarta elrontani a dolgát a kommunis
tákkal. De most egyenesen kegyeinket keresi. 
Fent járt a pártban, hogy aszonídja Kun Bélá
val akar beszélni. Érje be csekélységemmel — 
mondja neki Kovács elvtárs s arra Kilinyi ki
pakol: fontos bizalmas közlése volna. Nem tu
dom miféle diákszövetség elnöke vagy titkára 
őkelme — szóval bizalmasan s őrült nagyké
pűen elmondta, hogy a diákok közt valami fe- ( 
hér szervesrfcedés folyik, állítólag „Ébredő Ma
gyarokénak nevezik magukat, vagy mi a 
szösz. . .  A programjuk: nemzeti megújhodás és 
üsd a zsidót, és egy kicsit új háborút is szeret
nének, szép kis új háborút a területi integritá
sért. Mondom Kovácsnak: mért nem dobta ki, 
ilyen komikus dolgokkal nem jön manapság 
komoly ember. Nem komikus ma egy társaság, 
amelyik magát „Ébredő magyar”-nak nevezi? 
Kovács meg bedűlt neki és komolyan felje
gyezte magának az adatokat. A folyóiratunk 
különben most hoz majd egy elsőrangú cikket 
magától Zinovjevtől. Most tudtam meg, hogy 
Kovács jól tud már oroszul; ő fordította. Klasz- 
szikus logikával bizonyítja be a cikk, hogy 
nincs más kiút a legyőzött és győztes imperia-



lista államok káoszából, mint a világforrada
lom, s hogy a győztes proletárforradalommal 
magától szűnik meg minden területi és nemzeti
ségi kérdés.

— Csengettek — állt meg egyszerre a be
szédben Lénárt s a másik kettő is felülve 
ütötte fel a fejét. Báti is most már maga is ne
vetve kapott észbe: — ez az orvos lesz!

— Magdus biztos várja már az ebéddel, men
jen haza Ágost — intette Lénártot Erzsi, aki a 
csengetésre, mint ahogy az már rendes beteg
hez illik, gyorsan lefeküdt és illedelmesen ma
gára húzva a takarót, egyszerre csakugyan a 
betegek komoly várakozásával fordította fejét 
az ajtó felé. Lénárt is feállt, nem hogy megfo
gadja Erzsi tanácsát, hanem hogy a belépő or
vost ő is üdvözölje.

Doktor Licht azonban sportszerűen foglalko
zott az orvosi tekintélynek a lerombolásával. 
Ha egy-egy nagyhírű professzorral konzíliumra 
jön össze — mondta —, mindig kísértésbe esik, 
hogy úgy tegyen, mint Dumouriez, aki a törvény- 
hozás egy bizottságának ülése után belekarolt a 
halálosan komoly ünnepélyes Camot-ba és ne
vetve jegyezte meg: Mi igazán hallatlan csirke
fogók vagyunk! — Jobb betegnek lenni, mint 
orvosnak — ez volt Doktor Licht kedvelt sza
va járása és ezt magában is, hangosan is soha 
még annyiszor nem ismételgette, mint most, a 
kiszámíthatatlan félelmes spanyol járvány ide
jén.

Doktor Lidiinek olyan ]ó orvosi híre volt, 
hogy megengedhette magának a saját tekinté
lyének ezt a kifigurázását, mert a jó ruha és va
salt nadrág csak arra kötelező, akinek nincs rá 
pénze. Doktor Lichtet azzal nem gyanúsíthatta 
senki, hogy nincs pénze, tehát bátran hányha
tott fittyet a vasalt nadrágnak és az elegancia 
minden előírt kellékének is. Egyetlen, a hiúsá
gát eláruló ápolt holmi rajta a kis, szürke, an
golosra -nyírt bajusza volt. Korán őszült, de még 
elég sűrű, elválasztva viselt haja rendetlenül 
hullt a homlokába. A lehajtott élű keménygal
léron, mely mögül rózsaszínűén duzzadt ki a 
tokája, a kopott nyakkendője úgy volt meghur



kolva, mint madzagon egy jó erősen meghúzott 
kis csomó. Bár jó húsban volt, a mindig szivar
hamutól foltos kabátja már azért is lógott rajta, 
mert szivarral meg cukorkákkal teletömött zse
bekkel járt s azonkívül ezeknek a zsebeknek 
még a két kezének is helyet kellett adniuk, mert 
a két kabátzsebe volt az ő . kezeinek kedvenc 
tartózkodási helye. Markáns fejével, sonorus 
hangjával inkább valami szkeptikus, korán 
őszült bohémnak gondolta volna az ember, mint 
tekintélyes orvosnak.

— Lénárt úr? — ismételte meg a bemutat
kozásnál hallott nevet. — A teremburáját, egy
általán nem néz ki olyan félelmesen, mint ahogy 
a versei után ítélve gondolná az ember. Ügy 
nézzen meg engem, megőszült, ha nem is be
csületben megőszült, de javíthatatlan bour- 
geois-t, hogy a Kommunizmus minden számát 
elolvasom. Még a verseket is, biz Isten, még a 
verseket is. S mindig tiszta, legtisztább öröm
mel, mivelhogy, miként a hét görög bölcsek is 
már valószínűen tudták, a legtisztább öröm a 
káröröm.

Liicht doktor nem beszélt olyan komolyan, 
hogy az embernek kedve kerekedjék vitázó el
lentmondásra, de ahhoz elég érdekesen hang
zott, amit mondott, hogy az embert kíváncsivá 
tegye. Lénárt csak barátságosan fenyegetőzött.

— Uram, uram, doktor uram, a káröröm az 
kicsit korai!

— Előlegezem — mondta nyájas hetykeség
gel Doktor Licht és nevetett.

— Csak nem gondolja, doktor úr, hogy mi 
rajtavesztünk? — vetette közbe az ágyból cso
dálkozva Cinner Erzsi.

Licht doktor felháborodva tiltakozott.
— Dehogyis! Sőt, biztosra veszem, hogy 

győzni fognak! Mért ne győznének? Olvastam 
Kun Béla kis füzetét. Tökéletesen igaza van 
néki. A háborús adósságoknak még a kamatait 
se tudja majd ez az ország kiizzadni, s ehhez 
még hozzájön az antant, a hadikárpótlási köve
telésekkel! Fizesse a kecskeméti öreg templom 
nagyharangja — írta, és okosan és velősen írta 
meg a maguk mokány Kun Bélája. De komo



lyan: amíg polgári kormány lesz, az fizetni 
akar majd, fizetnie kell. Az emberek azonban 
nem lesznek hajlandók éhen felfordulni, tehát 
forradalmat fognak csinálni és a forradalmi 
kormány nálunk is azt fogja csinálni, amit 
Oroszországban: nem fogja elismerni az állam- 
adósságokat. Ez, megjegyzem, nem olyan impo
záns állambölcsesség, spéciéi ezt, mióta a világ 
áll, minden okos ember gyakorolja a hitelezői
vel szemben. Szóval mért ne győznének? Mint 
ma a Pesti Hírlap előtt, a rendőrök csak nézték v 
és hagytak mindent történni. . .  Mért ne győz
nének? Többet mondok, most például egy faj
magyar századostól jövök, volt aktív tiszt. Azt 
mondja: ezek a zsidó szociáldemokraták hason- 
kúsznak az antant előtt — a kommunistáknak 
van igazuk, akik azt mondják, az antantnak és 
a mi hadimilliomosainknak: eb ura fakó! No-nor 
százados úr — mondom én —, Kun Béla is zsidó, 
akárcsak én! Nevet erre a százados úr: ott egye 
meg a fene, mégis igaza van! — Ki van itt még 
számba jövő ellenség? Károlyi? Egy gróf, aki 
könyvéket olvas, egy magyar gróf, aki könyve  ̂
két olvas és a földjét a parasztoknak kárpótlás 
nélkül akarja odaadni — az már nem is gróf, 
az már ember. S maguk biztos közelebb állnak 
a szívéhez, mint a Nemzeti Kaszinó. Mért ne 
győznének?

— De akkor minek szól a káröröme? — kér
dezte Lénárt.

— Minek? Épp ezért, épp ezért! — gesztiku
lált élénken a kabátja kitágított zsebeibe du
gott kezével Licht doktor. — Képzeljék el, 
mondjuk a nagyságos asszonyt, ezt a beteget itt, 
amint majd elkommunizálja tőlem a lakásomat, 
és ha ellenkezem, mert például nem akarom, 
hogy egy kitűnő cipőfelsőrész-készítő elvtárs 
a hét gyermekével beköltözzék, mondjuk a 
könyvtárszobámba, falhoz állíttat. . .  falhoz kell 
állíttatnia, mert, igenis, a cipőfelsőrész-készítő
nek hét gyerekkel igazság szerint, igenis, in
kább kijár az én egészséges fekvésű, kénye
lemmel berendezett lakásom, mint nekem, aki 
csak egyedül lakom ott négy szobában. . .  fal
hoz kell állíttatnia, ha ellenkezem, mert hiszen



győztek! Az ilyesmi együtt jár a győzelemmel! 
No, ne kárörvendjenek, nincs rá okom? Hanem 
előbb — Licht doktor általános derültség kö
zepette folytatta —, előbb meg kell gyógyulnia 
s állítólag ezért vagyok én itt. Ha tudná, drága 
asszonyom, hogy milyen ártatlan leszek én ab
ban, ha meggyógyul! Mindenesetre — fordult a 
másik kettőhöz — szeretném kissé megkopog
tatni . . .  ki tudja, akkor tán hamarabb meggyó
gyul. Tudják maguk, micsoda ronda nyavalya 
ez a spanyol! Ja — szólt még Báti után, mikor 
az Lénárttal a szobájába ment — majd elfelej
tettem, tegnap összetalálkoztam egy földijével, 
földönfutóvá lett földijével, Seiden doktorral,

— Igazán? — kérdezte Báti inkább csak il
lendőségből és Lénártot előrebocsátva, betette 
maguk mögött az ajtót. Egyszerre ott álltak 
most szemtől szemben, Lénárt és Báti egyedül. 

'Most Bátiban is éppúgy megvolt, mint Lénárt- 
ban a jóakarat, de a beszélgetés köztük nem tu
dott megindulni.

— Maga itt alszik?
— Igen, ebben az ágyban.
Kellemetlen s minden pillanattal kellemetle

nebb lett egyszerre így együtt lenniük.
— Komikus ez a Licht doktor — ferdült mo

solyra Lénárt kissé vastag piros ajka.
— És szimptoma — bólintott rá Báti. — A bur

zsoázia, lám,, már maga is tudja, amennyiben 
egyáltalán gondolkodik, hogy csak a tények 
erejénél fogva áll még az ő világa, tudja, hogy 
nincs már missziója . . .

— Nem hisznek már magukban — helyeselt 
Lénárt —, nem akarnak már semmit, csak élni, 
jól élni, amíg lehet. Inkvizítprok, akik már rég 
nem hisznek a szent eklézsiában . . .

De a szavak, mind a ketten érezték, ezúttal 
csak azért hangzottak, mert nem tudtak be
szélni egymással. Visszazökkentek oda, ahol 
voltak, mielőtt Lénárt minden személyest elfe
ledtetett a politikai közösség felidézésével. S most 
hiába próbálták ugyanott folytatni, egyedül 
voltak és egymással valtak elfoglalva, és most 
már megint tudták, amit Lénárt szinte elfelej
tett és elfeledtetett: beteg az, aki ott benn fek



szik és az orvos olyanokat mond mint: ha, ha 
meggyógyul. . .  ha . . .  ha meggyógyul.

Báti lassan járt fel-alá a kicsi szobában. A 
szobának csak egy, a kertre nyíló ablaka volt, 
de az ágyon kívül íróasztal s egy könyvespolc 
is állt benne, a könyvespolcon Cinner Erzsi be
porosodott orvosi tankönyvei. Az éjjeliszekré
nyen az ágy mellett nyitott orvosi könyv. Lé- 
nárt megpróbált tréfálkozni: mi az, maga me
dicinával foglalkozik? És felvette a könyvet, 
mely az influenzáról szóló fejezetnél volt fel
ütve. Szórakozottan kezdte olvasni. Az endé- 
mia és pandémia közötti különbségről és alább 
a különböző betegségekről volt szó, melyek in
fluenzának látszhatnak és nem azok, és azokról 
a betegségekről, melyek nem látszanak influen
zának és mégiscsak az influenza fajtái. Közben, 
kisebb betűkkel kortörténetek. Lénárt kezében 
a vaskos könyvvel leült az ágy szélére és tenye
rébe hajtott fejjel olvasott tovább a könyvben, 
közben a szomszéd szoba felé fülelt. A lázgrafi
konok a magyarázó szöveggel, valahol fent a 
magasban vagy egész lent a mélyben egyszerre 
csak egy kis kereszt. Tekintete egy pillanatra 
találkozott a Bátiéval. Leselkedő, komisz, rossz
indulatú szemek néztek rá Lénártra. Lénárt 
felkelt, odadobta az ágyra a könyvet és nevetve 
szólt:

— Brrr! Ilyen lektűrökkel szórakozik maga!
És még nevetve, hirtelen elhatározással fel

tűnő erősen kopogott az ajtón. Bentről a heves 
kopogtatásra kissé riadtan hangzott a leány 
hangja:

— Tessék, hogyne!
— És a doktor? — kérdezte a szobában kö

rülnézve Lénárt, aki elsőnek lépett be.
— Azt mondta: üdvözletem a társaságnak, 

sietnem kell.
— Mit? Elment?
Cinner Erzsi nevetett a két elképedt embe

ren.
— Fél magától, Báti elvtárs, mert mindig 

prognózisért ostromolja. Az az ember üldöz en
gem, szegény orvost — mondta.

Lénárt most nem nevetett, Bátit nézte, aki



felvette az éjjeliszekrényről a még meztelenül 
heverő hőmérőt és megnyúlt arccal forgatta:

— Mennyi? — kérdezte Lénárt.
Báti azonban türelmetlenül a lányt faggatta:
— De mit mondott magának, magának csak 

mondott valamit, hogyha már megvizsgálta?
Erzsi idegesen vont vállat.
— Mit mondhat mást, mint hogy lehet, hol

napra már leesik a lázam s akkor három nap 
múlva felkelhetek, s hogy az is lehet, hogy 
nem. . .

— Mennyi most? — ismételte Lénárt a kér
dést.

Erzsi lába türelmetlenül mozdult a paplan 
alatt.

— A fontos, hogy egész jól érzem magam.
— Harminckilenc hat tized — mondta Báti s 

olyan hangon, mintha szemrehányást tenne és 
fenyegetőzne egyszerre.

A lány, mintha megtámadták volna, olyan iz
gatottan pattant föl a fektéből és kiáltott rá 
Bátira:

— Hagyja már végre az én. tizedeimet! Nem 
akarom, hogy ennyit foglalkozzanak velem!

Báti gyorsan letette a hőmérőt és fotelje felé 
hátrált. Erzsi most már rá se nézett, Lénárthoz 
fordult és nyugodtabban szólt:

— Menjen haza, Ágost, Magdus már biztos tü
relmetlen lesz, menjen, végezze a dolgát és ké
rem, ne jöjjön ki ide béteglátogatóba, én nem 
akarom. Bátival is egyáltalán nem ezt akartam. 
Nem volt lakása, azt mondtam, lákjon itt, de a 
lakásért túl nagy ár, hogy most minden mást 
elhanyagol. Szeretném, ha ő is végre menne a 
dolga után.

— Nem kell mindjárt úgy indulatba jönni — 
mondta Lénárt és elfelejtkezve a tilalomról, 
odament az ágyhoz, csittító mosollyal állt meg 
a lány mellett és játszi erőszakossággal fog
va meg a két vállát, lenyomta vissza a párná
jára. — No, a birkózás szabályai szerint...

Erzsi magára húzta a takarót és már mosoly
gott.

— A méregdudáját! Nem kell Bátit bántani 
— folytatta Lénárt. — Nem lehet a betegápo



lást Teréz nénire bízni, nem kell türelmetlen
nek lenni és főleg nem igazságtalannak.

A lány csillogó sötét szemekkel úgy maradt 
hányát fekve s megenyhülten, lehiggadva csen
desen duruzsoló panaszkodásba kezdett:

— Nincs igazam, tudom, de nézze, mit csinál 
Báti. Rosszul éreztem magam, tudtam spanyol 
és ágyba feküdtem. Hajnalban egyszerre itt ta
lálom ebben a fotelben Bátit. Hogy kerül ide? 
— kérdem és kiderül, hogy éjszaka jött ki, azóta 
ül itt és őrzi az álmomat. A félőrült vak házi
gazdája, mert nem tudott neki lakbért fizetni, 
kitette s én persze felajánlottam, hogy van itt 
elég hely, lakjon itt. S most semmihez se jut, 
mindig itt ül. Ez nem olyan betegség, ahol az 
embernek nagy ápolás kell, s ha valamire mégis 
szükségem volna, megígértem neki, hívni fo
gom; itt a szomszéd szobában zavartalanul dol
gozhat. De tudja-e, hogy máig még egy sort se 
írt meg a cikkéből, pedig ugye annak a Kom
munizmus mostani számában kellett volna 
jönni! Aztán meg beleegyeztem, jó, hívjon or
vost, de ő külön felhívta Török Gézát, hogy 
ajánljon egy elsőrangú orvost, mintha Isten 
tudj/a, milyen nagy esetről volna szó.

— Török Géza, az egész jó ötlet volt — kelt 
Báti védelmére Lénárt —, az az ember kiismeri 
magát a brancsban, hisz mindig minduntalan 
hatféle csöppeket meg pirulákat kell nyelni a 
szegénynek.

— De nem szeretem ezt a nagy apparátust. S 
a vége, hogy most Török elmondta magának — 
folytatta —, most maga is itt vesztegeti az ide
jét, holnap majd Török elvtárs jön ki . . .

— Attól nem kell félni, az vigyáz magára, 
mint a porcelánra -r- nevetett Lénárt és Báti 
felé fordult, hogy összene'/essen vele. De Báti 
lehajtott fejjel csak maga elé nézve komoly 
maradt.

— Épp ez az! A legvégén — fakadt ki Erzsi 
egy tekintetet vetve Bátira — ő is megkapja 
tőlem és így nem jövünk ki soha ebből a buta 
szobafogságból. Az is bosszant, hogy mindunta
lan elfelejt kezet mosni.

— Kezet mosni? — legyintett Lénárt.— Kér-r



dezze meg Licht doktort, az biztos még a haci- 
lusokban se hisz .. .

— Épp ezt nem szeretem benne — ráncolta a 
homlokát Erzsi. — Ha orvos, akkor hinnie kell 
a bacilusokban. Vagy pedig nézzen más mester
ség után. Maga pedig Ágost, menjen, mossa 
meg a kezét, mielőtt elmegy.

— Megyek, megyek — komédiázott s a két 
válla közé behúzott nyakkal engedelmesen ment 
a fürdőszobába Lénárt. — így összeteremtet- 
tézni egy embert, mint ezt a jó Báti komát 
maga — sóhajtott visszatérve kezében a törül
közővel Lénárt. — Nézze, egész el van kámpi- 
csorodva — nézze, nézze!

S miután a nagy tenyerével búcsút intett, 
megállt Báti fotelje mellett, lehajolt hozzá s 
fél karját a fiú nagy fekete feje mögé dugva, át
fogta a két vállát. Báti mindjárt felállt, de a 
Lénárt karja csak ott maradt a vállán; valami 
nehéz kezű, meleg és férfiasán szemérmes öle
lés volt ez. A tekintetük, ahogy így a két, egyik 
széles, a másik keskeny vállú, de majdnem egy
formán magaá, hórihorgas alak szorosan egy
más mellett állt, a tekintetük egy pillanatra ta
lálkozott: a Báti csodálkozásba táguló, bizalmat
lan és az erősebb Lénártnak a szemüveg mögül 
is fájdalmasan tele, simuló, mosolygó szeme. 
Báti aztán kicsit nyers mozdulattal bújt ki 
ugyan a karja alól és ment előre, de odakint az 
előszobában, mikor Lénárt felvette a bő szür
készöld kabátját, Báti, aki egyáltalán nem volt 
pedáns különben, még lehajolt, hogy a kezével 
valami piszkot veregessen le a kabát szövetjé
ről.

— Harminckilenc négy, azért nem gyerekjá
ték — állt meg Lénárt a lépcsőn.

— Hat, harminckilenc hat — javította ki Báti 
s egyszerre támadó lett megint a hangja.

— Hat — motyogta révetegen Lénárt. — S 
nagyon ideges is még hozzá — folytatta a hang
ját tompítva.*— Tudja Isten, hogy van az, nők
nél minden idegüggyé válik

— Flamm Jutkáról is valami ilyet mondott — 
pattant ki magának is váratlanul és kellemetle
nül Báti. Lénárt lassan ment le a pár lépcsőn



Báti előtt az udvarba. A lépcsők tövében ha
bozva állt meg, aztán a mögötte álló Báti felé 
fordulva a szokott széles kézmozdulattal intett 
neki:
. — Ehol jön már Teréza néni, ezek mást se 

tesznek, mint leselkednek — és fejét rázva in
dult a kapu felé.

Báti az előszoba ajtajából nézett tovább is 
utána. Csak idő múlva fordult meg s ment visz- 
sza a lakásba.

Bent a szobában, mint valami szívtelen őszinte 
szó ütötte meg a csend. 'Mint mikor Lénárt el
ment, most is hanyatt feküdt az ágyban a lány, 
de most hunyt szemekkel s a kékesfehér szem
héjak, a hosszú szempillák kérlelhetetlen moz
dulatlansággal árnyékolták be az arcot. Báti 
közelebb ment. Mintha az .arcnak, melyet még 
pár perc előtt sugározni látott, csak a maszkja 
maradt volna itt. Báti megfordult és nesztele
nül ment át a maga szobájába. Még csak rést 
se hagyva tette be maga mögött az ajtót. Ha
nyatt vetette magát a bevetett ágyon s két ke
zét a tarkóján összekulcsolva leste, várta: hátha 
mégis, ha csak egy szóra is behívják.

Kibírhatatlan: az ember ott áll valakinek a 
nyitott szeme előtt, mozog, tesz, vesz és az nem 
látja, ö  csak azért jött ide ki, mert a félőrült 
házigazdája nem akart tovább a lakbérre várni 
— jelentette ki Cinner Erzsi az ő füle hallatára 
Lénártnak. Mintha ő csak egyszerűen beleesett 
volna ebbe a betegápolói helyzetbe, úgyszólván 
tisztességből nem térhetett volría ki előle.

Báti felugrott és az ajtóhoz ment. Mégse fog 
egész délután itt a szomszéd szobában kuk
solni, hanem most mindjárt bemegy, és ha Cin- 
der Erzsi fel tudott az előbb elevenedni Lénárt 
jöttére, most is fel kell annyira elevenednie, 
hogy legalább megtudja, milyen felületes, vak 
és igazságtalan. . .  hadd tudja meg, mi történt 
itt a szeme előtt, amiből semmit se látott, sem
mit se lát. De nem nyomta le a kilincset. Ügy 
érezte magát, mint akinek betömték a száját és 
hiába szeretne kiáltani. . .  nem is, szabad, lehet 
kiáltania, csak lidércnyomásba öltözött mese ez: 
amint megszólal, a nevükön nevezett dolgqkra



köd borul és rossz, ízetlen portéka lesz a szóló 
szőlőből és csengő barackból. Igenis itt kell ma
radnia a szomszéd szobában és hallgatná és csak 
hallgatni. Első nap óta, azóta, hogy itt kint van, 
így megy ez. Félig akaratlanul, félig szándéko
san panaszos szemrehányással mondta az első 
nap, hogy milyen soká várt a kávéháziban hiába 
s a felelet erre csak az volt, hogy: hiszen akkor 
elmulasztotta a nyorrjdászgyűlést! S mikor a 
lány hajnalban meglátta, első szava az volt hoz
zá: biztos megint lakás nélkül van. Vacsorázott 
legalább? S nem fázott itt egész éjszaka? — Itt 
mindent közönséges dolgokra vezettek le, min
dig minden hétköznapivá lett, holott ő a rend
kívülit élte, úgy érezte. Akkor is alig várta a 
reggelt s elképzelte, hogy fog a lány meglepetve 
felülni s bámulni rá, s ö akikor elmondhatja 
majd, mint ült a kávéházban, ült, ült és várt, 
míg egyszerre meghallotta, hogy üzent, beteg, s 
mint rohant akkor el s ment: a villamosok el
akadtak a hófúvásban — ment gyalog valóságos 
mozgó hóemberré válva, mint ment a hófúvás
ban vakon előre, s ő, aki oly rosszul tájékozó
dik, anélkül, hogy bárkitől is útbaigazítást kért 
volna, ment előreszegzett fejjel, biztos tudta, 
hogy jól megy, mint akit biztos szimatú ösztön 
nyargal a havas éjszakában, egyszerre csak itt 
volt, pontosan itt a ház előtt. Valóságban pedig 
ehelyett az elbeszélés helyett alig mondta el, 
hogy gyalog kellett kijönnie, mert elakadtak a 
villamosok, a lány azzal vágott a szavába: Jó 
volna akkor, ha most mindjárt ruhát váltana, 
de sajnos itt nincs. . .  a cipője is biztos vizes, 
vegye fel a fürdőköpenyt, rakja meg jól a kály
hát és igyon egy meleg teát. S ahelyett, hogy el
mondhatta volna, milyen furcsa volt neki, mi
kor az ösztönszerű rohanás után a keze érintése 
nyomán itt a házban megszólalni hallotta a 
csengő józan hangját — olyan volt, mintha egy 
egész más, ősibb világból tértem volna vissza — 
akarta mondani, de nem őróla, nem az érzések
ről és megérzésekről, hanem a házmesteméről 
volt szó, akit felvert az éjjeli álmából.

Valahogy nem került rá sor, hogy ebben a 
tárgyilagos atmoszférában az élményekről be-



szélhetett volna, arról folyt a szó, hogy milyen 
bizalmatlanul fogadta az öregasszony az éjsza
kai vendéget s micsoda mulatságos küzdelembe 
került, míg azon a címen, hogy ő rokon, bebo
csátást nyert. Egyszerűen nevetséges lett volna, 
ha Báti azt mondja ehelyett: csak látta volna a 
kabátomat, a kalapomat, mozgó hóember vol
tam mire ide kiértem! Akkor mindjárt elkez
dődött az is, hogy tekintettel kellett lennie arra, 
hogy a leány beteg. Elejétől kezdve 5 volt az, 
akinek tekintettel kellett lenni! Jött ide feldúl- 
tan, kicsit a saját feldúltságától is elragadtatva, 
csodára szomjasan és egyben élvezve ezt a 
szomját — és ridegen azzal fogadták, hogy búj
jon egy fürdőköpenybe, biztos vizes a ruhája, 
még náthát talál kapni! Hányszor nézte határo
zottan ellenszenvvel, elkeseredetten az állig be
takart leányt1 Most, mikor már ismerhetné, mi-: 
kor előtte áll, még most is pont úgy küldte a 
fürdőköpenyhez, mint annak idején az ajánlóle
véllel a pettyes nyakkendőtű Kilinyihez. S köz
ben ennek a néma küzdelemnek mindig az lett 
a vége, hogy őneki, Bátinak kellett rossz lelki
ismerettel nagyokat nyelnie és szégyellnie ma
gát önmaga előtt. Ha nem lett volna erről sok 
apró, s főleg egy különösen keserves emléke, 
akkor talán az előbb mégse vette volna le a ke
zét a kilincsről. /

Első nap óta, hogy itt kint volt, hányszor állt 
már ugyanazzal a lázadó haraggal a lány előtt, 
mint az előbb kezével a kilincsen? Minden más
tól eltekintve: ő Vértestől jött, előzőleg meg Lá
nyitól megtudta, hogy „nem olyan egyszerű a do
log”, a Kommunizmus miatt már nem kellett 
volna Erzsinek azt a házassági komédiát meg
játszania, mert a párt úgyis átvette és finanszí
rozza a lapot — rengeted minden volt, amiről 
feltétlenül beszélnie kellett volna. Tiszta kép- 
mutatás volt, mikor ő ma azt mondta Lénárt- 
naik, hogy — Kaffka Margit 48 óra alatt halt 
bele a spanyolba, tehát. . .  ez a rémítgetés 
majdnem tisztára képmutatás volt tőle, mert ha 
időnként fel is bukkant benne a félelem, és ti
tokban pern csak az orvost, hanem a szobájában 
talált orvosi könyveket is faggatta — mégis Lé-



nárt megdöbbentően az ő saját legmélyebb ér
zését is kifejezte ma, mikor arról beszélt, hogy 
furcsa bár, de úgy van, valahogy nem jutott 
eszébe, hogy Erzsi tán nem bír ki valamit. Hisz 
Báti voltaképp ugyanebből az érzésből vádolta 
azzal a leányt, hogy visszaél, mint egy kivált
sággal, a betegségével s csak azért húzza fülére 
a paplant, hogy őelőle bújjon el.

Cinner Erzsi józansága, egyszerűsége és köz
vetlensége tetszett neki, néha szinte megigézte, 
de többször túl józannak, nőietlennek érezte. 
Mindenben annyira s olyan erővel volt más, 
mint ő, hogy minduntalan meg kellett ütköznie 
benne. Ennek a lánynak a jelenlétében elvesz
tette a bátorságát a saját stílusához, a saját 
gondolataihoz. Néha valósággal megbénítva 
érezte magát, akár valami kamaszkorban lévő 
fiú, akit folyton leckéztetnek és már nem tudja, 
hova tegye kezét lábát. Sokszor kinyitotta a szá
ját, hogy mondjon valamit és aztán mégse 
mondta, mert ránézett a betegére s máris el
romlott a viszonya a saját gondolatához. Akár
hányszor is próbált a Cinner Erzsi személyes 
ügyeiről közelebbit megtudni, valami intim 
hangulatban azokról beszélni — a lány mindig 
csak olyan dolgokra fordította a beszélgetést, 
melyek közönséges dolgok voltak, s a lány 
olyan nyílt tekintettel tette ezt, mintha ez 
volna a magától értetődő. Mert még azt se lehe
tett ráfogni a lányra, hogy sértően zárkózott 
volna vele szemben; csak úgy tett, mint akinek 
nincs mit magába zárnia. Lehetett ez igaz, 
őszinte magatartás? Tegnap azt mondta az or
vos, hogy keresztkötéseket kell vennie. Báti ' 
igyekezett, hogy a hangja egész elfogulatlanul 
csengjen, mikor az orvos távozása után felaján
lotta, hogy majd ő segdékezdk. A lány azonban 
nyugodtan nézett rá a nyílt szemével: maga, 
Báti elvtárs, igazán kedves — mondta —, csak 
arra kérem, csavarja majd jól ki előbb a boro
gatást.

De épp ez volt az,'ez az egyáltalán nem ter
mészetes egyszerűség, ami megzavarta.

Báti feküdt az ágyon, fülelt, de csak a saját 
lélegzetét hallotta. A szobába már beköltözött



a korán esteledő téli délutánok nyirkos szürke 
sötétje. A súlyosodé csendben, ahogy a tegnap 
éjjel óta fűtetlen hideg szobában a kék tapétás 
falra meredt, egyszerre eszébe jutott egy csen
des őszi napban sütkérező föld. Akkor látta, mi
kor leszállt abból a marhakocsiból, melyen a 
frontra szállították. A lelakatolt marhakocsi 
bűze, a benne vele együvé zsúfolt emberek lár
mája után jó volt a föld, oly jó volt lélegzeni, 
járni, nézni, élni. Hosszú árkok útvesztőin ke
resztül, libasorban haladtak előre s ő a katonák 
között frissült szemmel nézett ki az árokból 
jobbra-balra. Épp olyan volt a mező, mint min
dig mindenütt a világon világos őszi délutáno
kon. Ha az ember nem átalná lehajolná, meg 

i tudná lágy kézzel simogatni a sárgába hajló 
nesztelen füvet. Fent a sötétkék tapétaszínü 
magasságokban egy-egy repülőgép motorja ber
regett s ő, aki még nemigen látott repülőgépet, 
elfelejtkezve arról, hogy azok tán halálokkal 
megrakott ellenséges repülők, fel-felnézett és 
gyönyörködött a látványban. Hó a magas he-x 
gyek ormán és a felettük haladó gép a vonuló 
felhőikkel együtt néma árnyékokat húz a fehér 
hegyhátra. Egyáltalán nem ilyennek képzelte a 
frontot. S mikor megmutatták neki a földbe 
ásott fedezéket, a falakon rajzszögekkel odatűz
delt képeslapokkal; rajzokkal, szalmazsákkal, 
kis asztallal, sőt még kályha is volt a tágas 
lyukban, lakályosnak találta. S így aztán, mint 
ahogy falusi ember a háza elé, kis idő múlva 
úgy ment ki ő is a fedezékből, hogy kicsit oda
kint is körülnézzen. S hogy kiment s meglátta 
a drótsövények tetejét, felment az első közeli 
dombra, hogy egészen áttekinthesse az ismeret
len tájat, s épp lábujjhegyre állt, hogy jobban 
lásson, mikor hallja a mérges kiáltást: gyüjjön 
le, mert mindjárt lepuffantják odaátról. Elcso
dálkozva fordult meg és csak mikor már megint 
benn ült a fedezékben s magyarázták neki, 
hogy innen pár száz lépésnyire ásta be magát 
az orosz s hogy az, ami közvetlenül azután fü
tyült, hogy ő lebaktatott a dombról, az srapnel 
volt és alighanem neki szólt — csak akkor verte 
ki a rémület hideg verejtékkél.



Báti nézte a kék tapétát s figyelt. Most eszébe 
jutott Lénárt arca, mikor Lénárt kezében az 
orvosi tankönyvvel itt ült az ágy szélén s most 
egyszerre zúgni kezdett a feje és pánikban vert 
a szíve. Mintha valami vadember, aki zajt ütve 
igyekszik elűzni a gonosz szellemeket, akiktől 
fél, felugrott s meglehetős lármával rontott be 
a lány szobájába.

Amint belépett, a lány éjjeliszekrényén ki
gyulladt a villany.

— Jól megizzadtam, s oly jól aludtam — 
hallotta a lány hangját, s hogy a szeme hozzá
szokott a világításhoz, látta, hogy a lány ki
nyújtózva mosolyog. — És maga — hallotta a 
kérdést — dolgozott végre?

— Egy kicsit. . . hogyne — mondta Báti és 
a kályhához ment, rátett a tűzre. — Felköltöt
tem? De féltem, hogy kialszik a tűz, hisz este 
van már. Nem zavarom, ha most benn mara
dok?

— Milyen jól nevelt lett! — csúfolkodott ba
rátságosan a leány. — Remélhetőleg nem hara
gudott meg azért, hogy délután úgy kifakad
tam .. . Féltem, hogy meddig fogom még le
kötni az idejét. Lényegében, be kell látnia, iga
zam volt. De most már nem fontos. Nagyon, na
gyon jól aludtam s most oly frissen ébredtem. 
Azt hiszem, végére járunk az egésznek, meg
látja, három nap múlva m á r . . .

Báti pár nap vagy talán még egy óra előtt is 
lelke mélyén talán maga is azt hitte, hogy leg
alábbis enmél a lánynál végsőképpen nem keres 
többet vagy nagyobbat, mint a szerencséjét. De 
mikor az előbb az ajtó mögött a halál brutális 
lehetősége agyába lobbant, akkora rémület fe
lelt rá benne, hogy egyszerre megtudta, hogy 
itt nagyobb dolga forog kockán, mint valami
fajta szerencse. Felrémlett előtte a kép, mikor 
ennek a háznak ablakában állt s először nyár
salt bele a szemében egy idegen élet, ermek az 
ismerős ismeretlen életnek a fájdalma, s mint 
saját teste fájdalma hasított át rajta. Ez a pil
lanat akkor elmúlt s azóta mindig csak saját 
magára gondolt. Akkor is, mikor belépett a szo
bába és oly váratlanul a vidáman duzzogó, üde



ébredés hangja ütötte meg a fülét, egyszerre 
megint csak magára gondolt, mintha a halálból 
kapta volna s ő kapta volna a haláltól vissza ezt 
az övével oly érthetetlenül összecsomózott éle
tet és most, nyomban erre az örömre a megtán
torító valóság.

— Három nap múlva már! — kiáltott fel. — 
S mi lesz akkor?

— Megyünk megint munkára!
A lány hosszan, akkora vidámsággal neve

tett, ahogy Báti még nem látta. Nevetett és ne
vetett, és egy-egy vastag könnycsepp qsordult 
ki az idegesen csillogó szeméből s csörgött vé
gig az arcán. Csak ezeknek a könnyeknek az el- 
leplezésére kellett ez a hosszú vidám nevetés? 
— kérdezte magától Báti, megyünk megint 
munkára, ismételte magában s érezte, megint 
kisiklik a keze közül, megint, mielőtt magában 
megfogta volna, már elnyeli előle a zajos és sü
ket közönyű emberzavar. Nézte a nevetést és 

, érezte mint szakad rideg szomorúság rá a szí
vére s lassan ereszkedett le az ágy szélére.

— Sose gondoltam a halálra — folytatta most 
már nyugodtabban a lány. — De mikor maga 
most délután felhozta Kaffka Margit esetét, 
egyszerre eszembe jutott: biztos ő is még sokat 
szeretett volna végezni, s megijedtem. Most itt
hagyná a világot és egy influenza révén — ez 
olyan buta, hogy épp azért lehetséges. Most 
meghalni, mikor végre érdemesen lehet, mikor 
van miért élni! Nem bánom ha ki is nevet, de 
egyszerre minden eset eszembe jutott, minden 
kis munka, ami alól kibújtam, amit találhattam 
volna és nem végeztem el. Ma meghalni influ
enzában, mikor talán holnap még a halálával 
is végezhet az ember valamit. . .  nem annyit, 
mint Liebknecht vagy Luxemburg, de annyit, 
mint azok a salgótarjáni prolik agitáltak a ha
lálukkal, akiket legéppuskáztak. Három nap 
múlva, milyen jó lesz megint dolgozni, dolgozni! 
Egész elliülyül az ember így az ágyban.

Báti ült az ágy szélén s mintha először nyílna 
ki a szeme s most először látná maga iránt való 
részvéttől meg vesztege tlen, látó tekintettel egész 
félelmes fölségében a világot, és benne magát,



az egyes embert, akinek nincs nagyobb dolga, 
mint az itt kiosztott dolga, melyet el kell vé
geznie. A keze a lány keze után nyúlt és a feje 
iassan hajolt rá a merevedő kézre, melyet a te
nyerében tartott. Csak a homlokát nyomta rá a 
kis kezére, úgy odaszorította rá a homlokát, 
hogy érezte homlokcsontján a kéz minden ujjá- 
nak tövét.

— Igen — mondta halkan s égő arcát így el
rejtve — igen, csak azért szabad örülni az élet
nek, mert dolgozni lehet, mert van, amiért ér
demes oda is adni az életet.

A lány mozdulatlanul ült. A fiú előrehajló 
háta a szögletes, keskeny vállakkal meg-meg- 
rángott.

— De én ezt maga nélkül mindig elfelejte
ném — beszélt aztán tovább Báti. — Maga mi
att felejtem el minduntalan. így van. S rájöt
tem, hogy bár sok minden történik velünk, oly 
ritka az, hogy valami bennünk is történjék. Ke
vés az, amit olyan erővel élünk át, hogy odáig 
leérjen, ahol a tulajdonképpen való életünk, 
ahol mi magunk vagyunk. Ez a mi magunk 
most úgy tűnik nekem, mint valami sötét mag,

* s ha magával nem találkoztam volna, velem ak
kor is biztos sok minden történhetett, történt 
volna, de bennem ott a sötétben mintha most 
mozdult volna, csak azóta pattant volna k i . . .

Felemelte a fejét, felült. A lány tág szemek
kel ült az ágyban, a kipirult arca mellett az 
ajka most egész halványnak tűnt és meg-meg- 
rándult, mint a szepegő gyereké, de hang nem 
jött ki rajta. Báti elengedte a kezét, s mintha a 
kéz élettelen volna, úgy maradt ott az ágy szé
lén, amint Báti letette, s a sárgaréz éjjelilámpa 
üveggyöngyös zsinórjainak árnyéka játszott 
rajta.

— Nem is tudom, mért mondtam ezt meg — 
mondta Báti. — Nem azért tettem, mert valami 
választ vártam. Hiszen maga nem volna az aki, 
ha én kellenék magának.

A lány olyan mozdulatot tett, mintha valami 
szemét zavaró pókhálót kellene a szeme elől le
törölnie.

—1- Erre egyáltalán sohasem gondoltam. Iga-



zán nem akartam. Biztos valami félreértés tör
tént.

Beszélt és szemeiben különös, butaságig be
csületes csodálkozással nézett a nagy szál, haj
lott hátú fiúra, aki ölhetett kezekkel ült az ágya 
szélén. A szemöldöke egész felhúzódott a riadt 
figyelésben. — Egész biztos, hogy téved, Báti 
elvtárs — ismételte, mikor a fiú felemelte rá a 
tekintetét. — Túl soká volt itt bezárva nálam — 
rázta meg erélyesen a fejét. — Amint bent lesz 
megint a munkában, rá fog jönni, meg fogja 
látni, Báti elvtárs, hogy tévedt. Mért kellenék 
épp én magának? Most már remélhetőleg nem 
félt majd a spanyoltól, megy dolgozni, és akkor 
mindjárt rá fog jönni, hogy tévedt.

— Igen, már holnap menni fogok, mindjárt 
reggel menni fogok — mondta Báti csendesen 
és a hosszú ujjai görcsösen fonódtak egymásba. 
Egy percig hallgatott, aztán túláradó élénken 
folytatta: — Tudja, Vértes például hisz abban, 
hogy az embernek sorsa van — csak ő nem 
olyan sorsban hisz, mely magától megkeresi az 
embert, hanem egy olyanban, melyet az em
bernek magának kell a maga számára megke
resnie. Szerinte a legtöbb ember nem jut el a 
sorsáig, el se indul feléje vagy félúton megáll. 
A legtöbb élet csak elmúlik és visszahull a ter
mészetbe matériának, mint a falevelek. Ez ellen 
máskor a külön egyéni élet kiépítése, egy nagy, 
személyes akarat, mű megvalósítása volt a vár. 
De ma, mondja Vértes, egy ilyen külön vár azt 
jelenti, hogy az ember kívül helyezi magát az 
életen, a megváltási akaraton, melynek ma 
nincs más hordozója és nincs más színtere, mint 
a politika. Ma mindenkinek, aki fennmaradó 
értelmet akar adni annak, hogy él, el kell dob
nia magát, az egyén külön missziója megszűnt, 
mert teljes a sötétség, maradéktalan, s aki nem 
akar ezen a sötétségen keresztül menni, mért 
teljes a sötétség, az bárhova máshova is megy, 
sötétben marad, ő  beszélt egy német filozófus
ról, azt hiázem Fichterröl, aki azt mondta, hogy 
az emberiségnek keresztül kell menni a teljes 
bűnösség korszakán, mert ezen visz keresztül az 
út a megigazuláshoz. Ma ez a kor van itt és aki



a közösséggel együtt ennek a kornak parancsát 
nem teljesíti, nem a bűnt tagadja meg, hanem 
az egyetlen utat, mely kivezet a bűnből. Benn 
vagyunk a sötét alagútban s keresztül kell rajta 
mennünk, ha világosságba akarunk érni.

Egyszerre nevetve pattant föl az ágyról és 
hosszú léptekkel járva fel alá a szobában, sze
mét le nem véve a lányról, beszélt és beszélt:

— Metafizika ez vagy nem, az mindegy. Biz
tos, hogy nevetséges az ember, aki ma nagyra 
van kicsi magával. Egy város, az ország, az 
egész világ, mint egy monstruózus őserdőtűz, 
ég, és valaki itt szalad benne a tűzben és arról 
beszél, hogy az ő speciális szí vecskéj ének 
csücske körül milyen érzelmek dúlnak. Fertel- 
mes, tudom, fertelmes, hogy én itt ülök, 
oly régóta ülök itt a szobában, mikor le
het, hogy egy hét múlva már itt is kint 
leszünk az utcán. És az embernek ma azt 
kell mondani magának: hány olyan munkás 
van, aki egy hét múlva, hallgatva a szociálde
mokrata pártra, éppúgy lőni fog a pesti kom
munista munkástársára, mint ahogy a berlini 
szociáldemokrata munkás lőtt? Hány olyan lesz 
aikkor ellenség, aki nem lett volna az, ha én 
nem ülök a szobában, hanem idejekorán meg
mondom neki az igazat, megmutatom neki az 
igazi ellenséget, a vezéreit, s az igazi gyűlölni- 
valókat, azokat, akiknek a vezérei szolgálnak. 
Mert' önmagában ma nem ér semmit az egyes 
ember, de amit bent a sorban végezhet és mu
laszthat, az értékben felmérhetetlen. Nem, tu
dom én, hogy ezt maga mind tudja, nem is ma
gának, hanem magamnak mondom, hisz maga 
mondta, első szava volt: dolgozni, dolgozni. Biz
tos csak azért mondom mindezt magának, hogy 
meggyőzzem róla, én értem, én is azt akarom, 
én is úgy akarok élni, mint maga. Úristen! — 
állt meg kilökve a két karját. — Milyen szép, 
milyen nagyszerű volt ez így élni, egyáltalán 
ma élni, h a . . .  ha például maga szeretni tudna 
mégis engem.

Egész belesápadt, ahogy egyszerre hatalmába 
ejtette ez az elképzelés. Nem vont vissza sem
mit abból, amit az előbb mondott s nem, legke-



vépbé se került ellentmondásba! Mert nevetsé
ges ma a „szívecskénk csücskének” bájaival 
bajmolódni, de egyszerűen csókolni, ölelkezni és 
örülni azzal, akit szeretünk? És már lelkesülten 
tovább álmodott és mindjárt szóba is foglalta, 
kikiáltotta:

— És mennyivel különb ember, mennyivel 
több érő volnék én akkor! Mert tudja, én egy
általán nem gondolom, hogy a szerelem az csak 
polgári ideológia! Én érzem, hogy éppúgy van, 
valóságosan van, mint ahogy a tűz, a víz, a le
vegő van, van, van, mint a föld és hatalmas! 
Mondja, például, de igazán, csakugyan nem le
hetne, hogy . . .  nem tudna? Milyen jó, gyönyörű

- lehet az: igazán boldognak lenni!
A vágy ereje s hogy ilyen közvetlenül, egy

szerűen ki lehetett mondani, meg lehetett for- 
mulázni, egyszerre közeli valóságnak tüntette fel 
előtte azt, aminek a lehetőségét ily könnyű volt 
elképzelni. Hiszen talán nem is olyan lehetet
len . . .  sőt egyáltalán nem lehet lehetetlen az, - 
amit ő ennyire szeretne s amihez semmi, semmi 
más nem kell, csak hogy ez a leány is egy ki
csit akarja. A szeme előtt aranyos ködben csil
logott a rövid fekete haj, a világos homlok és a 
hátrahajló fej, a rá fölnéző szemek, a megfe
szülő vékony fehér nyak. Közelebb ment, hisz 
hallgat, hiszen meghallgatja!

— Én mindenben igyekeznék — beszélt el-el- 
fúlón tovább —, én egészen megváltoznék, Egy
szerűbb, igazabb, szorgalmasabb vagyok máris, 
mint voltam, mert nem azt kell néznie, hogy 
most milyen vagyok, hanem. . .  de, persze, 
maga azt nem tudhatja, azt kell néznie, hogy 
ahhoz képest milyen, mennyivel más vagyok 
máris. De az csak azért volt, mert olyan egye
dül és olyan kétségbeesett voltam. Gondolja el, 
pusztánál is rosszabb helyről jövök én. Pusztá
ban az ember egyedül van, körülötte természet, 
ég, csend, föld. Kivel akarhatná ott megosztani 
magányát? De én emberek közt laktam, akik
kel beszélni akar a teleszívű ember és ők vol
tak az én pusztaságom. Gondolja el: nincs egy 
kéz, melyet az ember megfoghat, nem, nincs 
egy fül, mely türelmesen és komoly figyelem-



mel meghallgat. Az ember nem bírja ki, külö
nösen, ha olyan fiatal, mint én voltam. Egész 
közönségesen, szó szerint nem bírja ki. Igen, ez 
a legszörnyűbb. Akkor az embernek már nem 
marad semmi se, az egész ember, egyetlen, föl
tétien vágy: ki, ki a magányosságból, bármi 
áron, de emberek közt, emberarcú lények közt, 
emberekkel közösségben. Igen, ez akkor kezdő
dött nálam, mikor kitört a háború és egyszerre 
elvesztettem a gyerekkori hitem, közösségem, 
az otthoni munkásotthont. És az első emberbe, 
aki szembejön, belekaposzkodik ilyenkor az em
ber, belekapaszkodik az első társaságba, mely 
befogadja. . .  s hogy befogadják, olyan akar 
lenni, mint a társasága, ök is olyanok voltak, 
mint én voltam, mielőtt hozzájuk szegődtem. 
És aztán rosszabbak lesznek a zsíros józanság
nál is, mely őket a kétségbeesésbe kergette bele: 
romlottak, cinikusak, semmittevők lesznek, és a 
régi metagadott tűz fényének sajátságos világí
tásában külön kis zárt csoportot alkotnak . . .  
alkotunk. Onnan, közülük menekültem, kétség- 
beesett utolsó kísérlet volt, hátha nem késő 
még, amikor egyszerre az egész világ megmoz
dul, hogy új életet kezdjen, hátha helyet kapok 
én is újra azok közt, akik valami nagyot akar
nak. És akkor találkozom magával és most úgy 
szeretnék egész olyan lenni, mint maga. De az 
ember nem lehet addig egész jó, amíg nagyon 
éhes, addig mindig, mint valami lába elé vetett 
gáncsba ütközik bele a saját külön boldogtalan 
éhségébe. Boldognak kell lenni ahhoz, hogy az 
ember ember lehessen. Hogy emberré lehessek, 
szabad, önzetlen, egyszerű emberré, jó emberré, 
olyanná, mint maga, aki olyan szép, olyan lel
kesen, egész másképp szép . . .

És mert a lány még mindig hátra vetett fejjel, 
felfelé fordított arccal szótlanul hallgatva csak 
ült és nézte a lelkendező, fölébe hajló, sápadt 
hosszú fiút, a fiú végső ujjongással kapott a 
lány feje után és vette a két tétova nagy keze 
közé és hajolt mindig közelebb, lejjebb hozzá.

— Ugye, meg fogja próbálni? Megpróbálja, 
hogy kicsit szeressen? — s boldog izgalom sírt 
a hangjában, mikor még megvallotta: — Én



máris annyit köszönök magának, mint egy ba
rátomnak, egy könyvnek sem, pusztán azért, 
pusztán azáltal, hogy láttam: van, maga van.

Zúgó fejjel a lány meleg vállára esett, keze a 
lány fényes hajának sűrűjébe markolt. Nem 
bírta az égő szemét nyitva tartani. És a csókjai 
remegve, fázva keresték a lány testének édes bő 
melegét. És egyszerre, mint egyenletes kala
pácsütések valahonnan messziről, nagyon mesz- 
sziről a lány hangja:

— Nem lehet, én mást szeretek.
A lány tágra nyílt szemekkel, félig nyitott 

ajakkal mozdulatlanul feküdt előtte, komoly és 
sápadt volt s Bátá keze mintegy a saját súlya 
alatt lassan hullt le:

— Mást szeret — mondta a lány után. Föl
eszmélt és azért még mindig csak ült, nézte az 
ágyában mereven fekvőt és várt. Nem tudta fel
fogni, hogy ez az útolsó szó, de nézte a lány 
riadtan is hitvalló komoly arcát és látta, hogy 
nincs másképp, így van. Könyörtelen lett kíhrü- 
lötte a csend, mint a szobában, ahol az utolsó 
szöget verték be egy drága élet koporsójába. 
Túlkiálhatatlan, kérlelhetetlen egyszerű, üres 
csend. A lány szeme szelíden állta a rámeredő 
tekintetet.

— Nagyon szereti? — kérdezte olyan hangon, 
mintha ő akarna gyónni.

— Teljes szívvel és teljes lélekkel — hang
zott mindjárt, az ajk körül egy halvány fázós 
mosollyal, a felelet.

Báti körülnézett a szobában, aztán gyorsan 
felkelt és mellényzsebéből egy cigarettát elő
húzva, szárazon mondta:

—■ Élmegyek.
A lány hallgatva nézett rá és fordította utána 

a fejét, amint ment az ajtó felé. Az ajtóban Báti 
megint megállt és megkérdezte: *

— Vagy szüksége van valamire előbb?
A lány a fejét rázta és hagyta, hogy Báti ki

nyissa az ajtót és menjen.



A K A M A S Z ,  A K I B Ő L  E G Y  
C S A P Á S R A  L E S Z  F E L N Ő T T

Báti szökve ment le az előszobából a lépcső
kön a kapuhoz, mert Kladek bácsi többnyire a 
kis hátsó lakás udvarra nyíl9  szobájának abla
kában üldögélt s ha Báti felbukkant az udva
ron, ott hátul mindjárt nyílt az ajtó és megje
lent a fehér bajuszos fej. Most ugyan már este 
volt, de az öreg Kladeknak nagyszerű a füle. 
Báti máskor mindig türelemmel viselte el, ha 
az öreg egy-egy félórai beszélgetésre a nyakába 
varrta magát. Néha még érdekesnek is találta. 
Az öreg is, mint ebben az időben már mindenki, 
szakszervezeti tag volt, a házmesterek szakszer
vezetének pontosan fizető tagja. Ettől függetle
nül azonban teljeséggel lehetetlen volt valami 
politikai nyilatkozatot kicsikarni tőle. Kitért 
minden igen és nem elől s valami általános, 
semmitmondó formula homályába burkolózott, 
mint például: „bajos itt eligazodni” vagy „lehet, 
hogy kívánatos volna, hacsak lehetségesnek fog 
bizonyulni” vagy „sok az érdekes felfogás, de 
én nem tudnám melyik a javalandó”. Egyszer 
Kladek váratlanul kijelentette, hogy „nagy elő
menetelt tesznek az izraeliták is manapság”. — 
A zsidókat gondolja? — kérdezte Báti. — Hogy 
érti ezt az előmenetelt? S mért az izraeliták is?
— Mert minden vonalon nagy az előmenetel, ha 
már a nők is szavazni fognak az új törvény sze
rint s hasonlatosan az izraeliták — fejtette ki 
az öreg. — A háborúban még csak egy izraelita 
miniszter volt s most már úgy hallatszik, négy 
is van. Az izraeliták nagy előmenetelt tesznek.
— Báti erre magyarázni kezdte: az a háborúbeli,



Vázsonyi, az nyíltan a grófokkal tartott és azt 
mondta a forradalmárokra és még azokra is, 
akik csak választójogot követelnek: „eltaposom 
őket”. Ezek a mostaniak se jók, nem azért nem, 
mert zsidók, hanem azért nem, mert nem akarják, 
hogy azoké legyen a gyár, a föld, a ház, akik 
dolgoztak rajta és dolgoznak benne. — Az öreg 
hagyta kibeszélni s a végén bólogatva ismételte 
meg: — Az izraeliták előmenetele nagy.

Báti most már nem volt olyan naiv, hogy, 
mint még nem is nagyon régen, forradalmi ver
seket olvasott volna fel a nagy hasú Wester- 
mayernek, de azért abba még nem tudott és 
nem akart belenyugodni, hogy akadhasson pro
letár, akit nem lehet osztály öntudatos gondol
kodásra bírná. Ha akad, akkor minden esetben 
az agitátorban és semmiképp sem a proletárban 
a hiba — erről meg volt győződve, mert úgy fogta 
fel a dolgot, hogy van egy természeti erejű osz
tályösztön is, melyet csak ki kell szabadítani a 
rárakodott, köréje font hazugságok elkorcsosító 
gúzsából s akkor aztán ez az ösztön rávezetné 
a proletárt az igazságra, hol az ellenség, akit 
ütni kell és hol az út, melyet járni kell. Az öreg 
Kladek nehéz dió volt, de Báti abban a hitben 
élt, hogy Sári sokat rontott itt, mikor a maga 
nyers, veszekedős modorában rontott rá az igaz
ságokkal az öregre. S az, hogy az öreg egyene
sen kereste a vele való beszélgetéseket, ez — 
Báti szemében — csak amellett szólt, hogy meg 
lehet majd lassan, óvatosan nyerni az öreget.

Épp csak ezúttal, csak most semmi kedve se 
volt hozzá s fellélegzett, mikor kiérve a ház elé, 
bezárhatta maga mögött a kaput.

A keskeny ösvényen csak itt-ott fehérlettek 
hónyomoik s körül-körül is nappali olvadásban 
meglappadt, elsárosodott hó feküdt. A sötétben 
minduntalan letévedt az ösvényről s a lucskosra 
ázott földön csak lassan emelgette a lábát. Háta 
mögül gyenge szél fújt s vágott fülére s tarkó
jára friss hideget s a fákról, melyeket a sötét
ben látni nem lehetett, csak hallani, a gyenge 
szél is le-lecsapta a még nappal egészen le nem 
hullt havat. S mintha az este maga is csak 
egyetlen nagy, földre ráterpeszkedő xniazmás fel



hő lett volna. A távolból azonban, mint a mégis 
eleven, mozgó élet köszöntése, hangzott el hozzá 
a közeledő villamos erősödő jellegzetes lármája, 
s mint régi könyvekben a vándor a világos ab
laknak az elhagyott földeken, úgy örült meg 
Báti, mikor szemébe tűzött a villamoskocsi or
rán a fényes növekvő lámpa. Feltételes megálló 
volt csak és néha az embernek örömet okoznak 
olyan dolgok, amiket máskor észre se vesz. Báti 
már messziről integetett és hogy a kocsi külön, 
csak őmiatta megállt — olyan rossz dolga 
volt-e, vagy annyira torkáig volt-e tele felindu
lással —, ez a rendes, természetes dolog is, hogy 
érte a kocsivezető meghúzta a féket, most jól
esett, tulajdonképp meg tudta volna köszönni.

Bár a villamoson volt elég üres pad, Báti 
egyenest a kocsi végébe ment, oda, ahol a hQsz- 
szú pad végében a kocsi egyetlen két utasa ült: 
egy házaspár, mint a náluk levő látcső mutatta, 
valószínűleg színházba készültek. Báti annyira 
közvetlenül mellettük foglalt helyet, hogy az asz- 
szonyf talán a jó, finom ruháját féltve, arrébb hú
zódott tőle, közelebb az urához. Mikor a kalauz 
odajött, hogy az új utasnak jegyet adjon, az úgy 
adta a kalauz kezébe a pénzt, hogy lopva szinte 
belefektette ez alkalommal az ujjait a fekete 
szélű, széles körmű kézbe. Egyszerűen egyszerre 
megkívánta azt a bizonyos különös, intim me
leget, mely az élő testé. A kalauz egyébként ki
csit elgondolkodva nézett a borotválatlan sá
padt pasasára s nem éppen bizalommal.

— Az éjjel megint fagyni fog — mondta, de 
Báti csak annyit felelt rá, hogy alighanem úgy 
lesz, kint hideg szél járja. Nem akart, nem is 
tudott volna most beszélgetni, nehéz volt benne, 
rajta minden, s csak valami néző kedvű, vágyás 
melegség sűrűsödött a tagjaiban. Még csak szo
morú se volt. Csak jólesett nézni s valahogy 
még soha így nem nézett emberekre, mint most. 
Valahogy úgy .nézte őket, mint iskolásgyerekek 
tekintenek fel a felsőbb osztályosokra. Mintha 
eddig az óráig minden eddigi bőséges kétségbe
esései, örömei, küzdelmei ellenére is csak játszott 
volna, kacérkodott volna gondolatokkal és tet
tekkel. Eszébe jutott, hogy mikor akkor este —



mintha messzi évek előtt lett volna — Fluck 
egyedül elvágtatott a sötétben, egyszerre gon
dolt rá, hogy milyen magányos ez az ember! És 
arra, hogy milyen szép verset fog írni erről a 
magányosságról! Még akkor is, mikor szegény- 
legényes boldog gondtalanságban kószált éj
szaka Pesten, lelke mélyén tudta a hátvédet: 
otthonról mindig jön segítség, ha majd kell. 
Egészen igaz eddig semmi se volt. De most 
maradéktalanul úgy van minden, amint van. 
Most benne van abban, amiről eddig csak köny
veket olvasott, de eddig egész szigorában nem 
fogadott be eszméletébe: most benne van az 
életben. Most nincs verses kibúvó, tükör elé ál
lás, nem használnak olcsó teóriák: megapellál- 
hatatlan minden valóság s tán ez az, amit úgy 
hívnak, hogy élet. Az ember sokkal hosszabb 
ideig gyerek, mint gondolja, de egyszerre, csak 
egyszerre lesz belőle felnőtt. Akkor az ember 
már nem sír, csak viseli, amit a megapellálha- 
tatlan valóság ró ki rá tehernek, viseli a min
denki más számára ha tán nem is láthatatlan, 
de némán viselendő, mert úgyse, senkitől se 
könnyíthető batyuját. És így nézte a kalauzt és 
így nézte a mellette ülő emberpárt: ezek is 
messziről jönnek, ezek is már nagy utakat te
hettek meg, s biztos ezek is már megpróbálták, 
hogy nagyon akartak valamit és valami egész 
más történt, mint az, amit olyan nagyon akar
tak. És hallotta, ahogy az asszony most az em
berhez fordult a kérdéssel: jól bezártál min
dent? Van egy életük, a lakásuknak megvan a 
szaga, a bútoraiknak a története. És a kalauz 
jegyeket lyuggat, a házaspár megy színházba és a 
zárakra gondol, de egy egész háttér van mögött 
tűk, melyről csak ők tudnak és ha a kezük, csak 
a kezük beszédbe kezdene, beszédbe a simoga- 
tásokról és ütésekről, melyeket kapott és osz
tott, beszédbe arról, hogy hányszor szorult 
ökölbe, hányszor szorította kétségbeesetten a 
homlokot, hány test melegét kapta már remeg
v e . . .  de nem ez a fontos. A fontos, hogy az em
ber összeszorítsa a fogát és tovább lyuggassa a 
jegyeket. Nézte a kalauzt és a házaspárt s az új 
utasokat is, akik közben ká-beszálltak — mind



imponáltak neki, egyszerűen azért, mert élnek, 
holott ilyen szigorú a gazdaélet — élet, nem 
érthető és nem is érthetetlen, csak: létező.

Egyáltalán nem ötletszerűen ült fel a villa
mosra, de arról megfeledkezett, hogy ha az em
bernek Budapesten eszébe jut, hogy valakivel 
beszélnie kell, nem olyan könnyű azt az embert 
megtalálni, mint náluk odahaza a vidéki város
ban. Ott legfeljebb arról lehetett szó, hogy va
laki vagy a lakásán, vagy a szokott kávéházban 
van, vagy pedig a negyedóra alatt bejárható fő
utcán — de előbb-útóbb, sőt hamar elő lehet 
keríteni. Mikor becsukta maga mögött a kaput, 
azt gondolta' Lányi, Lányival akarta azt a be
szélgetést folytatni, mely akkor este maradt 
félbe, mikor egy ideig együtt vártak Cinner Er
zsire, aki nem jött el. Az egész beszélgetés akkor 
nemcsak félbemaradt, hanem rosszul is sikerült 
éspedig csakis Báti hibájából, ö  Cinner Erzsire 
várt és ha az ember vár, akkor arra az időre 
fel van függesztve az élete, nem lehet egyszerre 

, az ajtóra és a szomszédjára nézni, ö  Cinner Er
zsire várt és különösen mikor már elmúlt az 
idő, mikorra jönnie kellett volna, Báti nem ér
tette a dolgot — a Múzeum körúton szakadó 
esőben pontosan tudott Kilinyire várni s most 
nem jön, mikor a nyomdászok gyűlésére kellett 

1 volna menniük. Egyáltalán nem tudott Lányival 
tovább beszélni a problémákról, melyeket a 
Vértessel való megismerkedés dobott bele éle
tükbe. S most kilépve a kapun úgy érezte, hogy 
ezt a beszélgetést folytatniuk kell, éspedig épp 
mos't, igen, épp azért, épp most. Mit szeretett 
úgy a kék szemű Lányi elvtársban? A gondo
lat csak akkor lehet embernek annyira szív
ügye, mint volt Lányinak, hogyha nem veszi 
tréfára az életet, ha az élete cselekedet akar 
lenni. Báti megértette: Lányi nem azért nézett 
akkor éjszaka ott a hídon_a Duna vizére, mert 
valami elméletben ingatták meg, hanem mert 
csak  megingatták, s egy tisztázatlan félszeg 
gondolattal élni félelmesen lehetetlen valaki
nek, aki tisztán és egészen akar valaminek élni.

- Mikor másnap Cinner Erzsire várva újra talál
koztak a Párizs kávéházban, ezt meg is mondta



Lányi. Lányi tudta, hogy a fogalmak, melyeket 
az ember használ, többet jelentenek, mint a ter
minológiának puszta különbségeit, s ezért már 
a szavak is megbotránkoztatták, melyeket Vér
tes úton útféllen csak úgy odavetett. A marxiz
mus — mondja Vértes — felismeri a történelem 
mozgató erőit és azáltal, hogy ezt a felismerést 
az osztályöntudat formájában mint történelem- 
alkotó erőt látja meg, olyan jelentőséget ad a 
szellemnek a történelemben, mint egy rendszer 
sem, s nem is volt egy korban sem az öntudat
nak az a világtörténelmi szerepe, mint az utolsó 
elnyomott osztály, a proletariátus harcában. A 
történelem erői a proletár osztályöntudatban 
szűnnek meg vak, katasztrofális, sorsszerű ha
talmak lenni; épp ezért a proletariátus harca 
nemcsak osztályharc, mint a burzsoázia forra
dalma volt, hanem magának az öneszméletre 
ébredt szellemnek a harca a társadalom vak, 
materialisztikus erőivel szemben.

— De ha ezt mind tudta, akkor mért nem volt 
mindjárt kezdettől fogva kommunista? — ezzel 
az egyenes kérdéssel fordult Báti Vérteshez, 
mikor először szóhoz jutott. Vértes csak moso
lyogva s ugyancsak kérdéssel felelt: Mindezt 
tudva mért kellett volna kommunistának len
nem? Osztályhelyzetemnél fogva? — kérdezte 
és rámutatott a perzsaszőnyegekre, melyek a t 
nagyúri dolgozószoba padlóját borították és rá
mutatott az egész falat betakaró könyvespolcra, 
mely a gazdag könyvtárának csak kis részét 
tartotta. A többi kint maradt Németországban, 
abban a kis egyetemi városban.

Ami Vértes személyét illeti, Báti jóformán 
semmit se tudott volna mondani róla. Mikor 
feljött hozzá, Vértes már várt rá. Nem volt épp 

'barátságos, kedves egyáltalán nem volt, de 
mégse, barátságtalan se. Megkérdezte, hogy 
nem jön-e Lányi is és nyomban, mint az adós, 
aki tudja, hogy a pénzéért jöttek, mást nem 
akarhatnak tőle, rátért a dologra, Egyik ciga
rettát a másik után szívta el, s nyilván annyira 
lefoglalta figyelmét a tennivalója, a beszéd, 
hogy még arról is megfeledkezett, hogy megkí
nálja fiatal vendégét. Ült Bátival szemben és



beszélt, ez volt a feladat és 5 odaadással végezte.
— A mi kérdésünk és feleletünk is kristály- 

tisztán megformulázva megtalálható Hebbelnél 
— mondta Bátinak, aki nem értette a kérdést: 
mért kellett volna kommunistának lennem. — 
Ha emlékszik rá — folytatta Vértes — Hebbel 
Juditja azt mondja: Ki vagyok én, hogy megfu
tamodjak a tett elől, hogyha Isten közém és a ne
kem rendelt cselekedet közé a bűnt helyezte? 
Mi marxisták természetes a marxizmus módsze
reivel állapítjuk meg a nekünk rendelt vagyis a 
történelmileg szükséges cselekvést. De hogy én, 
egyén, ne csak megállapítsam a történelmileg 
szügségeset, hanem tegyem is, ehhez nem elég a 
megismerés teóriája, hanem a cselekvésé is 
kell, az etika is kell hozzá. És ez az etika konk
rét és azt mondja az egyénnek: nemcsak azért 
vagy felelős, amit teszel, hanem éppoly mér
tékben azért is, amit tehetnél és nem teszel, 
mert nincs semlegesség és nincs pártatlan
ság, nem lehet kibújni a felelősség alól. 
A marxizmus módszereivel fel lehet ismerni 
az adott történelmi helyzetet, ez a meg
ismerés azonban, mint minden megismerés, az 
etikus emberben cselekedetté kell hogy váljék. 
A spartakista fölkelés még nem volt vérbe 
fojtva, Liebknecht és Luxemburg még élt, mi
kor egyszerre nyilvánvalóvá vált előttem a Ju
dit citált szavának mai értelme: ma az a hely
zet, hogy bármit csinálunk, még a legnagyobb 
életekhez is, legnagyobb cselekedetekhez is 
odatapad letéphetetlenül a bűn. Ma, ma az a 
kérdés, hogy vagy vállalni a bűnök végtelen so
rozatát, a felelősséget minden csepp vérért, 
amit a forradalom érdekében ontaná fognak, 
vagy pedig azért, mert erőszak és vérontás bűn, 
megtagadni a szolidaritást az eszmével, mely 
semmiképp másképp, hanem csakis terror és 
vérontás által valósítható meg s azt mondani, 
ti legjobbak, akik öltök és haltok a harcban, 
melyet a kapitalizmus bestiája ellen folytattok, 
ti Liebknecht, Luxemburg, ti orosz vöröskato- 
ná'k, akiket, ha foglyul estek, élve nyúznak meg 
a fehér bestiák, én jobb akarok lenni, mint ti, 
én tiszta akarok lenni minden erőszak bűnétől.



Megértettem, hogy mit jelent az evangéliumi 
szó: jaj a botránkoztatónak, de szükség van bot- 
ránkoztatásra. Vagy egyszerűen, a spartakista 
felkelés idején így fogalmaztam meg magamnak 
a kérdést: akarsz-e vagy nem, de Scheideman- 
nék és Noske-ék, a német katonatisztek, a fe
hérorosz generálisak, az egész cinikus, rabló és 
gyilkos kapitalizmus cinkosa vagy, ha nem vagy 
ott azok közt, akiket kínoznak, éheztetnek, öl
nek, mert egy világért küzdenek, melyben ne 
feszítessék meg mindennap s minden órában em
bertől az ember. Azt hiszem, most már nem kell 
mondanom, hogy erre az életré véglegesen meg
oldottam ezt a kérdést a magam számára azzal, 
hogy tagja vagyok a kommunisták magyaror
szági pártjának.

Amire Lányi minduntalan visszatért, az eb
ben az egész gondolatmenetben a bűn fogalma 
volt. Hogyha a forradalom szükséges, ha a for
radalmi terror nélkül nem lehet összetörni a 
kapitalizmust és felépíteni azt a társadalmat, 
melyben már nem lesz szükség erőszakra — 
hogy lehet akkor ,a vörös terrorról is, mely 
egyetlen út a terror nélküli társadalom megva
lósításához, mint bűnről beszélni? Egyáltalán 
mit ért Vértes bűn alatt, hisz ez tisztára teoló
giai fogalom!

Báti most a villamoson ülve még egyszer vé
giggondolta egész beszélgetését Vértessel  ̂ az
tán barátjával, Lányival. Akkor este a kávé
házban alig tudott Lányi protestáló, izgatott 
kérdéseire valamit is felelni, s most valósággal 
türelmetlenül várta, hogy már leüljön Lányi 
mellé és beszéljen vele. Mintha most már min
denre tudna meggyőző feleletet. Az ember néha 
egy ideig látszólag semmit se csinál vagy valami 
egész mást, mint azt, amit várnak tőle — s egy 
idő múlva kiderül, hogy mint föld alatt a mag, 
szorgosan csírázott benne a csendben, végző
dött s elkészült a munka. Báti maga is azt hitte, 
hogy csak azért nem írta meg még cikkét a 
Kommunizmusnak az agitáció módszereiről, 
mert más dolgok, őt hűtlent, túlságosan lefog
lalták. Rossz is volt emiatt a lelkiismerete, még 
ha délután nem is korholta volna emiatt Cdnner



Erzsi. De most úgy tűnt neki, hogyha nem is 
gondolkodott közben a megírandó munkán, 
mintegy akarata nélkül észrevétlenül élt és 
érett tovább benne az egész Lányival megvita
tott problémakör, melynek az agitációs kérdése 
osak egyik részlete. Miközben ő Cinner Erzsit
— ahogy az ma Lénártnak mondta — „a meta
fizikának agitálta” éspedig rábizonyította saját 
tulajdon kijelentéseit, „épp annak kell ma deré
kig sárban taposni, aki tisztaságra vágyik”, s 
rábizonyítva, hogy Vértes is, ha elméleti formá
ban is, ha általánosítva is, de ugyanezt mondja
— közben Bátiban magában véglegesnek 
érzett formát öltöttek kérdések és feleletek. 
Az ember nem részletekben érik meg, az csak 
látszat, hogy egyszerre csak egy dolgot csinál; 
valójában minden egyes dolgában egészében je
len van és akkor is, mikor ő azt hitte, hogy csak 
Cinner Erzsi körül bogozza élete kusza fonalát, 
nemcsak egy életrészlet, hanem az egész élet 
kapott új csomókat. És talán azért se volt az ö 
számára olyan meglepetés, amit Vértes lélekről, 
tragikus bűnről mondott, mert amit Vértes úgy 
fejezett ki, hogy ma csak az üdvösség feláldozá
sán keresztül vezet az út az Istenhez, azt már, 
vagy legalábbis neki úgy tűnt, mintha ugyan
azt hallotta volna már ugyanattól a pozitivista 
Cinner Erzsitől, aki azt mondta, hogy az ember 
hazugságba esik, ha lélekről beszél. Nem mintha 
valaha Cinner Erzsi csak hasonlókat is mondott 
volna, mint Vértes. De mikor Báti naivul felkiál
tott, hogy hisz akkor borzasztó volna élni! — a 
lány majdnem csodálkozva azon, hogy ezt valaki 
csak most tudja meg, csak azzal felelt, hogy; per
sze. Ez a persze azóta nem ment ki Báti fejéből, 
mint egy dallam, melynek szövege nem jut az 
ember eszébe s amit Vértes elmélete mondott 
neki, az ennek a dallamnak volt a szövege. Mást 
szeretek — mondta meg neki Cinner Erzsi, mert 
meg kellett mondania. Látszott, hogy még tán 
senki másnak se mondta meg. S nem úgy 
mondta, mint aki ujjong. Lehet boldog szerelme 
valakinek, aki olyan elszánt nyugalommal tudta 
felelni: persze, hogy borzasztó s aki csodálko
zott, igen, ezt nem lehet elégszer emlékezetébe



idézni, csodálkozott azon, hogy van valaki, aki 
ezfmég nem tudja.

Eisinger, amennyire csak a kis vaksi szemed
től tellett, nagy szemeket meresztett, mikor a 
szakállas képű fiatalemberben, aki Lányi után 
kérdezősködött — nem. Lányi úr nincs itt — rá
ismert Bátira. Bár a kávéházban nem volt épp 
sok a vendége, de a jelenlévő főnökre való tekin
tettel Eisinger nem engedte meg magának, hogy 
csak pár perces beszélgetésre is megálljon Bá
lival, aki különben is az egész szolid kávéházi 
publikumnak a figyelmét gondozatlan külsejé
vel, amint bejött, magára vonta. Báti azonban 
letette mégis a kabátját és helyet foglalt a hosz- 
szú asztal mellett. Eisinger most megint oda
ment s újabb okot kapott rá, hogy haja tövéig 
felvonja a kis homlokát, mikor Báti ezúttal 
rántottát rendelt — öt tojásból, vagy tudja mit, 
inkább hatból — mondta ártatlanul. Vagy teát, 
de minden nélkül, vagy konyakot vagy pedig 
rántottát, de akkor inkább hat tojásból — szisz
szent Eisingerben a megbotránkozó rendes em
ber.

— No igen, ma reggel tíz óra óta nem ettem 
— magyarázta meg Báti s aztán figyelmesen 
nézve Eisingert, megütközve folytatta. — Hallja, 
Dénes úr, nagyon rosszul néz ki, nem beteg? 
Mért nem megy orvoshoz? Tudnék egy jó or
vost — akarja a címét?

— ó, merci és köszönet, tényleg már én is fog
lalkoztam a tervvel. . .  hozom azonnal a rán
tottát — sietett el Eisinger ijedten és zavarban, 
Báti pedig nekiült az újságoknak: az esti lap
ban nagy tudósítás a Pesti Hírlapnál történt 
vandál rombolásról, sőt vezércikk, a liberális 
lap a polgárságot inti, hogy értse meg az új 
idők szavát, lássa be, hogy nálunk is, mint Né
metországban ma a szociáldemokrata párt a 
köztársaság rendjének legerősebb, legmegbízha
tóbb pillére, s egyben kifejti, hogy semmi aka
dálya a munkássággal való békés együttműkö
désnek, mert a józan munkásságnak be kell lát
nia, hogy nem a magántulajdon, hanem a ma
gántulajdon kinövései a hibásak a még mindig 
kétségtelenül fennálló társadalmi igazságtalan-



Ságokban. Munkásság, polgárság és a köztársa
sági karhatalom vállvetve kell hogy dolgozza
nak a rend érdekében, a felelőtlen elemek, a 
köztársaságot, a demokráciát veszélyeztető ele
mek ellen. Munka és rend, rendf rend . . .

Milyen szelídeket tudnak mondani és hogy 
vicsorog közben a gyáva bestiája — mulatott 
Báti és olvasott tovább. Hát nincs igazuk, ha 
dicsérik a szociáldemokratákat? Itt a párizsi tu
dósítás: a szociáldemokrata Renaudel Clémen- 
ceau kívánságára elállt az interpellációjától, 
melyben a béketárgyalásokra kiküldött delegá
ciók összetételét akarta szóvá tenni. Clémen- 
ceau biztos megmagyarázta, hogy ez Franciaor
szág éMeke ellen való volna, és Renaudel jó 
hazafi, éppúgy, mint Ebért jó német.

Tovább, a békekonferencia . . első pontja az 
orosz probléma lesz. — No, ezt a problémát nem 
fogja a konferencia megoldani, az biztos . . .

A spanyol kormány — a barcelonai jelentés 
— összefogdosta s két gőzösre rakta az orosz 
bolsevistákat és a fehér Odesszában, kezébe a 
fehéreknek teszi majd partra őket a két hajó. 
Az ideális demokráciáén lelkesedő liberális 
lap a barcelonai hírt ezzel a vastag betűs, irigy 
sóhajjal teli címmel közli: A spanyol kormány 
erélyes.

Hát nem bestia? — Posenban, Varsóban mun
kászavargások, elrendelték a statáriumot. Dor- 
patot tizenegy órás harc után elfoglalták a bol
sevikok . . .

— Parancsoljon — tette elébe a rántottál 
Eisinger. Báti félretolta az újságokat és sietve 
fogyasztotta el vacsoráját. Közben már tintát és 
tollat kért Eisingertől és aztán nekiült az írás
nak. Nem is baj, hogy nem találta itt Lányit. 
Ha itt találja, akkor még mindig nem írta volna 
meg, így azonban most mindjárt, frissiben oda
teremti a papírra. Fel se nézett, mikor Eisinger 
elvitte a fényesre ki törült tányérját, pedig Eisin
ger köhentett, mert szerette volna megmon
dani, hogy ő korántsem kérte Lénárttól a Báti 
adósságát, mert hiszen ő nem kételkedett Báti 
úrban; ezt kutyafuttában, anélkül, hogy a főnök



bármi rosszat is gondolhatna, meg is lehetett, 
sőt meg is kellett volna mondania. . .  pláne ha 
már Báti olyan kedves volt és őt doktorhoz 
küldte. Ha első percben rosszul is esett neki, 
hogy őrajta annyira meglátszik a rossz közér
zet — úgy látszik, csakugyan nagyon rossz —, 
azért a figyelemért ő mégis hálás volt.

De nem fejezhette ki háláját, mert Báti úr 
begörbült háttal, száját mozgatva, de hangot se 
szólva mind a két alsó karjával ráfeküdt a már
ványlapra és írt, írt és írt.

— A kommunista agitációnak a régebbi szo
cialista pártmunkától döntően eltérő sajátsága, 
hogy míg a régebbi szocialista agitáció vagy a 
reformizmus jegyében: „a mozgalom minden, a 
cél semmi" vagy pedig egy távoli cél hitében, 
de éppen távoli jövőnek dolgozott, addig ne
künk kommunistáknak a sürgős, lehetőleg azon
nali cselekvés szükségét kell hangsúlyoznunk, 
mert a cél elérése és a tömegek közt csak ma
guknak a tömegeknek forradalmi restsége ma 
az egyetlen akadály — volt az első mondat, 
amit leírt, s mintha maga is ez első mondat 
szuggesztiója alá került volna, alig egy pilla
natra emelte fel a fejét a papirosról s izgatott 
futó betűk folytak /á tollából. — A mi. agitáci- 
ónknak, agitációnk sikerének életkérdése a 
tempó — mert a pillanat itt van és nem szabad 
elkésni. Nem szabad elkésnünk a forradalom
mal, mert vagy mi, a proletárforradalom éri 
utói az orosz proletariátus nagy tettét, vagy 
pedig az antant imperializmus éri utói és fojtja 
évekre vérbe.

A munka eredményének ebből a sürgősségé
ből következik, hogy különleges agitációs mód
szerekre van szükség a tömegek forradalmasítá
sának, az akut forradalom kitörésének érdeké
ben. A mi agitációnknak olyan követeléseket 
kell belegyökereztetni a tömegek öntudatába, 
melyekről tudjuk, hogy a fennálló rendszer ke
retein belül teljesíthetetlenek.

Ezen a ponton azonban a kommunista agitá
ció ma új nehézségek elé kerül. Mert bár a pro
letariátus osztályérdekeinek egyedül csak a kö
vetelések felelnek meg, melyeknek teljesítése



felülmúlja a kapitalista társadalom teljesítő ké
pességét, és a tömegeket nem pusztán pillanat
nyilag jobb életfeltételekért, hanem az új ter
melési rendet megvalósító proletárdiktatúráért 
viszik harcba, másrészt -— és itt a mi agitációnk 
speciális nehézsége — az osztályöntudatos cse
lekvés tartalma nem azonos az osztályt alkotó 
összes egyének pillanatnyi érdekeivel. A de
mokratikus illúziókkal szemben, mintha valaha 
is lehetséges volna számszerű többséggel a de
mokrácia alapján a kapitalizmust megdönteni, 
minekünk a proletariátus előcsapatát kell meg
szerveznünk és ennek a kisebbségnek kell nem
csak a burzsoázia, hanem az öntudat alacso
nyabb fokán álló proletariátus ellenére is élet- 
rehívni s megszervezni a dolgozók érdekeinek 
megfelelő diktatórikus uralmat.

Báti annyi időt se vett magának, hogy még 
egyszer elolvassa amit írt. Otthon még kiszéle
sítheti, részletesebben kidolgozhatja a megálla
pításokat, melyeket itt most megfonmulázott 
Es a tudat, hogy íme tudott függetlenné válni a 
privát szánalmasságaitól — ez szinte büszkévé 
tette. És mikor zsebre dugta a gyorsan össze
hajtott papírlapokat, diadalmasan gondolt Cin- 
ner Erzsire — és hálásan. Ebben a felfokozott, 
majdnem ünnepélyes komoly hangulatban fize
tett Eisingernek és mint mindig, ha elégedett 
volt magával, most részvét és őszinte jóindulat 
töltötte el.

— Meg tetszett kapni a becses kofferjét?
— ó, hogyne, nagyon, nagyon köszönöm, ki

tünően jött. De a három konyakom is most meg 
aikarom fizetni.

— Pardon, Báti úr, őszintén szólva Lénárt úr 
már szíves volt kifizetni, ő  kérdezte, ő akarta, 
én csak úgy á propos említettem meg neki és ő 
fersteifolta magát, mit, tehettem . . .

— Azt is megmondta Lénártnak, hogy ko
nyakért maradtam adós?

— őszintén szólva, sajnos. . .  ámde csak á 
propos, úgyszólván elszóltam magam.

Eisinger a sűrűn pislogó kis szemeivel, me
lyek egyszerre fejeztek ki ijedelmet és megbá
nást, és hol riadtan^Bátit nézték, hol aggódva a



kassza felé sandítottak, ahol feléjük fordulva 
az elegáns főnök áll t. . .  Báti nem éppen hal
kan, úgy hogy a szomszéd asztaloknál már fel 
is figyeltek, mondta:

— Micsoda . . .  micsoda jogon tette. . .  mi 
köze ahhoz másnak, hogy én itt mit eszeim, 
hogy én itt konyakot ittam és elfelejtettem fi
zetni . . .  hogy jutott a gondolatra, hogy épp Lé- 
nárttal fizettesse . . .

— Kérem, belátom, tisztáira á propos-ból tör
tént. Kedves Báti úr, belátom, vissza fogom Lé- 
nárt úrnak adni, direkt á propos történt. Bátor
kodom kérni, ne tessék a főnök úrnak szólni, a 
főnök úr már ide is néz, kérem, Báti úr, már 
idenéz.

És Eisinger a szerencsés bal kezével egy rövid 
suta mozdulatával mutatott a jelzett veszély irá
nyába. Báti vörös lett, mintha a szerencsés bal 
kéznek ez a mozdulata pofon lett volna, mely a 
kávéházi publikum szeme láttára csattant el az 
ő arcán. Vörös lett és mindig vörösebb.

— Né, Dénes úr, maga nem ért tréfát — szó
lalt meg kínos, túl széles mosollyal és hangját 
egyre halkítva igyekezett Eisdngert megnyug
tatni. — No de Dénes úr, hova gondol, Dénes 
úr. Nézze meg az ember. . ha tudtam volna, 
hogy nem ért tréfát. . .  hanem várjon csak, fel
tétlenül hallgasson a tanácsomra. Fel is írom 
magának ide a doktor címét, feltétlenül menjen 
el hozzá s vizsgáltassa meg magát, egész zöld. . .

— Merci és köszönet, feltétlenül — ismételte 
Eisinger s újra nyitva felejtette a száját és 
zsebre tette a cédulát, melyre Báti a Licht dok
tor címét felírta.

— És itt a >pénz a három konyakért is — 
mondta Báti, mikor már kabátban állt. — És úgy 
á propos Dénes úr, majd alkalmilag, ha nem 
kellemetlen, legyen szíves adja vissza Lénárt- 
nak a pénzét.

Báti benn ült már a villamoskocsiban és még 
mindig nem tudott másra gondolni. Nem akart 
rágondolni és elővette a cikkét. De a szeme 
elégedetlenül futott át a kéziraton. Ügy találta, 
hogy a legfontosabb dolgok kimaradtak belőle 
és az egész valahogy suta. Kereste azt a lel



kesedést, mellyel az előbb írás közben ez a cikk 
eltöltötte, s újra és újra bejárta tekintete a sa
ját ákombákomjait, melyek már magukban is 
kellemetlen érzést keltettek benne. Eisinger so
vány képének félszeg ábrája, mint egy árnyék, 
táncolt a betűkön. Szegény Eisinger! — mondta 
magában és ekkor már nem is Eisingerre, ha
nem Lénártra gondolt, Lénárt szemére, azzal a 
néha félő, néha mozdulatlan állati bánattal.

Hosszkedve ellenére sietve ment fel a kis ös
vényen a „burzsuj villa” felé. A szél idekünn a 
szabadban már erőre kapott s felhők résén ide
látszott egy-egy sovány fényű távoli csillag is. 
A vékony frissen fagyott jéghártyák egyre- 
másra törtek be a talpa alatt s cuppogva csapott 
fel alóluk a szennyes víz. Igaza volt a piszkos 
körmű kalauznak, éjszaka fagyni fog. A házas
párra, amelyikkel befelé ment, jól emlékszik, 
tán évek múltán is rájuk ismerne — azok most 
ott ülnek valamelyik színházban — takarékos 
emberek voltak, mert mikor az asszony kinyitotta 
a nagy retiküljét, két darab jól bepakolt sonkás 
zsemle nézett ki belőle — nem lett zsíros a tás
kád? — kérdezte figyelmes gonddal a férj — 
minderre emlékszik, de arról sejtelme sincs, 
hogy kikkel utazott kifelé. Kár ezekért a köz- 
be-időkért! Mennyi az ilyen közbe-idő az élet
ben, élettelenül élt közbe îdők, lyukak! És 
mégis, mindig nyitva kellene tartani a szemün
ket . .. mindig nyitva, mint ahogy akkor nyitva 
tartotta, mikor először ült be a Párizs kávé
házba. Hátha épp ezen a villamoskocsin ült va
laki, aki után érdemes lett volna elmenni, 
aki után e], lehetett volna menni — s akkor 
nem kellett volna ide visszajönnie, erre az 
útra, melyet a bokraival most már gyűlölt! Mi 
az ördögnek tapossa megint ezt az utat, jött ide 
vissza, mikor senki se hívta vissza és senki se 
marasztalta, mikor elment? Török Géza azt 
mondaná most is, hogy ő azért megy vissza, 
mert az ő számára ebben rejlik a nagyobb 
„Lustgefühl” . . .  és hogyne, ebben igaza is lehet 
Török Gézának, csak épp abban nincs igaza, 
hogyha azt hiszi, hogy ez magyarázat. Mert 
mért, mért jobb neki itt, noha szenved, mint



bárhol másutt? Mert jobb neki itt, mondja Tö
rök Géza. De mért jobb neki itt? Az embernek, 
úgy látszik, mégse az öröm utáni vágy a legha
talmasabb mozgatója . . .  Különös, hogy meny
nyire nincsenek az ember életében egymástól 
független részletek, történések. Egyszerre teltek 
meg az eddigi elméletei új tartalmakkal s egy
szerre fordult a személyes élete is úgy, hogy a 
régi eszével fel nem tudja érni. Mért nem for
dul ő meg és megy más irányba, miikor tudja, 
hogy nem a szerencséjéhez vezet ez a Cinner 
Erzsi felé vivő út? Mért nem fordul vissza s 
megy messzire el innen, mikor tudja, hogy min
den nappal csak mélyebben bonyolódik bele egy 
idegen életbe, melynek sűrűjében őneki sose «üt 
majd a nap? És most megifit eszébe jutott a ma
dárjárású Flamm Jutka; oly merev lábakkal 
lépked, mintha be se tudná hajlítani a térdét. . .  
s az egész nő csupa zaklatottság, vergődés és 
meleget hívó didergés. S beszél, beszélhet tücs- 
köt-bogarat, de mindig csak ezt mondja: vergő- 
dök és didergek, vergődök és didergők. Ha a 
szennyes sötét felhők alól, melyeket most fö
lötte sűrűre halmozott a kergető fagyos szél, 
visszafordulna az eleven, világos városba és fel
menne látogatóba Flamm Jutkához, az biztos, 
ott örömet keltene a jöttével. . .  Mennyivel egy
szerűbben adódhatna ott minden!

Lassan ment felfelé, meg-megállt s mikor ott 
találta magát a „burzSuj villa” előtt, egyszerre 
meglepett-ijedten állt meg. Nem is az a kérdés, 
amit itt gondoltam ő firtatott, nem az a 
kétséges, hogy nem volna-e okosabb, ha nem 
jön ide vissza, hanem — jutott hirtelen eszébe 
— az a kérdés, hogy megengedik-e neki. hogy 
itt legyen? Mikor ő elment, csak azért ment el 
Cinner Erzsi mellől, mert vannak az életben 
pillanatok, ami után azonnal pont és szűnjél 
kell — ott nem lehet továbbfolytatni, el kell 
fordulni s vissza kell fordulni, s megkerülve a 

.hirtelen meredekbe szoléként utat, más vágáson 
folytatni a járást. De talán Cinner Erzsi azt 
hitte, hogy 6 -végleg, vissza sohase térésre megy 
el s ebben a hiszemben mégse, szóval se ma



rasztalta, meg se kérdezte, hová — hagyta 
menni s úgy találta, hogy ez most már így is 
van, így volna rendjén?

De a kapukulcs már a kezében volt, a kapu 
nyílt, gyorsan zárta be maga mögött és már ott 
is volt az előszobában. Villanyt se gyújtott, csak 
letette a kalapját, kabátját. A betegszoba felé 
azonban már lassúdott léptekkel ment. A ma- 

'■ gas, duplaszárnyas faajtó jól zárult, egyetlen 
fénysáv se szökött bentről ki a sötét előszobába 
s hang se hallatszott odabentről. Tán egy perc 
is beletelt, míg a tétovázva felemelt keze, a gör
csösen begörbített mutatóujja kéredzkedően rá- 
koppantott a kemény ajtóra. Nem jött válasz, 
orré most már nyomban aztán erősen kopogta
tott. A küszöbön, a hirtelen nyílt ajtóban, a sze
mébe tűző világosságban elkáprázva állt meg; 
előtte, aki ajtót tárt a kopogtatásra, kezével 
még a kilincsen, széles, nyugtalan mosolyával a 
piros ajka körül Lénárt.

— Maga az, Báti elvtárs? Azt hittem . . .
— Mit hitt? — vág durván a szavába Báti és 

bakancsosán, kopogó, nagy léptekkel megy to
vább és áll meg a szoba közepén. — Mit hitt? 
Azt, ugye, hogy vissza se jövök többé?

— Mért hittem volna? — Lénárt nevet, de
Báti csak Erzsit nézi most már. Erzsi ül az ágy
ban s barátságos, nyílt tekintete úgy néz rá, 
mintha mondaná: ilyen furcsát se láttam még. 
Két keze a takarón s a felhúzott két térdét át
fogva kulcsolódik össze.

— Azt gondoltam, megint megfogta Kladek 
bácsi. Lénárt lent is volt keresni magát.

— Mért, szüksége volt rám?
— Nem, csak eszembe jutott, hogy ma még

nem ebédelt.
Ez a régi hang, a keserűen ismerős. A levél 

Küinyihez, az ajánlás, vegye fel a fördőkö- 
penyt s most meg az ebéd. Olyan volt, mintha 
csak most térne, most térítették volna észre. 
Leült a foteljébe, mely nem a rendes helyén az 
ágy végében, hanem fönt az ágy fejénél állt. 
Erzsi mosolyogva nyújtotta a kezét.

— Csöpp lázam sincs — mondta —, érzi a ke
zemen?



A mosolyban, mellyel ránézett és a hangjá
ban volt valami gyengéd, amit Báti eddig még 
sose tapasztalt nála. De mielőtt még szót is szól
hatott volna, amint Erzsi elhallgatott, Lénárt 
hangját hallotta a háta mögül: ^

— Báti elvtárs, ugye nem haragszik . . .  épp 
most jöttem én is s valami fontos beszélnivalóm 
volna külön Erzsivel.

A lány is meglepetve kérdőn emelte fel te
kintetét Lénártra, páti azonban, miután egy 
percig még határozatlanul ülve maradt, lassan 
felkelt és mept be a szobájába.

Alig tette be maga mögött az ajtót, érezte, 
mint sápad el. A lábai, mintha sűrűsödve állna 
meg bennük a vér, zsibbadt súlyosan cöveklet- 
tek az ajtó mögött. De csak pillanatokig. Akkor 
azonban eszébe jutott az öreg Kladek, akit Sári 
csípett rajta a hallgatózáson, és egyszerre 
mintha kigyulladt volna alatta a padló, hát
rálva ment el az ajtótól, el a szoba túlsó vé
gébe, amilyen messze csak lehetett az ajtótól, 
de innen is, mintha egész élete egyetlen feszült
ségben a dobhártyájába költözött volna, fülelt 
s alig lélegzett. Nesz, a kilincs mozdul. Felléleg
zett, de a kilincs épp csak megrezzent, az ajtó nem 
nyílt ki, hanem lassan, óvatosan, előbb egyet, az
tán még egyet kattant az ajtóban a zár. Hal
lotta s oly tisztán, hogy szinte látta, mint for
dult a kulcs, visszatartva, hogy ne hallatszék a 
feszülő rugó lecsapódása. Megrázkódott, ciga
rettára gyújtott és hangos, erős léptekkel ment 
szobája oldalsó, az előszobába nyíló kijáratá
hoz, a kabátját csak a vállára dobta.

— Jó estét, tisztelt Báti úr — szólalt meg 
az udvar sötétjéből közeledve az ismerős jám
bor hang. — Valóban megtörtént?

— Micsoda? — állt meg fogcsikorgatva Báti, 
mint valami üldözött, akit feltartóztatnak.

— Micsoda? Az hát, az esemény, a Pesti Hír
lap gépeinek összerombolása. A nézete,'mi a né
zete, tisztelt Báti úr?

— Ügy is kell, úgy van jól, csak rombolják, 
jól teszik! — kiáltott Báti és sietett a kapuhoz. 
Be se zárta maga után, csak becsapta és elin
dult. Csak mikor már messze ért, állt meg,



nyűit ki és tartotta oda arcát az éles északi szél
nek. A homloka sütött és a lüktető halántéka 
nem akart elcsendesedni. Úgy, ez az, az a má
sik ember. Tulajdonképp nem lepte meg, hogy 
ez az, Lenért az. Most úgy tűnt neki, hogy va
lahol mélyen ezt már régóta úgyis tudta. De 
amit most vele tettek, ez az élvezők brutális 
önzése az éhezővel szemben, az otthonosak sze
mérmetlensége, akik elnéznek a földönfutó be
tolakodó fölött! Cinner Erzsi, igaz, csodálko
zott, mikor Lénárt kiküldte, de aztán. . .  talán 
csak figyelmeztette — biztos, a becéző nevén 
szólítva kérte — ne hallatsszák az ajtó zárja . . .

. Távolból innen is onnan is egy-egy világos ab
lak lángolt bele a sötétbe. Báfci szeme görcsösen 
csukódott le. Minden világosság azt az egy szo
bát világította elébe. . .  Feltétlenül kellene va
lakinek vagy valaminek lenini, ahol az ember 
túl kegyetlen pillanatok elől menedéket talál. 
Mégis túlságosan hirtelen jön: amint az ember 
kiiejtödik anyja meleg karja közül, egyszerre 
nincs senki, akinek ölébe fúrhatná könnymasza- 
tos fejét. A fa közönnyel tartja oda vastag ágát 
az öngyilkosnak, aki hurkot köt a kötélre; nem 
elevenedik ositító szóra, enyhítőre, bátorítóra 
köröskörül semmi. A mesékben az elveszett kis 
testvér mentő beszélő okos .szemű őzre, nyájas 
szóval megszólaló lombra akad — Báti az élet
nek azt a szakaszát élte, melyben már ugyan 
végzetes komoly dolgokat gondol az ember, de 
lelke mélyén, ha nagy a baj, ha hitetlenül is, 
de vár váratlan segítséget. Nincs nehezebb, 
mint azt megtanulni, hogy a valóságból, mely 
könyörtelen hozzánk, nem fogunk, sose fogunk, 
mint álomból felébredni.

Mikor az előbb bement a városba s a szíve 
erős nyugalmával olyan elégedett volt, mint aki 
egy régi, mindig gáncsot vető ellenséget maga 
alá tepent, azt gondolta, hogy most végre le
gyűrt magában minden reményt és ezzel min
den kétségbeesést is. Nem gondolta, hogy még 
lehetséges fokozás, fokozása kínlódásnak, mely
nek még jobban kellene valahonnan segítség, 
fokozás, mely újra föltámasztja a lázadást a re
ményért és dönt kétségbeesésbe azért, mert a



lázadás tehetetlen és nincs menekvés. Nincs? 
Nem, mégis van. És nagy erőlködve a hidegtől 
megdermedt ajka valami trágár katonanótát 
kezdett fütyürészni.

„Hadd ropogjon a menyasszony ágya ..
Hangosan fütyült, annál hangosabban, mert 

túl kellett lármáznia azt a csendet, amely az 
emlékezetében egyszerre felmerülő két, bor
zasztóan, együgyűen komoly, fényes szemből 
nézett rá. Most megtorpant, mert az arcán, 
mintha bőrét karmolná, égető meleg futott le. 
Abbahagyta a füttyszót, mert a még csücsörí
tett ajkán megállt az idegen meleg csöpp és a 
kinyújtott nyelve hegyéről sós, keserű íz for
dult az elszorult torkára.

Akkor már kezdődő erdőben, valahol fák közt 
állt. Nekitámaszkodott könyökével az egyik fa 
törzsének s meglepetve hallgatta az akaratos 
fákat cibáló szél zúgását s várta, hogy újabb 
könnyek szabadítsák a tüzelő szemét. De még 
a szeme is száraz maradt Nem, valaminek tör
ténni kell — mondta halkan maga elé —, va
laminek történni kellene — ismételte folyton 
követelőn-könyörgőn. Hiába akart úgy szaba
dulni attól a lánytól, hogy füttyszó mellett gon
dolatban lehúzta abba a sáros világba, mely az 
ő eddigi életének a színtere volt. Azt az arcot, 
azt az alakot, azokat a fényes, lányos és mégis 
emberi döbbenettel megtelt szemeket abba a 
világba nem lehetett belehelyezni. Egyetlen 
emlékbeli, egyetlen hallomásból ismert, de még 
egyetlen fantáziabeli nőhöz se hasonlított az, 
aki ezekkel a szemekkel nézte az embereket. 
És megint Fluck jutott eszébe. Fluck, aki a bor
zas fejével már sokszor jelent meg neki fenye
getőn itt Pesten a gondolataiban; Fluck mondta 
neki, hogy a legkínosabb minden érzés között 
az utálkozás. És most megpróbálta ezt is. Mint 
valami testi betegedj, hideglelés, úgy verte ki 
egész testét. Ilyen érzésből tehették középkori 
barátok, hogy dühöngve estek ostorral a ha
suknak, mert a Báti utálata önmagának, a sa
ját kiszínező gondolatainak, a saját irigy és hit
ványnak érzett életének szólt.



Hol nagyon meggyorsítva lépteit, hol meg, 
mint aki előtt örvény nyílik, hirtelen megállva 
verte el az időt. Hátulról megkerülve a villát 
visszakerült az ösvény végére, mely a villa
mos-megállótól abba a házba vezetett. Mikor 
ráeszmélt, hogy merre megy megint, olyan he
vesen fordult vissza, hogy majd fellökött egy, 
a sötétben szintén felfelé haladó alakot.

—  Ö !
— Ez az istenverte ösvény a vak sötétben, 

bocsánat — káromkodott Báti.
— Percre kérem . .. nem Báti?
— Lénártné? — kiáltott fel Báti, amiint meg

torpanva ráismert a kellemes meglepetéstől 
csengő, kicsit éneklő hangra.

— Mondja csak egyszerűen, hogy Magda — 
csengett barátságos melegen a nő szava. — 
Hova sietett? — szólt aztán kesztyűjén keresz
tül is meleg, puha kezét odanyújtva s aggódó 
hangon folytatta. — Csak nin,cs valami baj? 
Hova sietett?

— Köszönöm, jól — szólalt meg végül Báti 
—, pillanatnyilag kitűnően, köszönöm, kitűnően.

A rekedt, közönséges nevetése, mellyel a sza
vait kísérte, észre térítette.

— Délután aludt, jól kiizzadta magát — foly
tatta megváltozott hangon, az összeszorult tor
kából szinte kipréselve a szavakat — és most 
m ár . . .  három nap múlva — s Bátiból megint 
valami halk nevetés bugyborékolt —, három 
nap múlva, azt mondta, újra munkához lát, a 
régi kerékvágás. . .  Hanem, ha úgy tetszik, ak
kor gyerünk — kiáltott fel gyors elhatározás
sal.

— Ez kedves magától, kedves, hogy most az 
én kedvemért visszafordul — csacsogott a nő. 
— Pedig biztos sétálná akart egy kicsit. Igazán 
szép volt magától, hogy olyan odaadón ápolta 
Erzsit. Ágost ma valósággal csodákat mesélt 
magáról. Hogy nem mozdult ki a szobából. . .  
Tudja, általában a legjobb férfiak se képesek 
olyan erények gyakorlására, amilyenek még 
középszerű nőknél is általánosak. Annál job
ban beosülnivaló az- ilyen női erény egy fiatal



embernél, mint maga. Hanem nem is értem, 
hogy megijesztett a délután Ágost.

— Ku/tyába se vették, feléje se néztek, amíg 
beteg volt — morgott Báti, akit ingerelt ez a 
fecsegés.

— Talán csak ilyen rossz a modora — gon
dolta Lénártné és bár kissé feszólyezetten, a 
maga élénk módján, magyarázkodva felelt:

— Ami engem illet, Erzsi még mindig ked
ves nekem. S épp azért, mert egykori kellemes 
viszonyunk emlékét ma is őrzöm, mindig fáj 
dalmas Erzsivel most találkoznom. De persze, 
ha nem tudtam volna, hogy maga kint van — 
kijöttem volna, hogy én ápoljam. Az azonban 
nagyon megnyugtatott, hogy maga ott van kö
rülötte. Tudja, én gondolkodtam rajta, egész 
finom kis történet az, ahogy maga Erzsit, mi
előtt még ismerte, már barátjának tekintette. 
Most már Kiilinyi is másképp ítéli meg a maga 
svindlijét. Ja igen, és hogy Ágost nem jött ki 
előbb . . .  ő ilyen dolgokban különös ember, de 
ő már ilyen a feleségével is, de még önmagá
val is így van, nemcsak másokkal. Fát lehetne 
vágni a hátán és ő tán észre se venné.

— Én ma már benn voltam a városban — 
kezdte el Báti átmenet nélkül, amint az olda
lán tipegő asszony elhallgatott. — Benn voltam 
s valami őrült érdekeset iáttEun. Képzelje, egy 
házaspárt gukkerral, mentek a színházba.

Hirtelen elhallgatott. Az asszony várva a 
folytatást, nevetve kérdezte:

— Ez volt olyan őrült érdekes?
— Ez — felelte Báti mély meggyőződéssel, 

de az asszony ismételt nevetésére kijavította 
magát. — Ez? Dehogy. Hanem az, hogy beszél
getésbe elegyedtünk, a házaspár és én. Éis egész 
összeismerkedtünk . . .  annyira, olyannyira, mon
dom, hogy elkísértem őket a Király színházig, 
örült érdekes volt! Szóval kiderült, hogy Bu
dán van egy üzletük. . .  rizs, bors, sajt, szóval 
fűszer és csemege, némi rövidáru, kiskereske
dés, egy üzlet, egy bolt és három, három gyer
mek. A három gyermeket lezárták illetőleg le
fektették és megvárták, míg a három gyermek 
elszundít. . .  képzelje, az asszony fűzőben s lop-



va, lábujjhegyen mentek el hazulról, lábujjhe
gyen maga a boltos is, mert féltek, hogy a gye
rekek hárman felébrednének . . .  megjegyzem, 
csak egynek kell felébredni és fuccs a csend
nek. Lábujjhegyen mentek, mert ha a gyerekek 
felébrednének, sírnának éis akkor nem bírná
nak elmenni, egyszerűen nem volna szívük hoz
zá, hogy elmenjenek. Mármost ez eddig rend
ben, de azt kérdem én, mi volna, ha a gyerekek 
ezt tudnák és csak tettetnék, mintha aludná
nak?"

— Furcsa — vallotta .meg Lénártné —, maga 
Báti, ezt már fent nálam észrevettem, minden
ről olyan izgatottan beszél. Akármiről is van 
szó. Különben — nevetett Lénártné — maga 
túl jó véleménnyel van á gyerekekről.

— Nem, egyáltalán nem —: bizonygatta Báti 
most már tűzzel. — A három gyermek talán 
csak azért nem bőig, mert tudja, hogy ha a szü
lők nagyon akarják, bőgés ide, bőgés oda, még
is elmennének a színházba. És semhogy hiába 
bőgjenek, sőt esetleg verést kapjanak, tettetik 
magukat, mintha aludnának. Például az én 
anyám eleinte megvárt, ha éjfél uitán jöttem is 
haza. Aztán, mert ez csak elmérgesítette a dől- '• 
got, tette magát, mintha aludna. S a gyerekek
kel úgy van, biztos azelőtt már kaptak verést, 
hogyha a bögéssel itthon akarták tartani az el
menőket. A papa és a mama most ül a színház
ban és felváltva gukkerezik az Ártatlan Zsu
zsit, és a gyerekek otthon szepegnek, ó hogy 
szepegnek, szepegnek . . .

— Nem hiszem — nevetgélt az asszony és 
megállt egy pillanatra. Az ösvényen most már 
úgy haladtak, hogy az asszony előresietett s 
Báti mögötte.

— A házaspár is nevetett — kiabálta túl 
Báti az, asszony nevetését. — Nagyon nevettek, 
de azért gondolkodóba estek és kicsit meg is 
haragudtak rám. De akkor már a színház elé 
értünk. Mi i s . . .  no lám itt vagyunk. Megjegy
zem — folytatta még akkor is tovább, mikor 
már benn álltak az udvarban —, megkérdeztem 
őket, ugyan kérem — kérdeztem —, maguk nem 
így tennének a gyerekek helyében? — No igen,



ha biztos tudnánk, hagy különben verést ka
punk — felelték. S nekik már nem mondtam 
meg, nem akartam, hogy miattam lekéssenek, 
nem mondhattam meg, hogy én azonban feltét
lenül, még ha tudnám is, hogy agyonvernek, 
bőgnék, üvöltenék — de ha nem is, legalábbis 
megmutatnám, hogy nem alszom, semmi esetre 
se tettetném magam, hogy alszom.

— Mulatságos lehet egy ilyen utcai megis
merkedés — jegyezte meg az asszony, mikor 
Báti az előszobában szolgálatkészen villanyt 
gyújtott és lesegítette a kabátját. Egyébként bi
zonyos kellemetlen megdöbbenéssel tekintett 
Bátira, akii csak most az előszoba villanyfényé
ben nézhetett meg. Hamar úrrá lett azonban 
rossz érzésén és könnyedén folytatta — de hogy 
az embernek kedve teljék ilyen kis kalandok
ban, ahhoz olyan fiatalnak kell lenni, mint 
maga, kedves Báti. Ha jól emlékszem, erre kell 
— szólt és sietve ment előre, miután egy pillan
tást vetve a tükörbe megigazította szőke haját.

Báti, aki azzal a szándékkal lépett be, hogy 
igyekezni fog elfogulatlannak mutatkozni, szót
lanul, szinte surranva ment az ajtótól, lehetőleg 
távol az ágytól, egyenest a szoba egyik szögle
tében álló nagy cserépkályha mellé.

A cserépkályha másik oldala mögül, a másik 
sarokból vigyorogva dugta ki s húzta mindjárt 
vissza a fejét Flamm Jutka, mint aki bújócskát 
játszik. Épp csak intett Bátinak, de Báti kérdé
sére, hogy mikor jött, már nem felelt, mert’ 
most már megfordult Lénártné.

— Nem is láttalak — mondta Lénártné, aki 
nem is erőlködött, hogy különösebb örömet mu
tasson a találkozás fölött.

Flamm Jutka a természetellenes merev test
tartásával hagyta el helyét, hogy Lénártné fe
léje nyújtott kezét megszorítsa.

— Ismersz te már engem. . .  tudod, én szere
tek úgy sarokban ülni és nézni, elnézelődni, el
nézni az embereket — mondta és beszéd közben 
fejével olyan csavaró mozdulatokat tett, mintha 
a szabad, szépen ívelt erős nyakát — télen is 
mélyen kivágott ruhát viselt — láthatatlan szűk 
gallér szorítaná.



— Hát csak nézz, lelkem, nézelődj — mosoly
gott Lénártné és japános, vékony selyemsálját 
összébb húzva Erzsihez fordult. — Ez az Ágost 
valóságos rémhírterjesztő, háborúban az ilyene
ket lecsukták.

— Nono! — mentegetőzött Lenért. :— Csak 
láttad volna délelőtt Erzsit, drukkoltunk, ugye, 
Báti elvtárs?

— No nem kell tanú — szólt Lénártné. — 
Már előbb is jöttem volna — folytatta ismét Er
zsihez intézve szavát —, hanem akartam neked 
egy kis süteményt kihozni — s már elő is vette 
a gondosan becsomagolt és átkötözött kis cso
magot. — Hanem még el se készültem ezzel a 
kis sütéssel s beállított a kis Kilinyi, s nagyon 
feltartóztatott.

Lénártné, aki bár két karjával az ágy végére 
könyökölt,' s mint a csomagjával, a hangjában 
is valami anyás gondosságot fejezett ki, úgy 
mozgott itt, mint egy intim baráti társaságban 
valaki kívülről jött idegen hölgy.

— Sajnálom, hogy munkát csináltál magad
nak s hogy ebben a csatakos időben /ide. . .  — 
kezdte Erzsi.

Lénárt azonban tréfálkozva vágott bele a 
szavába:

— Aki a babáját igazán szereti, akármilyen 
sáros eső esik. . .  no, ne legyünk olyan finomak 
s halljuk, mit akart Kilinyi barátunk, a jóma
dár?

— Nem kell bántani — vetette védelmébe dur
cásan az asszony. — Szegény fiú, mit akarsz 
tőle, attól, hogy valaki nem akarja sarkából ki
fordítani a világot, még kedves, jó ember lehet. 
Én ismerem Kilinyit. A havi keresetének több 
mint a felét minden hó elsején pontosan el
küldi az özvegy anyjának. S nagyon melegen 
érdeklődött irántad, Erzsi, maga iránt is, Báti. 
Ki is akart ide kísérni, de én nem hagytam — 
tudom, hogy maga, Báti, nem szereti.

— Hol találkoztak most maguk ketten? — 
kérdezte Flamm Jutka a kályha sarkából, ahová 
az imént vonult megint vissza.

A kérdést Bátihoz intézte. Az itt kint sűrűn 
találkozott Jutkával. Többnyire váratlanul, hói



ebédszünet idejében, hol meg késő este állított 
be. Mindig meglehetős sokat beszélt és mintha 
egyáltalán nem beteglátogatóba jött volna; meg
kérdezte ugyan Erzsit, hogy van, de mintha füle 
mellett menne el a felelet, szokása szerint csak 
gépiesen utána mondta és járt fel-alá, mint vad 
a ketrecben. Közben időnként kicsit gúnyos sze
mekkel szótlanul vizsgálgatta Báti arcát — épp
úgy, mint most.

— Itt az úton, éppen be akartam menni a vá
rosba — felelte kurtán Báti.

— Akkor szerencséd volt, Magda — szólt erre 
Flamm Jutka meglehetős tolakodón Lénártné- 
hoz, aki azóta, hogy bejött, rá se nézett. — Sze
rencséd volt, mert különben ha az öreg házmes- 
ternének kell ilyen későn kaput nyitnia, az még 
a sötétben is körösztüldöf a szemével.

Lénártné helyett megint csak Lénárt kapta 
el nevetve a szót.

— Igaz — találkoztam Sárival s azt üzeni 
magának, Erzsi, hogy addig nem jön ki magá
hoz, míg ezt a házmesterpárt szélnek nem 
ereszti. Irtó dühös rájuk.

— Nem tehetek róla — hallatszott Erzsi 
hangja. Báti még mindig nem szánta rá magát, 
hogy ránézzen. Nem bírt ránézni. Mintha min
den figyelmét a cipője sáros orra foglalta volna 
le* nézett maga elé és hallgatta tovább IJrzsi 
szavát. — Nem tehetek róla — ismételte Erzsi 
—. nincs is jogom kitenni őket, mert ez az apám 
háza. Azután meg még ha jogom is volna hozzá, 
nem tudnám megtenni — az asszony miatt. Az 
a sszony. . .  '

— Engedd meg — szólt közbe méltatlankodva 
Lénártrié —, határozottan helytelenül cselek
szel. Ágost mesélte nekem, hogy milyen orcát- 
lanul fosztogatnak ezek itt téged. Ilyen alakok
kal nem kell kesztyűs kézzel bánni.

— Ne, kérlek, hagyjuk ezt — hangzott türel
metlenül élesen Erzsi szava. — Az apám had
seregszállítással szerezte . . .  semmivel se érzem 
inkább az enyémnek azt, ami itt van, m int. . . 
De hisz ez mind természetes! Maga is, Ágost — 
mondta végül —, érdekesebb dolgokkal is szó
rakoztathatná Magdust.



— Ugyan, ugyan, nem kell azért izgulni — 
vont vállat Lónárt. — Különben is — folytatta 
tréfásan — itt Báti protekciója is — elég ma
gas protekció, száznyolcvan centiméter, közre
működik. Igaz-e? Báti a fejébe vette, hogy gya
korlati expropriateurből a marxi expropriálás 
elméleti csúcsaira akarja fel tornáztatni Kladek 
űr virtusát. Hohó, Báti, álljon elő, adós még az 
esettel.

— Nem olyan érdekes — felelte Báti.
— A Kladek eset? — kiáltott fel különös 

örömmel Flamm Jutka. — Dehogynem érdekes. 
Sőt — s megint Lénártnéhoz fordult —, külö
nösen téged kell, hogy érdekeljen, hisz te vagy 
itt az egyetlen férjes asszony. . .  férjes asszony, 
ahogy mondani szokták.

Senki se örült Flamm Jutka megszólalásának. 
A hangjában is mindjárt volt valami sikító. S 
alig pár szót beszólt még csak, mikor már szem
mel láthatóan elvesztette gondolatai és idegei 
fölött való hatalmát. Kicsattanó vékony ajkait 
sűrűn ned vési tgette a nyelve hegyével, és mint 
aiki levegő után kapkod, úgy állt a saját szavai 
zavaros zuhatagában. A csinos arcáról alig pil
lanatra tűnt el a kínosan erőlködő, eltorzító 
mosoly. f

— Itt nincs individuális differenciálódás . . .  
a természetben nincs ugrás, végső fokon min
den fajfenntartás, küzdelem a létért és faj fenn
tartási Ösztön. Én olyan ember vagyok, aki nem 
analizál, a dolgok általános princípiumát kell 
megérteni. Egyszóval a Kladek házaspár eseté
ben a fej fenntartásból kell kiindulni. Ez Báti- 
nak egy helyes megérzése.

— Nekem? — kérdezte elképedve Báti. — Én 
csak azt mondtam, hogy Kladekéknak nincs gye
rekük . . .

— No igen — torkolta le türelmetlenül Bátit. 
— Azért, épp azért kérdeztem Magdust, mért 
nincs még neki, illetőleg kérdezem, mikor ő 
már annyi éve férjnél van. Itt vannak, mondom, 
ezek a Kladekék. . .  nem bánom, jó, ha valamit 
rosszul mondok, tessék, javítson ki, Báti. Kla
dekéknak nincs gyerekük. Sose is volt. A férfi 
komoly iparosember volt, vasesztergályos . . .



— Nem, csak fa — szólt közbe idegességében 
Báti s mindenki, kivéve Jutkát, nevetésre fa
kadt. De Flamm Jutka észre se vette.

— Vas vagy fa, a lényeg az, hogy mikor már 
pár év óta együtt éltek és az asszonynak még 
mindig nem volt gyereke, az esztergályosnak 
nem volt kedve tovább dolgozni, lusta lett, azt 
mondta, minek dolgozni, pénzt gyűjteni, ha 
nincs kinek? Talán hogy egy asszonynak, aki 
még nem is igazi asszony, legyen mit enni, köl
teni és azontúl, hogy lusta lett, komisz is lett az 
asszonnyal szemben is. És itt most Darwiniba 
belekapcsolódik Freud. Mert az asszony csak 
hallgatott és még az ellen se lázadt, hogy az 
ura verni kezdte. Azt látta csak, hogy az 6 med
dősége az oka annak, hogy az urából iszákos és 
lusta ember lett. És úgy járt az ura mellett, 
mint aki tudja, hogy nem érdemli meg, hogy 
feleség, mint aki kegyelemkenyéren él. És ez 
vice versa megint visszahat a férjre, az asszony 
is megerősíti őt abban, hogy igaza van. S így 
történt, hogy odajutottak, ahol ma tartanak. Ha 
éjszaka csengetnek, az asszony megy kaput 
nyitni és ezt mind a ketten természetesnek ta
lálják. Az asszony dolgozik, mos az urára, főz 
neki, az ura nem dolgozik, csak hízik mellette, 
ráparancsol az asszonyra, hogy lopjon és 5 nagy 
fehér bajuszával bizalmat kelt, ha elmegy mun
kát keresni, nem a maga, hanem csak a fele
sége számára. És az asszony megbecsüli az urát, 
aki nélkül ő rongy, kiaszott nő nem jutna mun
kához. É s . . .

— Szóval attól féltesz — nevetett nyájasan 
Lénártné —, félsz, hogy Ágost egyszer majd el
ver engem, ha nem lesz gyerek? Különben a te 
Terka nénédet fel kellene világosítani, hogy a 
férfi hibájából is történhet. . .  bocsáss meg, 
összevissza beszélsz, lelkem.

— összevissza . . .  összevissza — rángott Flamm 
Jutka szája. — Én nem vagyok analitikus ter
mészet, nem is szeretem a sok analízist. . .  de 
minden asszonyt fenyeget a Kladekné sorsa, 
minden asszonyt, aki szeret.

— De akkor is, ha gyereke van — szólt közbe 
Cinner Erzsi s Báti most fölütötte a fejét és rá



nézett. Nyugodt és komoly volt az arca, semmi 
abból, ami miatt félt ránézni, nem volt ezen az 
arcon. Talán csak kicsit komolyabb volt, mint 
máskor.

— Akkor is, ha gyereke van? Nem, mert ak
kor legalább gyereke van . . .

— Kívánom — vont vállat Lénártné —, kí
vánom, Jutka, hogy legyen majd neked, ahá
nyat akarsz.

— Majd .. . majd, ha már férjnél leszek — 
nevetett izgágán Flamm Jutka. — De te már 
férjnél vagy — tette hozzá és a szemei össze
húzódtak, mikor most a szemébe nézett Lénárt- 
nénak.

— Ha már ilyen indiszkrét vagy. . .  hát lesz 
nekem is — mondta kissé elpirulva és karórá
jára egy pillantást vetve, férje felé fordította 
fejét. — Későre jár már, nem mennénk még, 
kedves?

— De igen — pattant fel nyomban Lénárt s 
mindenki fellélegzett, kivéve Flamm Jutkát, 
akinek mintha kisülésekkel fenyegető érzékel
hetően bíborsötét felhő állna mozdulatlanul a 
feje körül. Lénártné mosolygott ugyan, de túl 
fölényesen ahhoz, hogy ez megnyugtató lehetett 
volna. 'Mintha Lénártné egyenesen éreztétni 
akarná, hogy semmibe veszi a másik izgalmát, s 
ahelyett, hogy belebújt volna kabátjába, melyet 
Báti hozott be neki az előszobából, az ő anyás 
duruzsoló hangjával, a részvéttel, melyben már 
egyszer volt Bátinak része, megszólalt:

— Mi ez, mi van a kezén? — kérdezte s fogta 
meg Báti kezét.

Nagy kék folt volt a bal keze fején s rajta a 
saját fogsorának még mindig látható nyomai. 
Mikor itt bezárták az ajtót, benn a szomszéd 
szobában egyszerre kiáltani akart s kínjában 
vájta bele a szája elé tartott keze húsába a fo
gait. Nyersen rántotta ki kezét:

— Megírtam a cikkemet s néha munka köz
ben szoktam a kezem harapni. Rossz szokás.

— Schiller rohadt almát szagolt, ha igaz — 
nevetett Lénárt. — Mutassa csak.

Báti a Lénárt kinyújtott karját látva, abban 
a hiszemben, hogy az is a kezét akarja meg



szemlélni, gyorsan látrakapta bal kezét. A te
kintete közben önkéntelenül Cinner Erzsi felé 
fordult segítségért. Egész este, mióta visszajött, 
most nézett rá másodszor. Csak megszokta már, 
hogy láztól kipirult arccal lássa, vagy pedig 
csakugyan szokatlanul sápadt lett? Erzsi, mint 
aki egy oktalanul megrémült gyereket siet meg
nyugtatni, sietve megszólalt:

— A cikket, csak a cikket kéri Ágost magá
tól.

Báti letette Lénártné kabátját, a zsebébe 
nyúlt, a kezét még mindig görcsösen hátraszo
rítva nyújtotta Lénártnak a kéziratot.

r -  E z . . .  ez még csak a vázlat.
Ekkor odajött Flamm Jutka s lábujjhegyre 

állva kukkantott a cikkre.
— Az agitáció — mondta —, ez a cím, ez en

gem nagyon érdekelne. Olvassa fel, Báti. . .  
biztos mindenkit érdekel.

— Most nem — tiltakozott Báti, — Lénárték 
is menni akarnak

— Lénárték, hát akarnak menni?
Flamm Jutka ez este bármiről is beszélt, bár

mit is mondott, az volt mindenkinek a barátság
talan érzése, hogy valami forr benne, valamit 
forral. Lénáid kerülte a tekintetét, még Báti is; 
valamiképp féltek tőle.

— Nem, az idő most nem alkalmas — ismé
telte Báti.

— Mért nem? — kérdezte most a sima Lé
nártné. — Ezért — a szót „ezért” nem gorom
bán, de épp észrevehetően megnyomva folytatta 
—, ha Ágostot is érdekli, szívesen maradok még.

Cinner Erzsi ült az ágyban s a selyempapírt 
tépdeste, mellyel a papírtálcán hozott sütemény 
volt betakarva. Az egész társaságban egyedül ő 
nem igyekezett mosolygós arcot ölteni. Kono
kul, szótlanul tépdeste a zizegő papirost, és nem 
elegyedett bele a cikk olvasása körül támadt 
társalgásba sem. Ez volt az a megkövült arcki
fejezése, amelyikkel Báti határozottan ellen
szenvesnek találta.

Lénárt visszaült a fotelbe, melyet most oda
húzott a régi helyre, áz ágy végébe, a felesége 
pedig az oldalán, a fotel karfáján, foglalt he



lyet. Báti arccal feléjük ott maradt a lámpa 
alatt és felolvasta a cikkét. Flamm Jutka ott 
maradt mellette. Hátratett kezekkel, hátrasze
gett fejjel mozdulatlanul nézett fel a hosszú 
emberre, míg csak az végére nem jutott a fel
olvasásnak.

— Kár, hogy ilyen rosszul olvasta fel, alig le
hetett megérteni. Nagyon jó lesz, ha ez így végre 
világosan meg lesz mondva, hogy nem nekünk, 
hanem a még szociáldemokrata tömegeknek 
vannak illúziók.

Báti felolvasása alatt csak a másik három 
hallgatójára gondolt, hisz Cinner Erzsi csak ült 
a megkövült arckifejezésével és szaggatta a se
lyempapírt, mint aki gorombán azt mondja: 
nem játszom veletek, minek úgy tenni, mintha 
jól éreznénk magunkat, mikor nem úgy van. 
Nem fogja játszani a figyelmes hallgatót — gon
dolta Báti. Valójában pedig az történt, hogy 
míg a többiek még csak nem is játszották a fi
gyelmest, csak úgy tettek, mintha játszanák 
— Cinner Erzsi szaggatta ugyan tovább a keze 
ügyébe akadt papirost, de a dolog eléggé érde
kelte ahhoz, hogy nyomban felrázza. Most: se 
volt vidám, de az előbbi izgatott levertség nyo
mai is eltűntek az arcáról. Mintha egyszerűen 
elszakadt volna a környező emberektől, a tár
saság, sőt a saját hangulatától. Bátinak a fé
nyes szőrű szép katonalovák jutottak eszébe; 
lehajló fejjel rúgkapálva legelésznek a zöld 
gyepen, amint fölhangzik azonban a trombi
taszó, egyszerre megfeszül az inuk. . .  S a Cin
ner Erzsi hangjából, arokifejezéséből egyszerié 
új szellem költözött a fülledt levegőjű szobába. 
Lénárt is megérezte a Cinner Erzsi spontán ob
jektív érdeklődésének győztes erejét és felélén
külve adta át magát neki. De szokása szerint 
csak általánosságban beszélt.

— Nagyon érdekes a cikk, de tartok tőle, 
hogy úgy járunk vele, mint. . .  maga az újpesti 
felszólalásával akkor . . .  emlékszik rá? Tudni
illik, hogy politikus-e ilyeneket megmondani. S 
a másik. . .  Kun Béla azt mondta nekem: a maga 
verseit nem értem, de egye fene, az a maguk



dolga. Hanem ami a prózát illeti, agitáció kell 
és nem doktriner elmefuttatás.

Cinner Erzsi védelmébe vette a cikket.
— Itt nincs semmi doktriner, az agitáció 

szempontjairól és módszeredről van benne szó.
— ÉPP itt a bökkenő! — tamáskodott Lénárt. 

— Ehhez Kun Béla biztos jobban ért, mint mi. 
Nem analizál, nem teóriákat farag, hanem . . .  
Itt vannak például a leszerelt altisztek és kato
nák. Kun kiadta a jelszót — s Lénárt a Kun 
Béla minden szótagot keményen, világosan ki
ejtő, pattogó beszédmodorát utánozta —, kö-ve- 
te-lünk min-den le-sze-relt ka-to-na szá-má-ra 
fejenként először is ötezemégyszáz korona vég- 
kielégítést, egy darab rendes öltözet civil ruhát, 
továbbá azoknak a katonáknak a számára, kik 
kereskedők vagy iparosok, és a háború az üze
müket tönkretette, megfelelő külön anyagi se
gélyt, és végül követelünk azoknak a katonák
nak a számára, akik a földreform révén nem 
jutnak földhöz, ingyen lakótelket a lakhelyü
kön. Ez döfi, mi! Követelünk . ..

— Toronyórát aranylánccal — jegyezte meg 
mosolyogva Magdus, amin Lénárt mulatott, de 
Báti élesen tiltakozott.

— Teljesen jogos követelések ezek és még 
igen messze állnak a toronyóra-aranylánctól. 
Csak azért hathatnak komikusán, mert nyilván
való, hogy ez az állam nem fogja őket teljesí
teni, és csak arra hatnak komikusán, aki ennek 
az államnak az ideológiájában ól.

— Ügy van! — hadonászott Lénárt. — Min
denkinek jár lakás, fűtés, világítás, jó frugális 
étkezés napjában háromszor, feleség és bor, 
búza és békesség — és szabadjegy az európai, 
legalábbis az európai egyesült tanácsköztársasá
gok összes vízi, vasúti és légi vonalaira!

— Szerintem — tért vissza Oinner Erzsi a 
cikkre — a leszerelt katonák követelésed a Báti 
cikke mellett bizonyítanak, követelések, melyek, 
mint a cikkben áll, meghaladják a kapitalista 
állam teljesítő képességét.

— Én nem a cikk ellen beszélek — magya
rázta most már Lénárt is elkomolyodva —, csak 
mondom, nem tudom, politikus-e ilyesmit ki



nyomtatni. . .  Van például egy passzus benne az 
osztályöntudat és a pillanatnyi osztályérdek 
ellentétéről, az ilyesmi. . .

— Az a passzus, az a legfontosabb! *— kiáltott 
fel Báti. — Maga mesélte nekem, hogy mit fe
lelt Kovács elvtársnak Újpesten egy proli. 
Oroszországban a munkásoknak még mindig 
háborúba kell menni s hiába mondta Kovács, 
hogy de a szocializmusért, a felelet az volt, hogy 
inkább rabkenyéren, de háború nélkül. Emlék
szik? Akkor mesélte el, mikor innen hazamen
tünk, mikor még Hertinggel együtt karácsony 
utánra vártuk a német proletárdiktatúrát. És 
most a szocdemék azt mondják: látjátok, a kom
munisták felelőtlenül csak szenvedést zúdítot
tak a munkásokra, látjátok, hogy még nem érett 
a helyzet a forradalomra, szegény Noskenak 
tisztekkel és munkásokkal kellett lövetni a fél
revezetett munkásokra A mi számunkra azon
ban az a fontos: igenis, akadtak munkások, akik 
egy sorba álltak a diákokkal és katonatisztek
kel a forradalom ellen. A tanulság, hogy igenis 
a v független szocialisták is a döntő pillanatban 
alkudozni kezdtek és elfutottak fejvesztve . . .

— Erre azonban a szocdemek azt fogják 
mondani — vetette ellen Lénárt —, hogy ez 
anarchista puccspolitika.

— Hadd mondják — legyintett türelmetlenül 
Báti. — Minden forradalom a nagy tömegek 
szükségletéből indult ki, de az élen egy kisebb
ség állt s nekünk ezért van szükségünk egy, a 
szükséges áldozatokra tudatosan felkészült, el
szánt osztályöntudatos cselekvésben vezető elő- 
csapatra.

— Értsen szót, emberfia — rázta a fejét Lé
nárt. — Nem arról van szó, hogy így van-e, ha
nem hogy politikus-e ezt nekünk kimondani . . .

— Politikus? — kérdezte indulatosan Cinner 
Erzsi. — Politikusán csak a szocdeméknek kell 
beszélnük, mert ők mindenkivel jóban akarnak 
lenni. Mi pedig senkivel az égvilágon, csak a 
proletariátussal, és mert az igazság kétségtelen, 
egyetlen gondolatunk sincs, amit el kelléne

, hallgatnunk.
— Olvasta az interjút, amit Lenin adott egy



angol újságírónak? — fordult Bátd vidáman 
Oinner Erzsihez. — Azt mondta, hogy ezennel 
fölajánlja a kapitalistáknak és szociáldemokra
táknak az egyességet: mindegyiknek rendelke
zésére bocsátja Szovjet Oroszország egész appa
rátusát, hogy propagandát csinálhassanatk a sa
ját elveiknek, az állapotoknak, melyek a de
mokratikus országokban uralkodnak, ezzel szem
ben szabad legyen az oroszoknak is elmondani 
az ő államaikban, hogy mit gondolnak, mit csi
nálnak és mit akarnak. Nem hiszem, hogy a ka
pitalista államok munkássága a két igazság kö
zül a Lloyd George-é iránt gyúlna örök szere
lemre.

— , Ha az öreg Vladimír Iljics ad egy pofont, 
akkoi* aztán csattan! — csettintett Lénárt.

— Szóval a tanulság — kapott a szón Báti —, 
igenis az a nagyszerű a mi politikánkban, hogy 
nem kell politikusoknak lennünk. Nem mondta 
meg Liebknecht, hogyha lesz parlament még, 
akkor mi kommunisták is bemegyünk, nem 
azért, mintha hinnénk a ti demokráciátokban, 
hanem azért, mert föl akarjuk használni a par
lamentet is tribünnek, épp a parlament, épp a 
demokráciátok ellen. Abban .mindenkinek igazat 
kell adni Vértesnek, hogy a politika eddig csak 
klikkek harca volt s még a munkásság is csak 
apróbb-nagyobb napi előnyökért küzdött, ma 
azonban a politika egy értelmes, az egész embe
riségre kiterjedő akarat hordozója, nem arról 
van szó, hogy melyik kapitalista csoport ural
kodjék, hanem hogy minden időkre lehetetlenné 
váljék még az ilyen kérdés is, és végre az em
beriség, az egész eddig élt emberiség történel
mének célja ma megvalósuljon. Érdemes volna 
különben politikát csinálni?

— Vagy úgy, hát Vértes lappang itt megint a 
maga bokrának mögötte! — harsogott Lénárt. 
— De azért csak rajta! írja meg végleges for
mában a cikkét, csak még valamit szóvá kell 
tenni benne: az agitáció technikáját is, mert 
most már a szocdemek nem akarnak beengedni 
bennünket a gyárakba . . .

Flamm Jutka közben fel-alá járt a szobában, 
mintha személye ellen való támadásnak érezte



volna, hogy a többiek ennyire belemelegedtek 
egy beszélgetésbe, melyben őneki nem jut sze
rep. Legalábbis valahogy úgy csattant fel Lé- 
nárt, szavába vágva hirtelen a hangja, mintha 
egész idő alatt mindenki őt bántotta volna s 
most nem bírja tovább:

— Én nem ismerem Vértest — mondta anél
kül, hogy abbahagyta volna sétáját a szobában 
—, én csak azt mondom, hogy mindig, kivétel 
nélkül mindig a normálemberből kell kiindulni.

Lénártné, aki a beszélgetésben ugyan szintén 
nem vett részt, de mindig figyelmesen hallga
tott arra, aki éppen beszélt, most, legalábbis 
úgy tett, mint aki nem tud elnyomni egy mo
solyt, melyhez cinkosul, egy egyetértő tekintet
tel, Bátit hívta.

— Látod lelkem — mondta —, ez helyes elv.
— Csak az a kérdés — fplytatta fejét csava- 

rintva Flamm Jutka —, kicsoda a normálember? 
Aki családi alapra helyezkedik, aki individuáli
san magának él, akinek mindene a saját sze
xuális jóléte — az ma talán normál, de a kol
lektív ember. . .  az új társadalom nem ismer 
majd családot.

— Ne, Jutka — szólalt meg s szólt rá nyer
sen Erzsi —, ne kezd már megint.

— Igen — szólalt meg fáradt sóhajjal Lé
nártné is —, most már úgyis ideje, hogy men
jünk.

— Jó, menjetek — kiáltott fel Flamm Jutka, 
mikor Lénárt a felesége kabátja után nyúlt —, 
de előbb, akarom, mondja meg Báti, hogy nem jól 
mondtam-e el, nem pontosan úgy mondtam-e el a 
Kladekék dolgát a gyerekkel, ahogy őtőle hal
lottam. Ez azért fontos nekem, mert Erzsi rám 
förmedt, hogy már megint kezdem. Tessék, mit 
mondtam én másképp, Báti, tessék, mondj a meg!

Bálinak kínos volt erre a beszélgetésre emlé
kezni. Pár nap előtt történt, épp mikor ő igen 
elégedetlen volt Erzsi „tárgyilagosságával” — 
ebédszünetben kijött Flamm Jutka. Erzsi aludt 
s Báti körül vezette be Jutkát a maga szobájába. 
És mint Flamm Jutkával való első találkozása 
alkalmával, feltámadt benne a gondolat: Flamm 
Jutkával minden egyszerűbb volna, mint Erzsi-



vei. Mert Flamm Jutka nem volt mindig olyan 
kellemetlen, mint itt ez este. Amit Báti mél
ákkor meglátott, mikor először találkozott vele 
odafönt őnála, azt azóta többször is tapasztal
hatta, főleg ha egyedül voltak. Ekkor délután 
is egyszerűen beszélt, arca nyugodt volt és a 
világos szemében valósággal vidám meleg csil
logás. És Báti abban sem volt ártatlan, hogy ez 
alkalommal épp Kladekékről beszélt vele. Nem 
Kladekék voltak a számára érdekesek akkor, 
hanem az, hogy ő előadhatta, mint értelmezi a 
Kladekék esetét. Báti őszintén beszélt, de ab
ban, amit mondott, s azt épp Flamm Jutkának 
mondta, nem volt ártatlan. Nemcsak azt mondta, 
hogy minden asszony, aki gyerek nélkül marad, 
lelke mélyén boldogtalannak kell, hogy érezze 
magát, hanem azt is kijelentette, hogy függetle
nül a társadalom berendezésétől minden férfi
ban is benn él a vágy, hogy gyereke legyen attól 
az asszonytól, akit szeret. Nem, nem azt állítja, 
hogy Kladek Rómeó és Teréza néni Júlia volt, 
de az ösztön öntudatlan tartalma ugyanez. És 
beszélt, beszélt — és mert Flamm Jutka elcsen
desedve s olyan arccal hallgatta, mint gyerekek 
nézik a gazdag szomszédék gyerekeinek játék
szereit — sőt még csak büszke se volt, mint né
mely kitudott szegény, még cáak nem is igye
kezett magát el nem árulni — Báti túlságosan 
rá volt szorulva sok mindenért a kárpótlásra, 
hogy tudta volna ne élvezni a hatást, ha az ez 
esetben igazán nem is volt különös teljesítmény. 
S azután meg jólesett neki is végre, végre be
szélni, s beszélni a saját nyelvén. . .  És mégis, 
igaz, hogy csak azért beszéltek halkan, mert a 
szomszéd szobában a lázas Erzsi aludt, mégis 
mintha most nyilvánosan olvasnának rá valami 
szégyellnivalót. S akaratlanul is Erzsi felé for
dult.

— Nem, nem emlékszem pontosan, de nagy
jában igen. . .  szó volt Kladekékról is, elmond
tam az impresszióimat. . .  abból, amit az ember
rel beszéltem, úgy körülbelül ez a kép alakult 
ki előttem. Osakhogy én egyáltalán nem a faj
fenntartói ösztönnel magyaráztam, egyáltalán 
nem. . .



— Ez helyes is, persze hogy nem holmi ter
mészeti ösztönökről van szó — helyeselt neki 
Lénárt, aki kezdett idegessé válni. — Ezek nem 
annyira természeti ösztönök, mint felülépítmény, 
társadalmi produktumok. Individualizmus. Itt a 
fejem rá, Lenin biztos nem boldogtalan, amiért 
nincs gyereke. . .  és Luxemburg Róza se volt 
emiatt szerencsétlen. Annak, aki nem érzi ma
gát egy nagy közösség részének, aki önmagának 
centrális jelentőséget tulajdonít, csak annak 
fontos, hogy neki legyen gyereke, neki. Mert az 
összességhez nincs organikus, hanem tisztára 
mechanikus viszonya. A polgár, akinek az ösz- 
szességhez való viszonya csak annyi, hogy adót 
kell fizetnie, hogy nyerészkedni akar rajta . . .  
magának akar örököst, folytatást, a polgár maga 
magának a minden, egyéni hallhatatlanságot 
akar, ezért akarja. A fajfenntartási ösztön . . .  
Én sohase éreztem gyerek után vágyat. A faj
fenntartási ösztönt a kollektívumért való mun
kában élheti ki az ember. ,

Lénártné más véleményen volt.
— Nem mindenki Luxemburg Róza — je

gyezte meg. — Általában már négyéves kislá
nyok is babával játszanak.

— Általában? — szólt közbe Cinner Erzsi. — 
Én se vagyok sajnos Luxemburg Róza, de sose 
játszottam babával.

— Te nem számítasz — mosolygott Lénártné 
és belebújt a kabátjába.

— Nagyszerűen sütsz te, Magda — kiáltott 
lel harsányan Jutka. Ott állt a tálca mellett és 
lázas gyorsasággal falta az apró süteményeket.

— Jó étvágyat — felelte hűvösen Lénártné és 
búcsúzóul a kezét nyújtotta neki. Jutka azon
ban a két, süteményeket tartó kezével a tele 
szájára és fejével az elfoglalt kezére mutatva, 
vigyorogva adta Magdus értésére, hogy nem 
tud kezet adni.

Mikor Báti bezárva a kaput a távozó Lénár- 
té'k után visszajött, Fiamm Jutka ott ült Erzsi 
ágya szélén; fejét a tenyerébe hajtva, a világos- 
barna haja előrehullt és eltakarta az arca elé 
tett két kezét. Nem zavartatva magát Bátitól 
ebben a helyzetben maradt.



— No — kelt fel aztán hirtelen s megrázva a 
fejét, egyenesen az egyik székre dobott kis per
zsagalléros kabátjáért ment. Nem nézett rá sen
kire. Mereven, mint egy nagy baba, akit valami 
rejtett szerkezet mozgat, állt meg aztán Erzsi 
előtt s nyújtott, csak maga elé nézve, hang nél
kül kezet neki.

— Jutka, szeretném, ha Báti elkísérne. Nem 
volna jó? — kérdezte Erzsi.

— Elkísérne? Nem volna jó? Nem, utói fo
gom még érni Lénártékat, ők fognak hazakí
sérni, haza fognak kísérni — mondta dermedt 
mosollyal és kisietett. Báti utána ment, kaput 
nyitott neki. Flamm Jutka a kapuban hangosan 
nevetett és szaladva indult neki a sötétnek.
' Báti lassan ment vissza, fel a lakásba. Nem 

fordult Erzsi szobája felé, hanem körül egye
nest a magáéba ment. Onnan kopogott be hozzá.

— Nincs szüksége még valamire? — állt meg 
az ajtóban.

— Köszönöm, nincsen — hangzott a felelet. 
Báti, mint ahogy este máskor is tette, meggyúj
totta az éjjelilámpát és eloltotta a nagy csillárt. 
Erzsi némán, nagy sötét szemekkel nézte, mit 
csinál.

— Jó éjszakát — mondta Báti.
— Jó éjszakát — felelte a lány s felüli: és ja 

kezét nyújtotta feléje. Báti megfogta, át tudta 
fogni egészen a tenyerével. De ahogy átfogta, 
úgy érezte, mintha a kis kéz hidege minden ide
gén borzongatva futna végig. A lány Báti ke
zét nézte, a másikat, melyen ott látszott a húsba 
vájt fogak nyomán a folt. Találkozott a ket
tőjük tekintete. A lány komolyan állta valami 
színtvalló, alázatos becsületességgel a nyílt sze
mében Báti pillantását. Ugyanez a kéz, ugyanez 
a szem . . .  — villant Báti eszébe és ellökte a 
tenyerében tartott kezet és ment be a szobába,. 
Hallotta, amint odabent kattog az eloltott éj
jelilámpa csavarja.

Gyorsan megvetette magának az ágyat, levet
kőzött, áztán ő is eloltotta a villanyt és lefe
küdt. Betegnek, lázasnak érezte magát és gon
dolni semmit se tudott. Csak mintha a szívét 
egy brutális marok szorítaná és ő még jajgatni



se tud, csak lehunyja a szemét. Az ablakot meg
megrázta a szél és mintha messziről, nagyon 
messziről kutya vonítana szüntelenül. Mint egy 
vékony, hosszú szál kifeszítve a sötétben, nem 
hangzik el, szinte. láthatóan áll, megállt ez a 
hang.



K O Z M A  G Y Ö R G Y  L E V E L E T  K A P

Ez volt Báti életében az a nap, mikor min
denkivel beszélni szeretett volna, de mindenki 
ővele akart beszélni. S ez nagyon nagy különb
ség.

Kezdődött Kozma Györggyel.
Bármi közönséges is a Kozma György külső 

életének története, érdemes és szükséges, hogy 
pár vonással meg legyen rögzítve.

Kölyökikoráhan még a földdel veszkődött; az 
apja az eke szarvát fogta, György pedig, mert 
az anyja meghalt s ö volt az elsőszülött, elől 
kantáránál fogva a lovat vezette a szántásnál. 
Egy napon azonban jött a plébános és azt 
mondta, hogy benn a városban az egyik híve 
erős, dolgos, jó katolikus gyerek rekommendá- 
lására kérte: így lett Kozma Györgyből inas
gyerek, inasból pedig szabott időben városi 
munkás. De ott a kisvárosban is megmaradt fa
lusinak. Vasárnap ünneplőbe öltözve templomba 
járt, pénteken nem evett húst és falusi módra oly 
korán házasodott, hogy huszonnyolc éves korára 
már három gyereke volt, egy nagyocska lány 
és nem nagy szünet után, de aztán egymás után 
két fiú. Sok száj, dehát ott volt a szülőfalujá
ban az öccse, az tovább gazdálkodott a kis tíz
holdas apai örökségen s télire attól kapott a vá
rosba tévedt család zsírt, szalonnát, kolbászt, 
nem ingyen, de aytafiság jegyében könnyen 
megfizethető áron. Az asszonynak volt beosz
tása, szorgalmas volt és csöppet se puccos, az 
ember, György pedig jó munkás és józan, hát 
úgy ahogy csak megéltek. Egy fene júliusi na-



pon azonban Kozma György, mint annyian má
sok is, fejét vesztette.

Azzal állott, a felesége elé, hogy kitört a há
ború s hiába mondta az asszony: hadd el, el
csatáznak majd azok nélküled is — ő csak el
ment és jelentkezett katonának. Faluján és a 
kisvároson kívül még sehol se járt, legalább lát 
ö is világot. Sokat egyébként nem gondolt. Az 
utcán mindenki énekelt, a hatvanhetes, a negy
vennyolcas, a szociáldemokrata párt, a pap, a 
polgármester, az ügyvedek, az összes jobb em
berek, mindenütt és mindenki szónokolt, no és 
ő se akar rosszabb lenni, mint más és azok a 
szerbek csakugyan nagy zsiványok lehetnek, 
végezni kell velük, nincs az ember vére vízből, 
elég legyen, megmondtam — kicsit ivott is az
nap, mert a városháza pincéjében csapra verték 
a hordókat a népnek, és jóformán még ki se 
aludta mámorát s már vadonatúj osukaszürké- 
ben, bokrétás katonasipkában, virággal a pus- 

\ kacsövén, fellobogózott házak között, muzsiká
val, énekszóval már ment is jó pár ezredmagá- 
val a vasútállomáshoz. Hogy mi lesz a család
dal? Pár hétig, addig amíg ők rendet csinálnak 
ott abban a Szerbiában, majd csak kibírják. 
Megmondta a polgármester, megmondta maga 
Tisza Pista, oda volt nyomatva nagy fekete be
tűkkel a piros-fehér-zöld plakátra: nincs többé 
gazdag és nincs többé szegény, csak egyetlen 
magyar nemzet és az tudni fogja kötelességét a 
hadbavonultak családjaival szemben. Ez 1914- 
ben volt.

Mentek utána otthonról a hírek, gondos, pon
tos hírek mindenről. De Kozma Györgytől jó
formán csak annyi, hogy megvan. Tizenötben 
végre a színes tábori levelezőlapok helyett le
vél. Pestről jött, a kórházból. Két asszony és a 
gyerekei jöttek fel hozzá; a másik asszony az  ̂
öccse felesége volt, merthogy az öccsét is elvit
ték már'katonának. A két asszony örült, leg
alább egy férfi most már itthon marad. A só
gorasszony — annak is volt két kis cselédje — 
egyedül úgyse bírja a föld dolgát, Kozma 
György visszamegy majd a szülőfaluba gazdál
kodni, míg az öccs sorsa, életre vagy halálra,



eldől. Legalább lesz a városi Kozma gyerekeik
nek is mit enniük. Ez volt a talpraesett terv, 
ahogy azt a két asszony kisütötte. De terv ma
radt, mert Kozma Györgyből csak épp egy ólom
golyót /s az egyik bordáját kellett ügyesen ki
szedni s máj* mehetett is vissza oda, ahonnan 
jött, a frontra.

Tizenhétben megint viszontláthatták volna 
egymást. Kozma György tisztiszolga volt s írt 
az asszonynak, hogy szerencsésen hadtápterü
letre, Huszt városába került. De az asszonynak 
nem volt pénze az utazáshoz, mert a fiatalabb 
Kozma felől közben pecsétes levél jött, az öz
vegy sógorasszonytól pedig addig rekvirálgat- 
tak, hogy már az apai földet is csak nagy kín
nal, épp csak becsületből tartotta. Azt is meg
írta most már Györgynek az ő felesége, hogy 
munkába jár a muníciós gyárba, a gyerekekre 
pedig a már okos és nagy kislány, Rózsi vigyáz 
otthon.

Tizenhét végén Kozma György megint kint 
volt a fronton. Ezúttal büntetésből, mert a gaz
dája pofon ütötte és — ahogy azt az asszony a 
szabadságra hazaengedett bajtársaitól megtudta 
— Kozma György erre a szeges bakancsa orrá
val hasba rúgta a feljebbvalóját, amit pedig 
nem szabad. Ha a följebbvalója nem lett volna 
jó ember, ezért még agyonlő vetés is járhatott 
volna. így azonban épp csak kikötötték és aztán 
ki a frontra.

Kozma György szűkszavúbban, mint valaha, 
csak annyit írt továbbra is, hogy megvan.

Tizennyolc áprilisában tudűlövéssel került el 
az olasz frontról, a végén megint pesti hadikór
házba. Most már. feljöhetett az asszony a három 
gyerekkel, ez mégse volt akkora költség, mint 
lett volna az utazás Husztra.

A viszontlátás nem volt épp vidám. A gyere
kek, különösen a kislány, csakugyan megnőttek, 
de afféle nagy szemű, vánnyadt háborús nemze
dék voltak. Az anyjuk meg — no igen, azon is 
persze meglátszódott, hogy ez a kalendáriumi 
négy év front mögött is pusztított annyi erőt, 
falt annyi pírt az orcákról, mintha nem négy, 
hanem negyven esztendő lett volna. De az asz-



szony nemigen ért rá tükörbe nézni s az ember 
különben se látja magát, tudniillik általában 
nemigen, ha ugyan egész testi valójában oly na
gyon meg nem változik, mint épp a szóban 
forgó Kozma György. Az okos asszony, mikor 
megpillantotta az ágyban az urát, csak annyit 
mondott: ' i

— Legalább most biztosan itthon maradhaszt 
már.

Kozma György mérgesen nevetett. Nem volt 
beszédesebb, mint mikor tábori lapokon szólott 
az otthonvalókhoz.

— Hát megvagyok.
A doktorok ezúttal bennehagyták a golyót. A 

tüdőből nem szokás kivenni vagy épp az övé* 
bői nem lehetett, elég az hozzá, az idegen test
tel a tüdejében és sok írással elbocsátották. Sok 
írást kapott Kozma György. Kapott pecsétes 
írást arról, hogy van neki lds- és nagyezüst vi- 
tézségi érme, külön írást arról, hogy van neki 
Károly csapatkeretszje, írást arról is, hogy 
nyolcvan százalékos rokkant s azután, hogy 
mindezt kikézbesítették neki s meghagyták még 
a bakancsát, szürke köpenyét és a kincstári sap
káját is, szélnek eresztették, mivel másoknak is 
kellett a hely nemcsak a kórházban, hanem a 
lábadozóban is.

Az okos asszony azonban már előbb elszedte 
az urától a tekintélyes okmányokat s egyedül 
utazott haza. Elment ezekkel az írásokkal a vá
rosházára meg a plébánoshoz, s miután onnan 
újabb írásokat kapott, melyek most már az asz- 
szony erkölcsét és megbízhatóságát is szép szín

iben tüntették fel, összepakolta kis cókmókját s 
így felcsomagolva újra ott volt Budapesten. Ad
dig járt-kelt ott, közvetítő irodákban, hivata
lokban s a hazai plébános levelével pesti egy
házi méltóságoknál, míg sok utánjárás, kudarc 
és új meg új kísérlet eredményeképp nem ju
tott biztos födélhez az egész család.

Május vége volt már és Csánky grófék, akik 
télen Budán a Bimbó utcai palotájukban szok
tak lakni, most, mielőtt nyárra uradalmukra 
utaztak, házőrzőnek az öreg lakáj mellé, akit 
Budán hagytak, megbízható házaspárt kerestet



tek. A grófék hazafias okokból rokkantat, 
amennyiben józan életű és tisztességes embpr, 
előnyben részesítettek — s így a katonai meg 
városi meg egyházi dokumentumok segítségévéi 
Kozma György a hadseregből történt elbocsát- 
tatása után családostul egyenesen a Bimbó ut
cai palotába költözhetett be.

A hatalmas, díszes szárnyas kaputól jobbra 
széles márványlépcső vezetett fel a lezárt grófi 
lakosztályba. — A földszintet a gróf úr és a méltó- 
ságos asszony, az emeletet a két kon tesz lakja 
— magyarázta meg a bátyus jövevényeknek a 
tótos kiejtéssel beszélő borotvált képű öreg la
káj, akinek a kis szobája az udvar végében volt 
s aki: hogy most a grófék távollétében úgyszól
ván szabadságon volt, livrében ugyan, de mezít
láb és papucsban vezette őket le a pincelakásba, 
mely bal oldalt várt rájuk, hogy a ház őrzése 
és az udvar gondozása fejében teljesen ingyen 
lakhassák. A pincelakás első szobája az utcára 
nyílt, de épp ez előtt a szoba előtt meglehető
sen hegynek fel ment a budai utca, úgy hogy 
az ablaknak csak ferdén elvágott legfelső ré
szén furakodhatott be némi világosság. A máso
dik szobának és a konyhának volt ugyan két- 
két kis ablaka az udvarra' de ezekbe a helyisé
gekbe világosság inkább az üvegajtóin keresztül 
jutott, a bejáraton keresztül, melyet magától az 
udvar szintjétől keskeny falépcsők választották 
el. ‘ '

— Míg a méltóságos úrék nem laknak itt, a 
gyerekecskék vidáman játszódhatnak a kertben 
itt az udvarban, én szeretem a gyermekecské- 
két — mondta za Öreg lakáj és mindjárt meg is 
mondta a gyerekecskéknek, hogy őt Janó bá
csinak hívják.

A hasznavehetetlen emberré vált Kozma 
György még a kis berendezkedés munkájában 
se segíthetett sokat a feleségének. Janó bácsi 
azonban ott csoszogott s maga is kezére járt az 
asszonynak, s mikor kiderült, hogy főzéshez 
nincs fájuk, hozott nekik a magáéból. Dicsérte 
Kozmáék szalmazsákjait, dicsérte a pár konyha- 
edértyüket, a színes huzatú párnáikat barátsá
gosan nyomkodta meg s elismerően mosolygott,



hogy milyen puhák. Az öreg lakáj el-elmondta, 
hogy nagy öröm neki az új társaság, mert unal
mas egyedül s hogy különösen a gyerekecskék- 
kel nagy az ő gyönyörűsége. Az asszonyt mind
járt megkérte, fogadja el őt is kosztosnak és 
mindjárt ki is fizette egy hónapra előre. És per
sze úgy adódott aztán, hogy ebéd után elüldö
géltek, ott ült köztük Janó bácsi órák hosszat, 
sokszor estig. Estefelé felmentek a lépcsőkön a 
kertbe, és akkor megálltak az udvarban, és néz
ték a grófi lakosztály leeresztett függönyű ab
lakait. A lakájnak az ő öreges nyugodt hangján 
el kellett mondani, hogy mit takarnak a függö- 
nyös ablakok, milyen szobákat, milyen bútoro
kat, mekkorák a képek, mit ábrázoliiak és se
lyemből vannak-e csakugyan a párnahuzatok is. 
Kozma György csak egy darabig állt ott velük 
ilyenkor, csak hallgatott s aztán visszament a 
pincelakásba s korán lefeküdt, néha még előbb, 
mint a gyerekek, akik kinn maradtak az asszony
nyal és Janó bácsival.

Szeptemberben megjelentek a méltóságos 
úrék és a konteszek. Az öreg gróf nem átallotta 
lemenni a pincelakásba és talán negyedóráig is 
fesztelenül társalgóit Kozma Györggyel. Nem 
annyira Györggyel, mint a feleségével, mert az 
okos asszony, akinek gyanúja volt, hogy a se
besülés az urának „a fejére ment” és félt, hogy 
épp azért még el találhatná mondani, mi okból 
került ki az olasz frontra, szapora szóval maga 
beszélt az ura helyett. így a gróf úr azzal a be
nyomással távozhatott, hogy Kozma György 
buta, de megbízható és derék ember. Az öreg 
lakájjal ajándékot is küldött nekik: az egyik 
kontesz levetett cipőjét, továbbá némi egész jó 
állapotban lévő fehérneműt és ruhaféléket, ami
ket a gyerekek számára jól fel lehetett használni. 
Miután Janó minden darab használhatóságát 
külön is kiemelve átadta a küldeményt, arccal 
Kozma Györgyhöz fordult. Már magában ez is 
bizonyos nyugtalanságot idézett fel az asszony
ban, mert Janó különben még akkor is, ha az 
embernek szánta a szót, úgy tett, mintha az asz- 
szonyhoz vagy valamelyik gyerekhez beszélne 
— például a gróf látogatása előtt való napon a



tizenkét éves Rózsinak magyarázta el, hogy 
másnap lejön majd a gróf úr és helyénvaló és 
okos volna ez alkalommal megköszönni a bizal
mát és a jóságát — úgy ám, Rózsikám — 
mondta s lopva s csak fél szemével sandított a 
komor Kozma Györgyre? Igen, ámde most egye
nesen, teljes arccal hozzá fordult. Azzal kezdte, 
hogy ő Janó milyen éberen alszik. Olyan éberen, 
hogy felébredne arra is, ha az ajtaja előtt tán 
csak egy macska is elsétálna. Viszont — Isten
iek hála! — nyomban utána újra elalszik, al
szik, mint a tej, vagyis őt egyáltalán nem za
varja, ha felébresztik. Nem dicsekvésből mondja, 
hogy ilyen egészséges az álma, ezzel ő igazán 
nem hivalkodhat. Mert mér ne tudna ő jól 
aludni, mikor nincs gondja családra, sose is volt 
gondja rá, harminc éve eszi a gróf ék kenyerét 
s aztán háborúba se volt, neki nincs tüdőlövése, 
mint némelyeknek, egyszóval, nem kérkedés 
mondatja vele, hogy őt nem zavarja, ha felkol- 
tik, s hogy ő jól alszik, átalussza az egész éj
szakát.

Még mindig, látszott, még mindig az elején 
Se volt a mondanivalójának. Kozma György sze
mernyire se jött a zavarodott ember segítségére, 
mozdulatlanul ült a kis fazsámolyon, melyet 
maga Janó készített a gyermekecskéknek, ke
resztbe vetett lábakkal, fejét hátra, a fehérre 
meszelt falnak támasztva, mozdulatlanul nézett 
a beszélőre és kifürkészhetetlen arccal hallga
tott. Akadozva, kerülőkkel, de elkerülhetetle
nül mégis rá kellett térnie Janónak a tárgyra.

— Az pedig hej, hej, ugyancsak biztos, ha 
nekem vagy ha pkár magának a.gróf úrnak is, 
rossz volna a tüdőm, tegyük fel olyan rossz, 
mint például egy háborús rokkantnak, akkor a 
gróf úr is, én is kénytelenek volnánk a slájm- 
mal birkózni vagyis köhögni. És meg kell 
hagyni bizony . . .  hát hogy mondjam, ha úgy 
éjfél után felébredtem rá, hogy az udvarban 
micsoda nagy a köhögés,\mindig szinte örültem: 
legalább nem vagyok egyedül a nagy házban, s 
szerettem figyelni, megismertem már a köhögés 
hangjáról, hogy jön-e már ki az a slájm. S az



tán azt is mondtam magajnban: derék, jó ember 
ez a Kozma György, nem sokallja a fáradságot, 
kimegy köhögni az udvarra, csakhogy a kis jó- 
szágocskáknak el ne rontsa az ö éjszakai nyu
godalmukat. S ez helyes is, ha valakinek ilyen 
ugatásos a köhögése. A gyerekecskék, ha egy
szer felébrednének, nem tudnának megint olyan 
hamar elaludni mint én De. . .  de nem csupán 
csak a gyerekecskékkcl van így. Példának oká
ért a konteszek fenn az emeleten nyitott ablak 
mellett szoktak aludni, ide nyílik az udvarra a 
hálószobájuk ablaka és . . .  persze becsukhatnák 
az ablakokat, de ha úgy szeretik a sok levegőt. 
Szóval azt mondják a konteszek: éjszaka ne le
gyen köhögés Én nem magam riiiatt, mondom, 
igazán csöppet s e . . .  dehát az olyan kényes 
módhoz szokott finom népeknek nagyon ma
kacs az a maga slájipja* Kozma úr. Nézze, azt 
persze nem lehet, hogy az ember nappal köhög
jön . . .  a slájmmal nem lehet beszélni, nem 
á m . . .  akkor köhögtet, amikor ő akar. Hanem 
talán úgy lehetne, Kozma úr, hogyha éjszaka 
kimegy köhögni, nem áll meg az udvarban, ha
nem bemegy az autógarázsba, bemegy és mind
járt behajtja maga mögött a fakaput — már 
meg is kentem olajjal, hogy ne esikorogjon — 
és ott aztán nyugodtan lehet, bátran lehet kö
högni . . .

Idáig ért jobbra-balra tekingetve az öreg, mi
kor Kozma György felegyenesedett, megmarkolta 
a sámlit, amin ült és odavágta Janó bácsihoz. A 
sámli eltörött, a gyerekek, a két kisebbik nagy 
sivalkodásba törtek ki, Janó bácsi pedig fel
kapta a három darabban hullt saját alkotmá
nyát és ment.

De ebből nem származott egyéb baj, mint az, 
hogy Janó bácsi pár napig a fél lábára — arra, 
amelyiknek a sípcsontját érte — kicsit bicegett. 
Másnapra már a gyerekecskék is megkapták 
tőle megint egészben az újra összeszerkesztett 
kis' zsámolyt. S aztán megint Kozma György 
ült a zsámolyra, megint éppoly hallgatagon, 
mint azelőtt, s az öreg Janó a gyerekecsikékkel 
s az asszonnyal társalkodóit. Semmi se válto



zott. Kozma Györggyel a köhögésről nem be
szélt többet senki, de abból, hogy a család se 
hallotta éjszaka s a konteszek is panasz nélkül 
aludtak, mindenki tudja, hogy foganatja volt a 
jó tanácsnak és hogy az autófészer kapuja nem 
hiába lett megkenve.

Tizennyolc telét azonban már nem töltötték a 
fővárosban a grófék. A pesti októberi forrada
lom napján mégint bezárult a már vány os lép
csőház nagy üvegajtaja, a konteszek hálószobá
jának ablakai lefüggönyözve éjszaka is csukva 
maradtak, a palotában megint csak a Kozma 
család és az öreg lakáj maradt. Janó bácsi me
gint Kozmáéknál kosztolt s kosztolás elmén — 
csak aludni járt a maga kis szobájába — való
jában Kozmáéknál lakott. Naphosszat a kony
hában üldögélt a család s a konyha méghozzá 
mindig jó meleg is volt, mert Janó bácsi kije
lentette, hogy az ő tűzhelye füstöl és inkább 
idehozza a fáját; ez a sporhert jobb meleget ad. 
És kiadósabb ott a fűtés is, ahol többen élvezik.

Attól fogva, hogy a grófék zavaros idők elől 
külföldre távoztak, Kozma Györgynek is mehet- 
nékje támadt. Nem külföldre, de be a városba, 
emberek közé.' Felvette a piszkos szürke kato
naköpenyét, mélyen homlokába húzta a katona
sipkáját s azt mondta:

— Elmék.
Az asszony előbb rá, de aztán tanácsért Ja 

nóra nézett.
— Mit csinálsz? — kérdezte meg végül, mi

kor látta, hogy nincs tanács. — Hiszen eddig 
még a rokkantsegélyért is engem küldtél.

— Az igaz, de most, most mék.
Janó bácsi épp csak óvatosan reszelte a tor

kát. Első naptól kezdve, de különösen most félt 
valahogy ettől a csupa csont roncs-embertől. 
Janó ho'zta ugyanis a hírt, hogy a gróf_Tiszát 
megölték és borzadva mesélte el mindjárt, úgy 
ahogy ő maga is az imént a fűszeresboltban hal
lotta, hogy jöttek be a fegyveres katonák a Ti
sza-villába, hogy ment mindjárt elébük a gróf 
Tisza a kérdéssel: engem keresnek, ugye. — 
Janó bácsinak egyszerre csak torkán akadt a



szó, mert ránézett Kozma Györgyre s a véres 
hírnél is jobban megijedt attól, amit egyszerre ' 
a Kozma György szemében kigyúlni látott. S 
mikor aznap éjszaka köhögni hallotta, fülére 
húzta a takaróját, hogy ne hallja.

Kozma György heteken keresztül órák hosz- 
szat házon kívül csatangolt, néha ebédre se jött 
haza. Janó bácsi kezdett megnyugodni. Fiatal 
ember, unalmas neki mindig itthon ülni s az
tán a hídpénzt is eltörölte a Károlyi Mihály, 
hát csak hadd nézze meg Kozma György a sok 
látnivalós Pestet. Hitt az asszony is az egyszerű 
magyarázatban, csak ami nem tetszett heki: az 
ura mindennap még sötétebb arccal járt.

Egyszer csak megint visszaült a zsámolyra a 
sporhert mellé, hagyta szürke köpenyét lógni a 
szegen. Napokig, hetekig ki se mozdult.

— Ma szép az idő — mondtá egyszer január
ban az asszony — jót is tenne, jót biztosan, ha 
egyszer megint kimennél. Nagy város ez a Pest, 
biztos sok van még benne, amit nem láttál.

— Ronda volt, az is maradt minden — vont 
vállat Kozma György és a sovány arcán csú- 
fondáros mosollyal pillantott az öreg lakájra. 
Nem ok nélkül. Mikor még Kozma György tá
guló orrcimpákkal be-bejárt az őszirózsás vá- 
rozsba, hazatérve sokszor találta Janót pápa
szemmel az orrán, előtte egy könyvvel, melyből 
fennszóval olvasott az asszonynak és a gyere- 
kecskéknek. Ha a gyerekecskék közben visitoz- 
tak, akkor igyekezett hangosabban olvasni, hogy 
az asszony és Rózsika, amennyiben figyelnének, 
mégis megérthessék a szót — de ha Kozma 
György betoppant, lekapta az orráról a pápa
szemét és a gyorsan becsapott könyvet a hóna 
alá szorította. A pápaszem most megint jó da
rabig pihenhetett a piros belét mutogató ron
gyos papírtokban. Kozma György szakadatlan 
jelenléte, mint egy megtöltött fegyver c9öve, 
reggeltől estig fenyegetően, sötéten meredt bele 
a kis család életébe. S este ha lefeküdt, s $z 
öreg lakáj még ott ült náluk, az asszony súgva 
mentfegetődzött:

— Rá az agyára ment a háborús szenvedés,



rá az agy velejére. Ha ismerte volna azelőtt, 
Janó bácsi, tán nem is hiszi el nekem. . .  Tán a 
megyében nem'volt ügyesebb munkás, derék jó 
ember volt, higyje el.

A grófi palota mindig zárt kapuján egy na
pon a levélhordó csengetett. A kapukulcs keze
lése az öreg lakáj dolga volt. Már mondani is 
akarta a postásnak, hogy a grófék nincsenek itt
hon, mikor az a kaput beljebb tolta és Kozma 
György iránt kérdezett. Rózsika épp az olvadt 
havat lapátolta az udvarban és bár okos lány 
volt. de kislány volt. Ujjongva szaladt a pince
gádor szájához:

— Apa, apa, levelet kaptál! Kozma Györgyi
A hírre, hogy levél jött, az asszony ijedten

sikoltott fel:
— Jesszus Mária! Levelet!
Kozma György csak azért is lassan emelke

dett fel és ment nehéz léptekkel fel a lába alatt 
csikorgó falépcsőkön. A postás helyett azonban 
akkor már csak Janó bácsit találta, aki a hamar 
orra nyergén termett pápaszemmel menet köz
ben is újra meg újra elolvasva a címet jött 
elébe. 1

— Kozma György, az a cím — mondta át
nyújtva a levelet és maga mögött az izgatott 
Rózsival ment a címzett után le a lakásba.

A levéllel a kezében Kozma György visszaült 
a sporhert mellé a zsámolyra s lábait messzire 
kinyújtva, fel se nézve az őt körülálló családra, 
figyelmesen forgatta és szemlélte meg a kék bo
rítékot. Az ő neve áll rajta, elég szép vastag is, 
rajta állt az is, hogy a Bimbó utcában lakik és 
a levélen bélyeg is, kerek fekete postabélyeg
zővel: Budapest. Kozma György haj tűt kért ,a 
feleségétől és a boríték leragasztott oldalán fel
fedezve egy kis rést, bedugta- a drótszerszámot, 
felvágta a levél kék takaróját és visszaadta a 
hajtűt.

— Hiszen Kozma úr már nincs a fronton, 
nem kell úgy megijedni a postától — súgta Janó 
bácsi az asszonynak, de ő is csak rosszul leple
zett izgalommal.

Kozma György már szétteregette a levelet, s 
a hosszú munkátlanságtól és betegségtől kifehé-



redett két kezével megmarkolva olvasni kezdte. 
Kézzel volt írva, de olyan szép, kerek betűkkel, 
mint amilyeneket gyerekkorában, az ábécés 
könyvében látott utoljára. S abogy olvasni 
kezdte — tán csak pár sort .olvasott még belőle 
— fejébe szállt a keserű harag és dühödt kézzel 
markolta össze a sok betűvel teleírt papirost.

— Megint bolondítás — mondta és zsebre 
tette az írást. De nyomban megint elővette.

— Honnan a fenéből tudnak énrólam? — 
mondta s megint nekifeküdt a már erősen ösz- 
szegyűrt papirosnak.

—■ Kitől jött, szólj már! — kiáltott fel végre 
és állt melléje az asszony s olvasta a megszólí
tást: Kedves Kozma György!

— Nekem már szavalhat maga az Atyaúris
ten! — kelt fel Kozma György és vágta oda az 
asztalra a papirost. Elindult a szobában felforrt 
indulattal és a szöges bakancsa minden lépésénél 
zajjal ütődött a téglázott földhöz. Janó bácsi 
lassan merészkedett az asztal közélébe, aztán 
feltette a pápaszemét is.

— Olvassa, olvassa — kérlelte az asszony és 
minthogy Kozma György csak döngette tovább 
bakancsával a szobát, de nem tiltakozott, Janó 
bácsi két tenyerével kisimítva a papirost, fel
vette és a maga éneklő, riyájas módján fennszó- 
val olvasta:

„Kedves Kozma György!
Csodálkozol, ugye, hogy levelet kapsz? Ki 

tartja már számon, hogy élesz-e, halsz e? Kérdi-e 
tőled valaki, van-e mit enned, van-e mivel fű- 
tened, rongyos gúnyádat éppel kicserélned? Ki 
érne rá törődni teveled, mikor úgyis annyi baja, 
gondja van ennek az országnak? Nem szabad 
türelmetlennek lenned, bizalommal és nyugod
tan kell vámod, míg jobbra fordulnak a viszo
nyok. Nem szabad kétségbeesni, meggondolat
lanságokat elkövetned, i Türelem, türelem, jó az 
Isten, jót ád, csak várj és higyj, majd jobb lesz 
minden”.

Eleinte fölhúzott homlokkal, csodálkozva föl
fölnézve olvasott fel Janó bácsi, de az utolsó 
mondatoknál megélénkült, valósággal felragyo
gott, hiszen körülbelül az állt benne a levélben,



amivel 5 maga már annyiszor szeretett volna a 
komor ember megkeseredett szívéhez szólni, ha 
lett volna^bátorsága hozzá. Kozma György bakan
csa azonban épp ezeknél a mondatoknál, melyek
be Janó bácsi az egész szívét beletette, még kemé
nyebben koppant, amint ő föl-alá járt. Hanem 
hirtelen bizonytalanabbá vált a felolvasó hangja, 
a nyelve ineg-megbicsaklott; nem tudta mit 
kezdjen, ilyesmit még se fennszóval, se csönd
ben, sose olvasott. Kozma György bakancsa vi
szont már nem csattogott a , téglán, Kozma 
György állt, megállt és nem vette le szemét az 
öregről, akinek a homlokán sűrűn ütköztek ki 
apró, gyöngyöző verejtékcsöppek.

„Papok, ügyvédek, volt tisztjeid és szociálde
mokrata népbolondítók, akik négy éven át kó
rusban üvöltötték: rajta, rajta! — ezek azok, 
akik most türelmet prédikálnak. Háj a hasukon, 
hatalom a markukban, arany a zsebükben, mért 
ne volnának ők türelmesek, mért ne érnének rá 
— de mid marad neked, ráérsz te is? Akarsz 
várni te is? Megnyúztak, meghíztak rajtad, ígér
tek fűt-fát s most kapsz érte prédikációt: türe
lem, türelem. S közben máris újra becsaptak 
benneteket. Azt mondják, most már mindenkié 
ez a haza. Észrevetted már te is ezt? Te, aki ezt 
a levelet olvasod, úr lettél-e itt? Ha igen, nem 
is kell hogy tovább olvasd, de ha nem, akkor 
kérdezd csak n\eg a megmaradt sütnivalódat: 
kik laknak a palotákban, amelyeknek minden 
kövét munkáskéz rakta? Kik járnak bundák
ban? Kiké itt a gyár, a föld, az étel, az ital, a 
szép ruha? Négy esztendeig háborúskodtunk 
nelfik, de most nem azt mondjuk, béke, mpst 
azt mondjuk, most mi mondjuk, éljen a háború, 
a mienk. Ide a földdel, ide a gyárral, ide a há
zakkal! Nem ülünk föl a népbolondítóknak, sza
vazással, szép szóval sose fogjuk megkapni azt, 
ami a mienk. Rokkantak, mi merünk újra há
borúba hívni benneteket, vörös háborúba,* a ti 
háborútokba, háborúra, mindehért megfizető, 
igazságot tevő forradalomra, a munkások, pa
rasztok és katonák uralmát kiharcoló forrada
lomra. Oroszország adta rá a példát, hogy kell 
az ilyet megcsinálni. Tanuljunk tőle. Minden



hatalmat a dolgozóknak, de addig nem béke, 
hanem harc, nem türelem, hanem lázadás a mi 
jelszavunk és a mi pártunk a Kommunisták 
Magyarországi Pártja! Olvassátok a Vörös Új
ság ot, nincs más tisztességes újság ebben az or
szágban, a többi mind csak maszlagok A Vörös 
Újság az egyetlen,! mely azért íródik, hogy a sok 
szóból tett, a tehetetlen gyűlöletből rendet te
remtő leszámolás és a grófok, hadseregszállítók 
és nagypapok Magyarországából a városi és fa
lusi szegénység büszke földje legyen. Olvassá
tok a Vörös. Újságot! Örülök, hogy legalább ír
hattam, mert az ember majd megpukkad a tü
relmetlenségtől ebben a tétlenségben. Te is így 
vagy vele? Akkor jó elvtárs vagy. Testvéri üd
vözlettel’'.

Nagy volt a csend. — No — dobbantott a lá
bával Kozma György — nincs tovább?

— De — törölte meg a homlokát Janó bácsi 
— alá is van írva: Sári.

— Sári? Miféle Sári?
Újra elővette a borítékot, az ő neve állt rajta. 

Kivette az öreg lakáj kezéből a levelet s fór- x 
gatta értetlenül. Sári? Az asszony se emlékezett 
semmiféle Sárira. Kozma György megint be
gyűrte a kabátja zsebébe a levelet.

Janó bácsi, akinek a sok félélmes szó még 
most is égette a nyelvét, most hem tudott hall
gatni, nem is akart s újra megtalálva a régi 
hangját, ha még riadtan is, de nyájasan és rán
cos öreg arca pírjával aláfestve, megszóllaltatta 
az ő igazságát:

— Akárki is az a Sári, az, amit mond, az a go
nosztól vagyon. Boldogok a békességre igyeke
znie, mert azok Isten fiainak mondatnak — 
emelte fel a hangját s még Kozma György te
kintetét is állta és tovább folytatta. — És az 
is írva áll: Megmondatott a régieknek: szemet 
Ezemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom 
néktek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok , 
azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azok
kal, akik titeket gyűlölnek és imádkozzatok azo

kért, akik titeket háborgatnak és kergetnek ti
teket.



— Kész? — kérdezte Kozma György s aztán 
hogy az öreg nem felelt, csak annyit mondott: 
— Ámen, ámen, ámen!

Mikor Kozma György este lefeküdt az ágyba, 
magához vette az összegyűrt levelet és elolvasta 
újra. Nem kergette el a lányát, a tizenkét éves 
Rózsit, aki odaült mögéje és meleg lélegzetével 
a nyakát csiklandozva, vele együtt böngészte a 
sorokat.

Lehet, hogy csak valami gyerekes büszkeség
ből — levelet kapott az ő apja! — mindenesetre 
Rózsi azóta kísérte az apja minden mozdulatát 
s amit azelőtt nem tett: ha napközben az apja 
felment az udvarba — azelőtt az se tette — Ró
zsi se maradt lenn az anyjánál és Janó bácsinál, 
hanem apja után somfordált. Nézte, nézte előbb 
távolról, aztán közelebb merészkedett hozzá s 
végül egymás mellett sétálgattak. Fel-le, fel-le. 
Kozma György eleinte úgy tett, mintha nem 
venné észre maga mellett a majom-gyereket, 
aztán hozzászokott, ök ketten külön párt lettek 
a házban. S hogy egyszer a jó asszony sóhajtva 
súgta oda Janónak: még csak ez a levél hiány
zott, most aztán egészen. . .  — és a kezével a 
feje körül furgsa, de érthető mozdulatot tett, 
Rózsi rikoltott egyet és rázta a fejét: nem igaz, 
nem igaz! Az anyja, akinek még csak az hiány
zott volna, hogy a gyerekkel is baja legyen, 
nem annyira haragból, mint inkább figyelmez
tető szándékkal, felképelte, ezzel azonban csak 
még erősebben pecsételte meg a kislánynak>.az 
apjához való elszántságát. Olyan lett az a lány, 
mint valami morcos kis sovány kutya, aki gaz
dájának minden mozdulatát szemmel tartja s 
minden más halandót, ha nem is morog meg, 
de legalábbis barátságtalan közönnyel néz.

Egy reggel azonban Rózsi mégicsak odament 
az egy idő óta semmibe se vett Janó bácsihoz. 
Pénzt kért tőle s hozzá még titokban. Janó 
hiába faggatta, nem mondta meg mire s mikor 
megkapta, mindjárt kisurrant a kapun s nem 
telt bele negyedóra, már vissza is jött. Valami 
aprópénzt még vissza is adott Janónak, de hol 
járt, mit vett, nem mondta meg. Csak egész 
délelőtt magához szorított kendővel járt, mint



akinek szaggatása van az oldalában. Csak mi
kor Kozma György dél felé felment az udvarba, 
utánaódalgott és miután körülnézett és senkit 
se látott a közelben, előhúzta a kendője alól a 
titkát.

— Mi ez? — mordult rá Kozma György.
Kicsit felágaskodva s a hangját halkitva fe

lelte:
— A Sári újságja — és a Sári nevét úgy ej

tette ki, mint valami rejtélyes közös szövetsé
gesét.

— Honnan szedted ezt az újságot? — cövek- 
Jett meg Kozma György és haragosan ráncolt 
homlokkal tépte ki a nyomdafestékszagú, gon
dosan összehajtott lapokat a lánya vöröses két 
kezéből.

Rózsi felelt: '
— A boltban vettem.

Vetted? Vet-ted? Pénzí adtál netkik érte?
Rózsi erőlködött, hogy megértse áz apját. Már 

régóta erőlködött ezen, de még soha ennyire 
minden eredmény nélkül, mint ez esetben. Mért 
ez a düh, nükor ő jót akart? Ha az apja harag
szik, akkor biztos rossz volt, amit ő tett s a leg
rosszabb az volt, hogy most talán elveszti az 
apja bizalmát. — Ez a Rózsi mégiscsak egy buta, 
egy gyerek — vélte Rózsa az apja gondolatát 
kiolvasni —, ez akart énvelem összetartani? 
Vissza az anyja szoknyája mellé meg a Janó 
bácsi ölébe Való az ilyen, de nem arra, hogy. . .

Rózsi nem tudta volna megmondani, hogy mi 
az, amire valónak szeretett volna az apja sze
mében bizonyulni. De egyszer azt álmodta, hogy 
ő és az apja egyedül voltak a konyhában és le
akasztottak a szegről egy zománcozott kék bög
rét, rátették a bögrét az ismerős zsámolyra, 
majd mind a ketten fölébe hajoltak és vérszer
ződést kjötöttek, úgy, ahogy az iskolában a hét 
magyar vezérről tanulta, akik felvágott ereik
ből közös serlegbe vért eresztettek s aztán mind 
ittak belőle. Ahogy az iskolában sem értette, 
hogy mir^ kellett az, de azért nem felejtette el, 
nem tudta most se, minek és mire szól a vér- 
szerződés közte és az apja között, de\ mintha 
csiklandoznák, úgy nevetett álmában, mikor



csöpp után csöpp, csöppent a vére a lepattogzott 
zománcú bögrébe és az apja ott állt és kicsit 
zord Árpád vezérhez hasonlított az iskolai olva
sókönyvből, kicsit pedig a katekizmusból a kar
valyorrú nagyszakállas Ábrahám pátriárkához, 
amint az ráemeli a kést a megkötözött Izsák 
fiúra. Ha 5 volna Izsák helyén, 6 nem kérdezné, 
hogy mi lesz, szeme se rebbenne, ha az apja ol
tárt készítene, fát rakna rá és megkötözné a lá
nyát, Rózsit és felvetné az oltárra, a fára felül.

Kozma György egész nap 'rá se nézett a Iá1 
nyára,’ de ahányszor a zsebébe nyúlt, a keze 
minduntalan hozzáért a Sári zsebre gyűrt új
ságjához. Ilyenkor s csak ilyenkor érte egy pil
lantás Rózsit, de az is bosszús volt. Rózsi nem
csak állta az apja tekintetét, de kereste, egész 
nap kereste is. Ha mellé ülni most nem is mert, 
lesben volt. És este, mikor már mind lefeküd
tek, Rózsi nem tudott aludni, sőt amit még ed
dig sose mert megtenni, azt megtette ez éjszaka. 
Hallja, hogy tápászkodik fel az ágyból az apja 
s teríti fojtott köhögéssel a vállára a piszkos 
szürke katonaköpenyét. Hallja, mint hangzik el 
a garádicson az utolsó lépése. Most Rózsi felül, 
kibújik a meleg ágyból, gyorsan ráhúzza a mez
telen lábára a fűzős cipőjét, magára kapja a kis 
piros alsószoknyáját, vállra az anyja nagy fe
kete kendőjét s megy az apja utón.

Alig ért ki az udvarra, amint észrevette, hogy 
a fészerből, ahol az automobil állt, világos fény
sáv csap ki az udvarra. S hallatszott a szörnyű, 
ugató köhögés. — Mért nincs az udvarban, mi
kor a gróf ék most távol vannak? — kérdezte 
magában Rózsi, mert jobb, sokkal jobb lett 
volna, ha most is az udvaron köhögött volna. 
Akkor Rózsi yalahol távol egyszerűen csak meg* 
állhatott volna.

Bemenni a fészerbe, ahhoz még neki is majd* 
nem kicsi volt a bátorsága. A fészer faajtaját, 
bár nem csukta be, de behúzta maga után 
Kozma György s Rózsinak most, ha belép, ki 
kell nyitni a kaput, kinyitni és az apja ákkor rá 
fog nézni. Amikor így köhög, akkor úgyis olyan 
borzasztó az arca s ha még akkor mérgesen kü
lön rá is néz! Ha még egy percig áll és átadja



magát az elképzelésnek, hogy milyen tekintet
tel döf feléje majd az apja, Rózsi érezte, akkor 
nem lesz mersze odamenni, hanem visszasom
polyog az ágyba. S futva, mintegy a saját kí
sértő gyávaságától menekülve, indult — előre. 
A fészer kapujánál hátranézett még egyszer, 
felpillantott a sötét grófi ablakokra — a nagy 
üvegablakok a világos havas éjszakában söté
ten csillogtak a fehér rámáikban — a magas 
fal félrecsapott ferde árnyékot vetett a fehér 
földre — te gyáva Izsák — szúrt valami Rózsi 
szívébe, s ekkor, a vad köhögés ellenére is, ahe
lyett, hogy mint akarta, nesztelenül osont volna 
be, előrerontott, de közben rálépett a cipőmad
zagára s arccal előre elvágódott. Puha hóba 
esett, meg se ütötte magát, de mint a halott, 
olyan mozdulatlan maradt, csak a fejét fúrta 
bele a puha, kövér hóba.

A félelemnél is nagyobb volt a szégyen. És 
közben hallja: megszűnt a köhögés és trapp- 
trapp — jönnek az ismerős szöges bakancsok 
közelebb. Aztán ez a zaj se. Most, mi lesz most?

— Hát kelj fel már, no — hallja és nyomban 
megint elkezdődik, ezúttal már megnyugtatóan 
közel a keserves köhögés. Most felemeli a fejét 
és a még hótól vizesen is égő arccal a földről, 
melyen még hason fekszik, fölnéz Kozma 
Györgyre. Lassan, a bakancs orránál kezdi a 
nézést s úgy megy följebb a térdig, ott kezdődik 
a szürke, gyűrött köpeny s megy még feljebb és 
megáll a fehér, de paraszti széles, lógó csontos 
kéznél. A kézben ott az újság, a Sári újságja. 
Hirtelen szökken fel a Rózsi tekintete, fel az 
újságtartó kéztől a magasba, fel az apja sötét 
vastag szemöldöke alá. S most már felpattan, 
gyorsan lerázza a szívós havat s már beljebb 
kerülve be is húzza maga után a kaput. Lassan, 
nehogy lármát üssön és nehogy rajtakapják 
őket.

Csak egy gyenge fényű villanykörte égett a 
magas fészerben, fenn a Rózsi feje felett, mert 
Rózsi a fényes feketére lakkozott automobil 
hágcsóján nézett ki magának helyet. Kozma 
György csendes köhögése is, ha a nagy kék 
zsebkendőjét oda is tömködte a szája elé, erősen



visszhangzott. Rózsi csak nézte és boldogan bor- 
zongott bele, mikor az apja odaereszkedett az 
automobil lépcsőjére, melléje:

— Máskor nem kell a pénzt kiadni — szólalt 
meg Kozma György és kiterítette a hegyes tér
dére az újságot. Dem nem tudott olvasni, mert 
a köhögés makacs volt és ha az ujját a soron is 
tartotta, minduntalan elvétette az írást.

— A nyavalya törje ki ezt a lámpát is, de 
rosszul világít — mondta aztán végül is és ez
zel megint felállt és elkezdett fel-alá járni. 
Trapp-trapp-trapp . . .  Egyszerre csak ráförmed 
Rózsira: — T e . . . csirke te, tudsz te újságot ol
vasni?

Rózsi elvette az apja kezéből a zizegő papi
rost. Ilyen kis betűvel nyomtatott írást csak a 
háborúban olvasott, ha együtt könyökölt az 
anyjával a hősi halált haltak, sebesültek és el
tűntek hosszú listáján a K. betű fölé.

— Hogyne tudnék! Ojjé, mindig én néztem a 
veszteséglistákat. És ..  és a bukás is azért volt, 
mert anya dolgozni jáfct és nekem kellett sor
ban állni a kicsiknek a tejért, és akkor még én 
is kisebb voltam és álmos voltam az iskolában. 
És a magaviseletből pedig csak azért kaptam 
hármast, m ert. . .

— Én is hármast kaptam a katonaságnál vagy 
még rosszabbat, ötöst! — nevetett bele a lánya 
magyarázkodó szavába Kozma György.

— Mert hasba rúgtad a tisztet — rikoltott fel 
Rózsi és szinte szédült a boldogságtól. De azért 
halkabban folytatta: '— A Bálint ezredesék 
Mancikája, tudod apa, az velem járt az iskolába 
és az hencegett vele, hogy ha az ő papája azt 
mondja egy katonának: ugorj ki az ablakon! — 
akkor annak mindjárt ki kell ugorni, még ha 
emeletes is a ház. De én azt mondtam, hogy ez 
nem igaz, mert az én apám nem fél, van nagy
ezüst vitézségi érme, és hasba merné rúgni az 5 
papáját is.

Kozma György köhécselt és csak a szöges ba
kancsa hallatszott: trapp-trapp-trapp. Egyszerre 
megállt a lánya előtt.

— Emeld csak fel a két karod — mondta és 
az arca színe összefolyt a fészer fehérre meszelt
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falával, csak a két sűrű szemöldöke ugrott előre 
fenyegető sötéten.

Rózsi felállt, felemelte a két karját és igye
kezett bátran és nyugodtan az apja szeme közé 
nézni. — Most. . .  most jön a vérszerződés . . .  
most, most. .. valami rettenetes és nagyszerű — 
gondolta Rózsi és reszketett a két kis meztelen 
karja. Az apja pedig egy kezével átfogta a két 
csuklóját és aztán a másik kezét is segítségül 
véve, igyekezett a csuklójánál fogva levegőbe 
emelni a gyereket. Sovány, vékony kislány volt 
a Rózsi, de Kozma György karjában se volt sok 
erő. Nem bírta felemelni. Rózsinak fájt a csuk
lója a csontos marok szorításában, a megfeszí
tett karjától a válla is sajdult, de nem is szisz
szent, csak várt. Kozma György azonban újabb 
köhögési rohamra elengedte a gyereke karját.

— így — fordult aztán a lányához — így ösz- 
szekötik a két csuklódat és karodnál fogva húz
nak fel és kötnek ki, de úgy, hogy a lábad hegye 
épp csak majdnem érje a földet, de ez a majd
nem a legfontosabb, vigyáznak, hogy azért 
mégse érje, és így lógatnak és ha elájulsz, föllo
csolnak és aztán tovább lógatnak, ameddig ők 
akarják, úgy ám, ez a büntetés. . .  A Bálint ez
redesék Mancikája, a Mancika nem hencegett, 
az mondott igazat!

Rózsi csak most eresztette le a karját. Háború 
óta tán még soha ennyit vele nem beszélt az 
apja, de ilyen arccal se látta még.

— De . . .  — kérdezte suttogva Rózsi és a fo
gai összeütődtek — de te, apa, ugye te azért, 
ugye te azért mégis hasba rúgtad? Ugye?

Kozma György azonban csak felrántotta a 
vállát.

— Hát aztán? Az már el is felejtette, de én . . .  
engem döggé tettek. Nekik, akik emeletről ug
ratták ki az embereket, pofoztak . . .  pofoztak! 
hajuk szála se görbült meg. Ki törődik velem, 
döggel?

— Az a Sári, aki levelet írt neked, az se tö
rődik veled? — kérdezte meg szepegve Rózsi.

— Miket írtak, mikor háborúba csaltak el! 
Akkor is, most is . . .  csupa csalás — köpött ki 
Kozma György. — Nem kell lépre menni, rek



lám, csak pénzt akartak kicsalni az újságu
kért . . .  látod! — és ujjával az újság felé döfött, 
mely ott feküdt a kövön, Rózsi lábánál.

Nem, fújhatnak most már amilyen dudába 
akarnak, még egyszer nem csapnak be engem!

Rózsi úgy nézett a lábánál heverő újságra, 
mint a porcelán babájára, mikor az szeme lát
tára tört cserepekre a földön, s olyan érzéssel 
hajolt is most le és vette a kezébe és nézte. Ha
nem egyszerre most odaszólt az apja: — No, mit 
ír?

Rózsinak elakadt a lélegzete. Elakadt már 
azért is, mert amint ránézett most a sok apró 
betűre, látta, hogy nem ismeri ki magát az új
ságlapon, nem ismeri ki magát a sok függőleges 
és keretszbe menő vonal között, melyek hasá
bokra darabolják a betűmezőt. Pillanatra be
hunyta a szemét és aztán mégis nekiiramodott. 
Belekezdett a legnagyobb betűs címnél és mé
lyet lélegezve, kissé szótagolva, versfelmondó- 
san éneklő gyerekhangján nekieresztette a 
hangját:

— „Berlinben teljes a rend”.
— Pesten is, az anyja keservit! — mondta 

Kozma György, majd a lányához fordult. — Te, 
ha így vacogsz, bújj inkább vissza az ágyba. . .

— Nem, csöppet se fázok — tiltakozott sza
pora szóval Rózsi és összébb húzva magán az 
anyja fekete pamutkendő jót, sietve, mintha 
félne, hogyha nem tesz ki gyorsan magáért, he
lyére küldik vissza, olvasta tovább fennhangon, 
ami egész apró betűkkel állt a nagy betűk sar
kában.

— „Luxemburg Róza elvtársnőnknek utolsó 
írása ez a cikk. Két nappal később gyilkolták 
meg a német szociáldemokrata vezérek véres 
szövetségesei, német katonatisztek.”

— Katonatisztek — ismételte Rózsi.
— Hangosabban olvass, mert nem hallom a 

magam köhögésétől — szólt Kozma György, ho
lott akkor nem is köhögött, csak a bakancsa 
lármázott, amint fel-alá járt: trapp»-trapp-trapp.

— Ezzel á bakanccsal rúgtál a hasába?
— Olvass! ,
— „Varsóban teljes a rend” — olvasott tovább



és engesztelő szándékból túl hangosan. — „Pá
rizsban teljes a rend . . .  Berlinben teljes a rend. 
A világtörténelmi küzdelem egyik központjától 
a másikig minden félszáz évben eképp kergetik 
egymást a rend jelentései.”

A fontos az volt, hogy az apjának megmu
tassa: igenis tud olvasni és ha kicsit belejön, 
egész folyékonyan. A harmadik-negyedik sornál 
már rájött arra is, hogy mindig csak a vonalig 
szabad olvasni s aztán vissza kell menni az uj- 
jával az elejére, balra.

„És az ujjongó győztesek nem veszik észre, 
hogy egy rend, melyet időközönként megismét
lődő véres mészárlásokkal kell fenntartani, tör
ténelmi végzetének, a pusztulásnak megy 
elébe. . .  A forradalomnak nincs veszteni való 
ideje, rohan tovább, rohan előre — a még be se 
földelt sírok, győzelmek és vereségek fölött 
előre.”

Türelmetlenül járt fel-alá Kozma György. 
Semmit se értett az egészből, mert a háború óta 
senki se olvasott náluk újságot, az egy rendkí
vüli kiadást kivéve, mely Tisza István meggyil
kolásáról szólt.'Nem tudta hát, hogy volt egy 
spartakista felkelés Berlinben s azt se, fiogy le
verték, s már azért se érthette meg, hogy mit 
jelent a cikk kérdése: hiába volt-e a spartakista 
felkelés Berlinben. De mégis, mert a cikk elején 
ott állt, hogy tisztek gyilkolták meg az asszonyt, 
akinek ez az utolsó írása, olvastatta tovább ma
gának. Várta, mikor jön már valami, amit fölér 
ésszel, amibe meg tud kapaszkodni.

— Ne olyan gyorsan! — ripakodott rá Ró
zsira, akit ennél nagyobb elismerésben nem ré
szesíthetett volna.

— Jó — mondta Rózsi —, lehet lassabban is.
S aztán egyszerre még ez is háttérbe került,

ellenben újra feltámadt a remény, hogy a Sári 
mégse C9ak csaló, aki pénzt akart tőlük az új
ságjáért. Mert felolvasás közben most hirtelen 
abbahagyta az apja a járást és azt mondta: ezt 
itt még egyszer!

Rózsi kuncogott a boldogságtól és olvasta 
még egyszer:

„Mit bizonyít az újkori forradalmak és a szo



cializmusnak a története? . . .  A lyoni takácsok 
zendülése 1831-ben véres vereséggel végződött. 
A párizsi munkásság júniusi fölkelése 1848-ban 
lesújtó vereséggel ért véget. A párizsi kotn- 
mün .. A szocializmus egész útja — amennyi
ben forradalmi harcokról van szó — csupa ve
reséggel van bevetve. És mégis, ugyanez a tör
ténelem lépésről lépésre, feltartóztathatatlanul 
vezet a végleges győzelemhez! Hol tartanánk 
ma azok nélkül a vereségek nélkül, melyekből 
tapasztalatokat, ismereteket, erőt, idealizmust 
merítettünk? Ma, mikor a proletariátus osztály
harcának közvetlenül a végső csatája előtt ál
lunk, épp ezek a vereségek az az alap, melyen 
megvethetjük lábunkat, mindegyik múltbeli ve
reség a mi mai erőnknek és világos céltudatos
ságunknak egy-egy nélkülözhetetlen tartozéka.”

— Ohó, ohó! — mondta Kozma György a lá
nyának egyszerre s most először magyarázón 
—, ez alighanem azt jelenti, hogy engem ugyan 
döggé tettek, ez vereség, de ez még nem az 
utolsó szó. . .  lesz még Budán kutyavásár, kö
rülbelül ezt jelenti.

— És micsoda az a Berlin és Varsó?
— Azok olyan városok, mint ma például Bu

dapest. Fővárosok. Olvass tovább.
— „Berlinben teljes a rend” ért a cikk végére 

izgalomtól és fáradtságtól elakadó lélegzettel 
Rózsi. — „Ti tompa pribékek! Ez a ti rendetek 
homokra épült. A forradalom  holnap már lán
cait csörgetve újra felegyenesedik, hogy rémü
lésetekre harsona hangjával hirdesse: voltam, 
vagyok, leszek.”

Most nem álhatta meg Rózsi, hogy diadalma
san meg ne kérdezze:

— No, ugye tudok?
— Pribék, tudod — szólt az apja feleletkép

pen — az azt jelenti: katonatiszt.
Elvette az újságot és gondosan összehajtva 

zsebre dugta. Aztán eloltotta a viliamyt, megfor
dult és ment ki. Mintha az apjának szüksége 
volna az ő segítségére, Rózsi is megfogta a fé
szer kapuját, mikor Kozma György betette mö
göttük.

Egyszerre Rózsi rántott egyet az apja köpe



nyén. Hátul a fészernél sapkában és kávészín 
hálóköpenyben, kezében villamos zseblámpával, 
állt az öreg lakáj.

— Nem felejtette égve a villanyt, Kozma úr?
Az öreg lakáj szobácskája ott volt az udvar

végén, a fészerrel egy vonalban. Mióta Kozmáé- 
kat közelebbről megismerte, sokszor ült fel éj
szaka nyugtalanul fülelve az ágyában. Valami 
fenyegető szerencsétlenséget érzett néha a leve
gőben. S ez éjszaka hallotta, hogy Kozmáéknál 
egymás után kétszer is nyilt az ajtó. Felkelt és 
aggodalmában a fészerhez ment utánanézni, mi 
történik. Kozma György épp a kikötést mutatta a 
lányánák. — „Emeld fel a karodat!” hallotta a 
haragos szót ő odakint megborzadva s állt ott 
tovább, hogy kellő pillanatban talán közbelép
hessen. Nem látta, mi történik benn, csak a vad 
szavakat hallotta s nőttön nőtt a szorongató 
nyugtalansága. Aztán mikor meghallotta, hogy 
mit olvastat a félelmes ember a kis Rózsival, 
megnevezhetetlen aggodalmai felől megnyugod
va vonult hátrébb. Ott addig küzdött magával, 
hogy bemenjen-e, míg végre elkésett s azok jöt
tek ki. S most elszégyellte magát az öreg. Nem 
azt akarta ő mondani, hogy eloltották-e a vil
lanyt, de nem mert többet mondani, mikor 
Kozma György hirtelen szemközt fordult vele.

De most, hogy Kozma György még mindig 
csak állt és a havas udvarban maga mögött a 
hosszú árnyékával nézett farkasszemet vele és 
mellette a piros alsószoknyás kislány — az öreg 
köhintett egyet, közelebb ment hozzájuk és 
egyik kezében a zseblámpával, belegázolt a 
hóba. Aztán felemelve a jobb kezét, a tótos ki
ejtésével, éneklő hangján, de a szavakon erőre 
kapva, majdnem keményen szólt Kozma György
nek:

— „Valaki pedig megbotránkoztat valame- 
lyet a kicsike közül, kik énbennem hisznek, 
jobb volna annak, hogy egy malomkövet kötné
nek a nyakára, és a tenger mélységébe vettet
nék.”

Kozma György messzehallhatóan, dühös csú- 
fondárosan megint csak azt felelte:



— Ámen, Ámen, Ámen! — és kézen fogva 
Rózsit faképnél hagyta az öreg lakájt.

Kozma György reggel tükör elé állt. Valahon
nan előkerült valami régi pléhdoboz, amelyik
ben még a békeidőben a vasárnapi diszbeöltö- 
zéshez szükséges, most már beszáradt pomádét 
tartotta. Bekente vele, amennyire lehetett a 
száraz pasztával, a vörösbe hajló gyér barna ha
ját, aztán gondos választékot rajzolva belé 
oldalt fésülte. A bajuszát is megnyirbálta és ki
csit fel is pödörte.

Rózsi csak ült és nézte. Az éjjeli vérszerződés 
óta nem beszélt hozzá az apja. De ez most így 
is volt rendjén. Azért titok a titok. S hogy Ja
nónak, akit most már nyílt ellenségnek tekin
tett, a kettőjük ellenségének, ne legyen alkalma 
áruikodásra, Rózsi nem tágított az anyja szok
nyája mellől.

— Hová készülsz? — kérdezte meg végre 
Kozmáné a férjét, aki a szokatlan előkészüle
tek után belebújt a piszkos szürke köpenyébe és 
a sapkáját is fejére húzta.

Csak kisvártatva hangzott a felelet.
— Sárihoz m ék. . .  Ahhoz, aki nekem levelet 

írt — mondta Kozma György.
Az asszony összecsapta a kezét
— Ember, elment a jó dolgod? Nem láttad 

magad a tükörben? Azt hiszik majd, hogy kol
dulni jöttél.. . Aztán majd elönt a méreg és 
isten tudja, milyen bajt hozol még ránk. Valaki 
csak megtréfált a levéllel, ne ülj föl neki!

— A végére akarok járni, épp ez az — mondta 
most már a maga bizonytalanságát kemény szó
val gyűrve maga alá.

Az asszony tudta, kárba veszett fáradság 
volna tovább firtatni a dolgot és azonkívül 
nemcsak azért hagyta, hogy tegyen az ura, amit 
akar, mert nem akarta tovább ingerelni, hanem 
a gondterhelt feje is másutt járt. A két kisebbik 
gyerek, noha már tíz órára járt, még mindig 
ágyban feküdt. Az egyik a hasát, a másik a tor
kát fájlalta s ezúttal még azzal se lehetett ki
húzni őket az ágyból, hogy Janó bácsi látoga
tását ígérte nekik. Már napok óta nyafogósak 
voltak és akkor se ettek rendesen, ha volt mit.



Most is bőgésbe fogtak, hogy az anyjuk ki 
akarta cibálni őket a vaokukból.

Csak Rózsi szaladt ki a kapuig és nézett az 
apja után, míg csak el nem tűnt a szeme elől.

így történt, hogy Kozma György egy februári 
napon, kezében a Sári levelével, megállt a Vi
segrádi utcai ház kapujában és miután megálla
pította, hogy a házszám egyezik azzal, amelyik 
a Sári levelében volt megadva, s miután felfe
dezte a táblát is:

VÖRÖS ÚJSÁG SZERKESZTŐSÉGE 
ÉS KIADÓHIVATALA

s mindjárt alatta:

KOMMUNISTÁK MAGYARORSZÁGI PÁRTJA 
PÁRTTITKÁRSÁG

elővigyázatosságból a szokottnál is komorabb 
arcot öltve befordult a kapun. Mindjárt a kapu
bejáróban beleütközött egy nagy szál fekete 
bőrkabátos, borotvált képű fiatalemberbe, aki 
még mielőtt ő csak meg is kérdezte volna, meg
villogtatta a fehér fogsorát és mint régi isme
rősnek mondta:

— Az emeleten a titkárság, csak menjen fel, 
elvtárs.

Kozma György azonban a homlokát ráncolta.
— Nem, nem a titkárságot keresem, bizonyos 

Sárát vagy Sárit keresnék.
— Akkor csak menjen fel, itt van most a tit

kárságban az elvtársnő — biztatta a jóképű 
bőrkabátos a közös ismerős neve hallatára még 
barátságosabban.

Kozma György még egy pillanatig habozott. 
Aztán még mélyebben homlokára húzva sapká
ját — a sapkája ellenzője majdnem eltakarta 
még a szemöldökét is — nagyon lassan, de el
indult. A lépcsőház félj áratánál hátrasandított, 
s mikor látta, hogy a bőrkabátos utána se néz, 
némileg biztosabb lett önmaga felől.

Kozma György mindenféle hivatalt utált s 
hogy azt szolgabíróságnak vagy katonai ügyosz
tálynak vagy párttitkárságnak hívják-e, édes



keveset jelentett az ősi tapasztalat mellett, hogy 
hivatalban csak rosszul járhat a hasonszőrű em
ber. Itt azonban, amint, belépett, mindjárt elosz
latta gyanakvásteli szorongását, hogy akkora 
lárma fogadta, mint valami jó füstös kocsmában 
és mint a kocsmában, ahol sok a vendég, senki 
se törődött azzal, hogy ő benyitott. Éppúgy, 
mint ő, mások is álltak, álldogáltak, egyik ka
lappal a kezében, másik le se véve a fejfödőjét 
és mindenki olyan hangosan beszélt, mintha 
ebben a hivatalban mindenki legalábbis szolga
bíró volna.

Az egész helyiséget csak annyiban találta más 
irodákhoz hasonlatosnak, hogy ennek is állt egy 
íróasztal az egyik sarkában. Ezt azonban lármás 
emberkaréj állta körül úgy, hogy Kozma 
György vizsgálódó szemének csak a mozgó ka
réjban keletkező kisebb-nagyobb résen át lehe
tett felfedezni az íróasztalnál ülő púpos fiatal
embert. Körülötte mind egyszerre látszott be
szélni s mind őhozzá, de ő mintha mindenkit 
értene, szájában a kialudt cigarettával nyugod
tan hajolt előre és figyelmes arccal hallgatott. 
Sok volt itt az úr formájú, de akadt munkás- 
külsejű ember is. Csakhogy mind nagy beszél
getésekben voltak.

Kozma György tanakodva nézett körül, mert 
szinte úgy látszott, hogy akár estig is elácsorog- 
hatna itt és még csak meg se kérdezné senki, 
hogy bű-e avagy bá. Ahogy lassan számot ve
tett magával, az itt lévők közül két ember kö
zött habozott.

Az egyik egy borotvált képű, hosszú, sápadt 
fiatal, de ez sok ember között állt s aztán úr 
formájú is volt s végül, mint észrevette, az is 
nézte őt, minduntalan találkozott a tekintetük 
— nem, ehhez nem akart útbaigazításért for
dulni, főleg azért nem, (mert úgy megbámulta. In
kább megindult a másik felé. Az keresztbe vetett 
lábakkal ült s mint ahogy borbélynál borotválko
zásnál mélyen hátravetett fejjel szokás, felemelt 
karokkal tartotta maga elé az újságot s úgy 
nyújtózott ki. Aludt-e vagy olvasott? Nem, ol
vas, állapította meg közelről Kozma György s 
nézte az ember micisapkáját, sötétzöld posztó



ból való volt s az ember a térdét használta 
hozzá fogasnak.

— Bizonyos Sárit keresnék itt, melyik az? — 
állt meg előtte Kozma György hangos szóval a 
zsivajban.

Az ember közelebb lehetett a negyvenhez 
mint a harminchoz, de olyan foghíjas volt, mint 
a vének. Ha civil ruhában is, de majdnem olyan 
rongyos volt, mint Kozma György. Mintha gon
dolkodna, hogy a megszólításra felemelje-e a 
fejét. A szája szögletében lógó füstölgő cigaretta 
csak lassan mozdult és emelkedett hanyag 
helyzetéből, az ajak szögletéből a magasba. A 
foghíjas ember ferde metszésű sárgászöld szeme, 
ellentétben mozdulatai lassúságával, frissen né
zett a világba, akár valami jókedvű kamasz, aki 
kópéságon töri az eszét. De szólni nem szólt 
Kozma Györgynek, összecsapta az újságját s a 
másik kezével a széket kapva fel, odament az 
íróasztalt körülálló karéjhoz’. Ott hóna alá 
csapva az újságát, lábujjhegyre állt s az előtte 
állók válla fölött átnyúlva húzott egyet egy 
feléjük háttal álló nő fekete haján. A nő mér
gesen fordult meg.

— Keresik — kiáltott oda neki s az ujjával a 
háttérben álló Kozma György felé bökött. Azzal 
azonban már el is fordult s ott, ahol épp állt, 
letette megint a széket, ráült, újra kényelembe 
helyezkedve, sapkáját a térdére akasztva, ol
vasta tovább az újságját. Kozma György ráncba 
szedett homlokkal várt kissé távolabb Sárira, 
egy lépéssel se ment elébe.

— Engem keres?
— Én vagyok a Kozma György — felelte az 

s hangjában önkénytelenül is csendült valami 
fenyegető.

— Mit akar, elvtárs? — kérdezte Sári. — 
Az a csirkefogó azt mondta, hogy velem akar 
maga beszélni — tette hozzá egy haragos pil
lantással a széken ülő felé és még mindig mér
gesen simított végig a sötét haján.

— Magával beszélnék, ha ugyan maga az a 
Sári elvtársnő — felelte Kozma György, aki 
máris, alávetette magát az itt dívó megszólítás
nak. — Jelentem, megkaptam a levelét és ol



vastam az újságját, és most eljöttem, hogy vé
gére járjak a dolognak.

Megviselt katonaköpenyében, kezében a comb
jához szorított katonasipkájával, töredezett, pú
pokat vétő bakancsában, ha kicsit meggörbedt 
háttal állt is meg, a hangja kemény, egész test
tartása katonásan feszes volt. Mélyen beesett 
szeplős fakó arcával ebben az öltözetben szinte 
halottasán feszes lett volna, ha a sötét szemében 
nem ég sok apró, fel-fellobbanó tüzecske. Sári 
nem tudhatta, hogy ennek a furcsa tünemény
nek természetes oka is van, éspedig a testi láz, 
mely — a természet különös ellentmondása — 
fokozott élettel fűti épp a kárvallott hasznave
hetetlen testet. Sári egy pillanatig szinte ijedten 
állt, de hogy egy újabb pillantást vetett a sáros 
bakancsokra, felragyogott az arca, vidáman csil
logtak meg a fehér fogai.

— Jövök mindjárt — mondta és máris meg
fordult, ott termett az újságolvasó alak mögött, 
megragadta támlájánál a széket, melyen az ült 
és igyekezett kihúzni alóla — Kóczián elvtárs, 
lerázom, keljen föl, nem látja . . .  terpeszkedik, 
mintha a Nemzeti Kaszinóban volna.

— Mit kiabál? — kelt föl Kóczián. — Hát 
persze hogy a Nemzeti Kaszinóban vagyok, az 
enyémben.

Sári szinte rányomta Kozma Györgyöt a 
székre. Az hiába eszelte ki óvatosan, hogy mi
ket fog kérdezni és mondani — ő alig jutott 
szóhoz. Sárinál az ismerkedés abból állt, hogy ő 
beszélt.

— Igazán a levélre jött? Hát látja, ennek 
örülök. Ha tudná, milyen hülyék a prolik. Mit 
gondol, hány Ilyen levelet küldtem ki és maga 
az egyetlen, az első, aki eljött. Tudja, úgy volt, 
engem eltiltottak attól, hogy a gyűléseken a 
szocdemek közt agitáljak, mert nem bírom ide
gekkel ezeket a marha prolikat, mindjárt dühbe 
gurulok, ha elkezdenek demokráciáról és fokoza
tos fejlődésről beszélni, meg arról, hogy mi gyen
gék vagyunk ahhoz, hogy magunknak vegyük 
el a házakat, a földet, a gyárat. Persze, hogy 
gyengék vagyunk, de épp azért kell követelni, 
hogy lefegyverezzék a tiszteket és fölfegyverez-



zenek bennünket, akkor majd meglátjuk, gyen
gék vagyunk-e. Erre ők megint azzal jömúek* 
hogy a rend és a köztársaság . . .  Most bírja ezt 
az ember, elönt a méreg. Belátom, így nem le
het agitálni, de a fene egye meg, maga győzné 
türelemmel?

— Én se, csakhogy — kezdte volna Kozma 
György, de nem jutott szóhoz.

— Csakhogy valamit én is csináljak — foly
tatta Sári — megszereztem a rokkant-hivatal
ból jó csomó címet. Jó idea, mi? Aztán akadt 
egy sokszorosítógép. . .  Tudja, hogy a rokkan
tak közt vannak még barmok, akik elhiszik, 
amit a csirkefogó szocdemek beszélnek a ha
sukba? Az olaszok, szerbek, oroszok ellen pus
kával mentek, de itthon, az igazi zsiványok el
len azt hiszik elég a szavazócédula.

Sári: agitált és egyben a szívét is kiöntötte. 
Közben amott az íróasztal körül megmozdult az 
emberkaréj. Felállt a púpos ember is és a földről 
felnyaíábolt nyomtatványokat osztogatott szét az 
emberek között, akik most hangos szóval, s 
felpakolva indultak kifelé. Sári, miután előbb 
Kozma György vállára tette a két nagy fehér 
kezét, így adva értésére, hogy ő csak maradjon, 
maga is most, útközben feleslegesen lökdösődve, 
dérrel-durral ment az íróasztalhoz, hogy átve- / 
gye a púpostól a maga nyomtatványmennyisé
gét. Közben azonban nyílt az ajtó, az, amelyik
nek fehér kartonon, fekete betűkkel „Szerkesz
tőség" volt a felírása és a púpos, aki Sárinak az 
odatartott két kezébe nagy csomó papirost adott, 
odaszólt a távolabb álló hosszú, sápadt fiatalem
bernek, annak az úri formájúnak, aki a folyto
nos bámulásával megbosszantotta Kozma Györ
gyöt.

— Báti elvtárs, most mehet be.
Kozma György nem mutatta, hogy csupa fül, 

csupa szem, de azért résen volt és semmi se ke
rülte el a figyelmét.

Kóczián is lecsapta most az újságját és ment 
a hosszú fiatalember mögött be azon az ajtón.

— Kozma elvtárs, adok egyet belőlük mind
járt magának — nyújtott feléje Sári egyet a 
frissen kapott röplapok közül. Kozma György



lassan nyúlt utána és anélkül, hogy egy pillan
tást is vetett volna rá, megnyálazva ujját szépen 
négyrét összehajtotta és zsebre dugta.

Ekkor azonban újra történt valami, ami 
Kozma György érdeklődését nemcsak nagy mér
tékben felkeltette, hanem öt bizonyos elégtétel
lel is töltötte el. Báti és Kóczián tán pillanatig 
voltak csak a Szerkesztőség felírású szobában s 
már hátráltak is kifelé, vissza, mert nagy lár
mával fogadta őket ott benn valaki, az, aki most 
mindjárt a nyomukban maga is kijött. Amint ez 
a zömök, húsos szájú ember megjelent az ajtó
ban, mindenki azonnal felütötte a fejét és csend 
lett, mintha csak azt akarnák, hogy annál job
ban hallatszék annak az amúgy is jól megeresz
tett hangja. Űr forma volt ez a zömök is, amint 
Kozma György megállapította, de ö is már a 
második percben elfelejtette ezt a gondolatát és 
csak nézte azt a szélvészt, zivatart, amit ez az 
ember ide teremtett. Nem lehetett nem szél
vészre gondolni, ha nézte, amint a haragtól fel
felfúvódik annak a sárga arca. Beszélt, be
szélt, közben rángatva igazgatta a saját félre
csúszott kravátliját, de úgy, hogy az csak még 
jobban félreállt.

— Hát ez gyalázat, piszok gyalázat — csatto
gott a zömök ember hangja. — Ott ette meg a 
fene azt a forradalmat, amelyiket ilyen elvtár
sak csinálnak. Vagy címeres butaságokat vagy 
pedig semmit se tesznek. Köszönöm a cikkét, 
Báti elvtárs, köszönöm a verseket, köszönöm a 
bölcsességeit — megsüthetik mind! Hol vol
tak az elvtársak akkor, mikor a Ganz gyárban 
a munkások kirúgták ,az igazgatót, hol voltak, 
mikor a Soroksári útiak ugyanezt csinálták, ki 
volt ott, hogy tovább vezesse a spontán akciót? 
S hol voltak, mikor kijöttek ugyanoda a szoc- 
demek és rávették a munkásságot, hogy vissza
engedjék az igazgatóikat, sőt még a követelt 
egyszeri rendkívüli segélyről is lemondjanak? 
Egyáltalán hol vannak azon kívül, hogy itt 
rontják a levegőt? Kovács elvtársat akarják rá
beszélni a forradalomra? Hogy nem sül le a 
bőr. . .  De egyre aztán csakugyan kíváncsi vol
nék: mcihdja tisztelt Kóczián elvtárs, maga



csakugyan azt hiszi, hogy bolseviki? Vagy maga, 
mondja Báti, maga azt hiszi, hogy maga az? 
Jönnek jelenteni, hogy ajjaj, kérem szépen Új- 
pesten nem ak^r jönni a forradalom, de kérem 
hoztam egy cikket. . .

Kozma Györgynek magáinak se kellett szom
szédba menni egy kis méregért. S azonkívül 
hallott, káplártól fel az ezredesig, eleget gorom- 
báskodni s látott már eleget gorombaságokat, 
amiket az emberek fejéhez vágtak, szó nélkül 
lenyelni. De így gorombáskodni még nem látott 
s azt se látta még, hogy valakire, aki szidja az 
embert, ugyanazok az emberek úgy nézzenek, 
mint itt mindenki erre a zömökre. Sári valóság
gal örömében felcsillanó szemmel bökött egyet 
Kozma elvtárson, a púpos felállt, hogy jobban 
lássa, maga Kóczián is, bár mintha leforrázták 
volna, figyelt a szóra s az a hosszú sápadt —  
de most megint egyenesen vele akasztotta ösz- 
sze a szekere rúdját ez a pörlő szózuhatagos em
ber:

— Újpesten maga annak idején jól belekö
pött a levesünkbe, Báti elvtárs. No. De most 
értsen szót: itt van ez a Kóczián. Ez azzal jön, 
hogy Újpesten „majdnem lehetetlen”, mert a 
szakszervezetek, a bizalmiak . . .  Kovács elvtárs, 
kiosztotta már a röplapokat? Jó, de ez nem elég. 
Három nap múlva lesz a nyilvános népgyülés 
Liébknecht és Luxemburg emlékére. Három 
nap rengeteg idő. Báti maga összeült KócziánnaL 
csinálnak egy haditervet és együtt fogják meg
szervezni Újpestet. Újpestnek legalább kétezer 
emberrel kell képviselve lenni a gyűlésen. Ha 
nem hoznak be nekem onnan . . .

— Kun elvtárs — állt ki most Báti mellé' 
Kóczián — előre is megmondom: nem megy 
majd. Nem megy és nem megy. Mióta a szak- 
szervezetek kizárják a kommunistákat, azóta 
még azok is bújnak előlük, akik szimpatizálnak 
velünk. A Wolfner gyárban, ahol eddig a leg
nagyobb csoportunk volt, a szakszervezet ke
resztülnyomott egy határozatot, hogy többet 
kommunistát beszélni se hagynak a gyárban. És 
az Egyesült Izzólámpa gyárban. . .

Kun elvtárs megjegyzés nélkül, sőt látszóla- .



gos figyelemmel hagyta kibeszélni Kócziánt. De „ 
olyan szótlanul és olyan figyelemmel, hogy az 
minden elszántsága ellenére is elakadt.

— Kész? — hangzott a kérdés. Helyes. Itt 
a maga elvtársa, itt a Báti, az úgyis szeret szép 
svungos cikkeket írni, az majd tehát most leül 
és megírja a Vörös Újság holnapi számában, 
hogy Kóczián elvtárs, a kitűnő bolseviki fejte
getései oly meggyőző erővel hatottak, hogy en
nek következtében s mert a szakszervezetek s 
mert a Wolfner gyár és az Egyesült Izzólám
pa . . .  mindezek alapján ezennel elhalasztjuk a 
forradalmat, sőt Újpesten még a bolseviki agi- 
tációt is. Jó lesz, Báti elvtárs?

Mindenki nevetett. Kóczián is nevetett. Egy
szerre Kozma György is nevetett. Csak Kun 
elvtárs maradt komoly.

— No — mondta és rántott egyet megint a 
nyakkendőjén.— »Szóval nem kell badarságokat 
beszélni. Ha nem eresztik be az embert a kapun, 
bemászik az ablakon, ha nem eresztik be az ab
lakon, bemászik a kéményen, s akit se kapun, 
se kéményen, se ablakon nem eresztenek be, az 
azért bolseviki, hogy mégis bejusson. Újpestről 
mához három napra kétezer munkásnak kell 
bejönni a városba. Kétezer a minimum.

— Nem fog menni — nyögött fel Kóczián.
Kun elvtárs türelmetlenül fordult el tőle.
— És maga, Báti elvtárs, maga se vállalja?
— Dehogyisnem — tiltakozott Báti. — Min

dent meg fogok próbálni. . .
— Maga helyett pedig, Kóczián elvtárs — né

zett most megint arra —, maga helyett küldjék 
ki valaki mást, mert ott nehéz?

Megint nyögött Kóczián, aztán füle tövét va- 
kargatva mondta:

— Nem arról van szó, nem azért mondtam.
— No — felelte Kun elvtárs, a szó első betű

jét nagyon megnyomva, mintha ezzel is mutatni 
akarná, hogy most aztán pont és immár kedé
lyesen veregette meg Kóczián képét. — Ugye 
hogy megy minden? A Wolfner gyári határoza
tot pedig kiszerkesztjük holnap a Vörös Újságba 
azzal, hogy a szakszervezeti törzsfőnökök ter
rorjára a munkások úgy fognak felélni, hogy



ezrével vonulnak fel a gyűlésünkre — mához 
három napra.

Kozma György kárörömmel nézte Bátit. Lám, 
annak most elvették a kedvét attól, hogy mint 
valami maskarát bámuljon meg másokat. Ügy 
áll ott a szoba közepén, mint szárazságban a kij- 
koricaszár.

-v- Ilyen  vas fiú — forgatta meg Kóczián az 
öklét, amint Kun elvtárs mögött becsukódott a 
szerkesztőség ajtaja. — Ezt meg kell hagyni 
neki — állapította meg büszke elismeréssel. A 
sárgászöld szeme az ajtó felé kacsintott.

— Ez itt a főember volt, ugye? — kérdezte 
Kozma György. Nem mintha kételkedett volna, 
hanem csak hogy ő is valami módon kifejezést 
adjon elismerésének.

A púpos ember is előjött az íróasztal mögül 
és egyik karjával Bátiba, másikkal Kócziánba 

' karolva bele, az ablakhoz ment és tanácskozott 
velük. '

— Ha odamennék a hivatalba, ahol a rokkan
taik dolgát intézik — fordult most némi habo
zás után Kozma György Sárihoz —, alighanem 
én is tudnék onnan pár embert elhozni arra a 
gyűlésre.

Sári már ment az íróasztal mögé, hogy az 
agitáció céljaira röplapokat adjon vele, de a 
púpos már el is intézte dolgát amazokkal és 
Sári erre messziről kiáltott feléjük:

— Hiába röhögtek rajtam, itt van Kozma elv
társ, az én levelemre jött. S most menni is fog 
rokkantakat agitálni a gyűlésünkhöz.

— Az nem úgy megy — rontotta el a púpos a 
Sári dicsekedő jókedvét. — Akkor előbb Her- 
tinghez kell mennie, az intézi a rokkantak közt 
a propagandát. Különösen jobb volna, ha a sa
ját kerületében dolgozna. Hol lakik elvtárs?

Kozma György jól szemügyre vette a púpos 
Kovácsot, mielőtt felelettel szolgált neki.

— A Csánky gróf palotájában Budán.
Erre az még kíváncsibb lett.
— Mi volt civilben?
— Én? — kérdezte Kozma György és ő is vé

gignézett magán. — Építőmunkás, kőműves vol



tam civilben — mondta halkabban és még hoz
zátette. — Tán el se hiszi most nekem.

— Ugye, most van itt először, elvtárs?
— Mindenütt egyszer először van az ember — 

vont vállat Kozma György, aki nem szerette, 
hogy a púpos annyit nézi.

De az még most se hagyta nyugton se a sze
mével, se a sok kérdésével. El kellett mondania, 
miként került a grófi palotába, van-e felesége, 
gyereke, mekkorák a gyerekek. S mikor Kozma 
György a maga módján már mindent kurtán el
mondott s a sok faggatás már-már bőszí tette, 
akkor a púpos ember belekarolt s azt mondta: 
jöjjön csak. Kozma elvtárs! — és odament vele 
az ablakmélyedésbe, ahol az előbb Bátival és 
Kócziánnal sugdolódzott.

Ott vagy tíz percig is álltak szorosan egymás 
mellett és a többiek csak nézték őket. S mikor 
visszajöttek, Kozma György mosolygott.

— Csak arra kérném — küzködte aztán ki 
magából a szót —, siessenek a dologgal, mert én 
még ott szeretnék lenni, ha majd szétütnek .. . 
ha majd szétütünk.

— Iparkodunk, majd iparkodunk — vála
szolta a púpos Kovács olyan komolyan és hatá
rozottan, hogy Kozma Györgyben nem maradt 
kétség az iránt, hogy iparkodni fognak. És ak
kor ezen a fakó, sovány arcon, a Kozpna György 
arcán megint mosoly jelent meg, ezúttal sunyi, 
fifikus mosoly s így és tekintetével Kovács elv
társba horgadva, mindenkihez odament, min
denkinek erősen megrázta a kezét, aztán feltette 
a sapkáját és az ajtóból még egyszer külön is 
odabiccentve Kovács elvtársnak, elment.

— Itt se adok több randevút — jelentette ki 
Sári. — Mit sugdolódzott maga ott vele?

Kovács egyszerűen adós maradt a felelettel.
Amint Báti kilépett az utcára, meglátta Koz

ma Györgyöt. Ott állt pár házzal odébb, és ol
vasta az odafönn közömbös arccal zsebre tett 
röplapot. Arccal a falnak, a járókelőknek háttal 
állt. Heves, havat felkavaró szél fújt. Kezével 
szorítva le a kalapját, állt meg mellette Báti.

— Merre megy majd maga, elvtárs?



Kozma György újra négyrét hajtotta össze és 
tette el a röplapot.

— Budára van az én utam.
— Ebben az időben. . .  nem ülnénk villa

mosra?
— Villamosra? — ismételte a kérdést s 

mintha neki nem is fújna a maró szél, mely elől 
mindenki föltürt gallérral, behúzott nyakkal, 
földre szegzett szemekkel sietett, szeme bosszús 
gőggel mérte végig az úr formájú fiatalembert. 
— Villamoson? Fenét a villamos hasába.

Tán tíz percig mentek egymás mellett szó nél
kül. Kozma György kezével a hosszú, csatakos 
katonaköpenye zsebében, magához szorított ka
rokkal, Báti pedig a kalapját fogva..

— Nem jönne be velem egy pohár borra? — 
ajánlotta Báti a Nyugati pályaudvar közelében. 
De Kozma meg se állt. Ugyanolyan makacs, ha
ragos visszautasítással válaszolt, mint az előbb, 
mikor villamosra invitálta.

— Kocsmába? Nem, abból nem esznek!
De aztán már csak egy darabig bírta a járást 

ebben az ítéletidőben. Egyszerre nem bírt to
vább, megállt és aztán az első bérház kapuján 
befordult s nehéz, levegő után kapkodó léleg
zettel nézett ki a kapubejáró alól a fojtó hófú
vásba.

— Elvtárs — szólalt meg Báti —, szerettem 
volna magával beszélni. . .

— Láttam, hogy majd kinézte a szemét, mi
kor a púpos elvtárssal beszélgettünk — vágott 
mindjárt a szavába a maga recsegő, elfúló hang
ján Kozma György. — De azt, hogy mit beszél
tünk, úgyse mondom meg.

— Nem, egyáltalán nem azt akarom megkér
dezni — felelt kis szünet után a fiatalember, 
akit a Kozma György barátságtalan tekintete 
még jobban megzavart. — Valami más, egész 
más természetű dolog az, amiről beszélni sze
retnék magával, elvtárs.

Kozma György észrevette, hogy a katonakö- 
penye legalsó gombja nyitva van. Meggémbere- 
dett kezével lassan begombolta s aztán idegen
kedve kérdezte meg:

— Épp velem?



A fiatalember lélegzete akadozott most.
— Nem épp magával, elvtárs, csak egysze

rűen . . .  lehet, hogy nevetséges. . .  de ami csak 
bennünk van. . .  az olyan, mint valami egy sö
tét szobában . . .  s ha beszélünk róla, az olyan, 
mintha kitesszük a napra. Én is csak akkor lát
hatom, hogy micsoda, ha más is ránézett..

Kozma György egyszerre megszólalt.
— Kár.
— Mi kár? — hőkölt meg Báti.
— Hát e z . . .  Az, hogy épp most ilyen nagy a 

zavara vagy hogy is mondjam. Mert én épp az 
imént azt gondoltam, ha már úgyis bejött ve
lem ide a szél elől, mindjárt megkérdezem. . .  
tudakolódnék, mert nagy az én járatlanságom 
De sajnos hát akkor . . .  pedig mondom, épp gon
doltam, ez tanult ember, ez biztos el tudná 
mondani, hogy kicsoda, micsoda nő volt, külön
ben nem csinálná a gyűlést is ez annak a nőnek 
a tiszteletére.

— Majd máskor! — kiáltott fel Báti, de még 
abban a pillanatban elszégyellte magát, és ke
zét a Kozma György sovány két karján végig
húzva szólt: — Luxemburg Rózát és LLeb- 
knechtet gondolja, Kozma elvtárs?

— Azt, azt! — bólogatott falánk várakozással 
Kozma György. — Mert tudja, a háború előtt 
benn voltam a szakszervezetben, de aztán, a 
háború jött. Mit ért a szakszervezet? Mindenki, 
ha. rákerül a sor, megint csak azokkal fog csak 
tartani, akiknek tele a bendőjük és sok a pén
zük. így gondoltam. S egész máig nem tudtam, 
hogy más is van. És így aztán épp az újabb po
litika felől egész eltudatlanodtam.

— Sokan voltunk így valahogy a háború óta 
— válaszolta most már látszólag nyugodtan a 
fiatalember. — Hanem aztán megtudtam: nem 
mindenki lett áruló. De akik hűek maradtak, 
azokat börtönbe zárták, hogy ne lehessen a 
hangjukat hallani. Liebknecht és Luxemburg 
azonban még a börtönből is lázítottak és taní
tottak' hirdették, hogy nem más országok sze
gény népe, hanem a saját ellenség, a .tisztek és 
az urak ellen kell fordítani a fegyvert.



Kozma György bólintott. Megbékült az úr 
formájú fiatalemberrel, mert világosan beszélt 
és úgy látszott, hogy érti a dolgát.

— En nem voltam tanult ember — mondta 
Kozma György —, de erre én is rájöttem a há
borúban. Hanem hogy volt aztán azokkal?

— Mikor kitört a forradalom és Vilmos csá
szár eliszkolt, kiszabadultak a börtönből. Elég 
volt nekik, hogy csak kicsit körülnézzenek a 
nagy hűhóban, amit az új állammal, a köztár
saságukkal a többiek csaptak és mindjárt meg
mondták: ez nem igazi forradalom.

— Látja — szólt megint közbe Kozma 
György —, tudatlan fejemmel én is így voltam 
a mi forradalmunkkal, hamar rájöttem, hogy 
ez is csak svindli.

—- De azok — mondta Báti — nemcsak azt 
mondták, hogy ez svindli. Azt is megmondták, 
milyen az igazi és hogyan kell megcsinálni. Azt 
mondták: az igazi az olyan, mint ahogy Orosz
országban a bolsevikok csinálták. Ott nem elé
gedtek meg azzal, hogy a cárt eltették láb alól, 
hanem elkergették a tisztjeit, a bíráit, a papjait 
is, elvették a gazdagoktól a földet, a gyárakat, 
a házat és a népnek adták, a dolgozóknak. Azt 
mondták: Csináljuk mi is úgy!

— És ezt az asszonyt ölték meg a betyárok? 
— szakadt fel Kozma Györgyből.

— A szociáldemokraták — folytatta Báti en
gedelmes szakszerűséggel '— azok azt mondták: 
majd, majd, de nem puskával, hanem szép las
san, szép szóval, szavazócédulával. Amazok 
azonban nem álltak kötélnek, azt mondták: 
nem majd, mert a majd-ból soha napján lesz, 
hanem most, tüstént. És nemcsak beszéltek, ha
nem psakugyan mindjárt hozzá is fogtak azzal, 
hogy felfegyverezték a berlini munkásságot és a 
berlini rendőrfőnök segített ebben nekik, mert 
az is az ő emberük volt. Erre a szooiáldemok- 
rata miniszterek el akarták csapni a proletár 
rendőrfőnököt. Most odaálltak Liebknecht és 
Luxemburg a munkások elé és azt mondták: ne 
engedjétek meg, hogy Berlin megint a nép el
lenségeinek kezére jusson. És a munkások fegy
vert fogtak. Első dolguk volt a szociáldemokra-



ták újságjának épületét elfoglalni, mert a pol
gároktól nem fenyegetett akkora veszély, mint 
a hazug vezérektől, akik megint félrevezették a 
népet, éppúgy, mint a háborúban. Sorban fog
lalták el a felfegyverzett munkások a kaszár- \ 
nyákat, pályaudvarokat, újságokat, erre aztán 
az áruló népvezérek felfegyverezték a volt ka
tonatiszteket, földbirtokosokat, polgárokat, egye
temi diákokat és azokkal együtt mentek Lieb- 
knecht és Luxemburg, a kommunisták ellen. És 
elbutított munkások ezrei mentek velük és öl- 
dösték le a testvéreiket, verték le a saját for
radalmukat. És Liebknechtet és Luxemburgot 
is elfogták és aztán orvul legyilkolták őket. De 
ez se fogja megmenteni az ő uralmukat.

— Hogyan orvul? — kérdezte Kozma György, 
aki úgy találta, hogy a részletek nem kevésbé 
érdekesek, mint az össfcefogLalásuk. — Mivel, 
hol, hogyan gyilkolták le őket?

— Mintha maguk se hittek volna benne, hogy 
könnyen meg lehet ölni olyan vezéreket, mint 
Liebknecht és Luxemburg — felelt készségesen 
Báti. — Biztosságot akartak. Liebknechtet előbb 
puskatussal vágták fejbe, aztán még három lö
vést is adtak rá egész közelről, egyet fejébe, 
egyet a mellébe, egy a felső karjába ment. . .  
Luxemburg Rózát pedig miután megölték, vízbe . 
dobták a hulláját. így 'volt. De most legalább 
mindenki tudja, hogy kik a szociáldemokrata 
vezérek. Most mi is tudjuk, hogyha forradalmat 
akarunk, őket ártalmatlanná kell tennünk, ne
künk is el kell némítanunk az ő újságjukat, a 
Népszavát, mert az rosszabb, veszélyesebb el
lenség gazdagoknál, tiszteknél, nagypapoknál is, 
mert álarcos ellenség.

— Hát akkor. . .  Akkor — hördült fel Kozma 
György — mért nem kezdik már el a Népsza
vával? Biztos azok is soká halasztgatták. . .  
most itt van, most már megint a zsdványok van
nak fölül, ők meg a föld alatt.

— Nem úgy van — mondta a fiatalember és 
búcsúzóra nyújtotta kezét. — A Ruhr-vidéken 
százhúszezer munkás áll ma sztrájkban. . .  
sztrájkok Varsóban, tömegsztrájk Erdélyben, 
tüntetések Párizsban, Londonban . . .



— Igaz, igaz — helyeselt Kozma György —, 
ez benne volt az újságban is, a Vörös Újságban, 
benne volt, hogy hiába örülnek a pribékek. . .  
Hát most már tudom — mondta mélyet só
hajtva és a szemei elégedetten, bizonyos tiszte
lettel néztek Bátira. — Köszönöm a szívességét 
— tette még hozzá s csak most engedte el a fia
talember búcsúra nyújtott kezét.

— Ez nem is én voltam, ez ő volt — mondta 
magában Báti, mikor egyedül ment már az ut
cán. És beleborzongott a különös érzésbe, hogy 
az élete most már — a tegnapi éjszaka óta, me
lyet itt cipel magában — mindig egyedül és 
mégis minden, amit tesz és amit nem tesz annak 
az idegen, láthatatlanul is mindig jelenlevő em
bernek a színe előtt, annak az akarata, lelkiis
merete és ereje jegyében fog folyni.



M E G H A L T  M I N D E N  
K Ü L Ö N  P O K O L

Alig pár lépést tett még, mikor ismerős met
sző hang köszöntött rá hátulról:

— Hohó, maga is él még?
Még tudatáig se jutott, hogy Török Gézáé az 

üdvözlő hang s máris reménykedő örömmel 
mozdult benne valami. Ezt az utolsó éjszakát 
ezt valahogy fel kell cibálni, reggel óta jár-kel 
vele, mint egy a száját lepecsételő látomással. 
S ha Török Géza, akkor Török Géza előtt fogja 
szóba törni, megtörni a hatalmát.

— Élek, hogyne élnék — fogadta kitörő 
örömmel. — Kicsit úgy, mint azok a csigának 
nevezett, fából faragott pörgetyűk, tudja, ami
lyenekkel a mi vidékünkön a gyerekek játsza
nak . . .  ostorozzák és forog, és ha már el akar
nak esni, újból megsuhintják. Egyszerűen nem 
lehet elesni.

— Mibe fáradt úgy bele, hogy ilyen költői 
képekre vetemedik? — mulatott Török Géza. — 
Hallom, Erzsit felápolta. Igaz, képzelje, kivel 
találkoztam? Alig ismertem r á . . .  Seiden dok
torral! A mi Seiden doktorunkkal, a Móric ap
jával. Tudja, hogy érdekes ember? Hanem ráér 
maga kicsit?

— Hogyne! hogyne! — biztosította élénken 
Báti.

— Ez az időjárás, nem, ez kriminális! — rázta 
fejét Török Géza, mikor megindultak. Akkora 
volt a szél, hogy kiabálva értethették csak meg 
magukat. —- Emlékszik? Az ember nem hinné! 
Nem ismerné meg, ha mondom! Azt tudja, hogy 
a felesége meghalt? ö  a vagyona jó részét hadi-



kölcsönkötvényekbe fektette. Hittem Tiszának 
— mondja most és most már ő is nevet magán. 
Itt él Pesten.

— Tanulmányúton?
— Dehogy, épp ez az. Mulatóhelyekre jár, bá

rokba — pezsgős vacsorákat rendez. . .  No, csak 
ne álljon meg, már bánom, hogy ebben az idő
ben nem maradtam otthon. Nem hiszi? Licht 
doktortól tudom, aki régi barátja, és éppígy cso
dálkozik. Ott találkoztam Seiden doktorral 
Lichtnél. Doktor úr ilyen soká otthagyja a 
prakszisát? kérdeztem tőle. Soká? Nevetett. Azt 
mondja: Tán még további hetekig, tán fél évig 
is hagyni fogom. Itt, mondja ő, sokkal szórakoz
tatóbb az élet, itt Pesten. Mondom magának, 
Báti, úgy beszél, nevetgél, mint egy bonviván. 
Mit szól ehhez? Vagy magát nem is lepi meg 
annyira?

— De feltétlenül! — védekezett szórakozottan 
Báti. — Csak ez a . . .  ez a kriminális időjárás, 
mint ahogy maga is mondta!' Ez a szél. Nem 
jönne be egy kapualjba kicsit?

— Kapualjba? — csodálkozott Török Géza.
— No igen . . .  ot t . . .  ott jól lehet beszélgetni. 

De ha nincs kedve hozzá, ti. a kapubejáróhoz — 
sietett Török Géza kedvében járni Báti. — És, 
na igen, Seiden doktor . .. hogyne, nagyon ér
dekes.

— Licht doktor mesélte nekem, hogyha Sei
den azelőtt feljött, csakugyan kizárólag klini
kákra járt, takarékos és józan volt, s ha vala
hová ment, legfeljebb egyszer-kétszer a Nem
zeti Színházba. Egyébként érdeklődött maga 
iránt. Emlékszik a magn szónoklatára.

— Miféle szónoklatra?
Török Gréza nevetett.
— No igen, mikor megjött a híre Tisza meg- 

öletésének. . .
— Akkor? Odahaza a kávéházban? — állt 

meg Báti — Űristen, milyen rég volt!
— Rég? Még négy hónapja sincs — számolta 

ki Török Géza.
— Jaj, tudja — s Báti szeme a másik ember 

szemét kereste — tudja, néha van az ember éle
tében egy hét vagy egy éjszaka, ami Óperenciás



távolságokat szakít a tegnapi és a mai nap kö
zé . . .  s olyankor szinte furcsa, hogy a külső 
életben a mai nap csak a tegnapinak a folyta
tása. Bizonyos rendkívüli dolgok . . :

— Higyje el — Török Géza kékes ajka görbe 
mosolyra rándult — helyesebb abból kiindulni, 
hogy nem történnek rendkívüli dolgok. Kiderül 
hamar, hogy a rendkívüliség csak látszat, ha 
csak kicsit is elemzi az ember. Hanem ne áll
junk . . .

— Csakugyan, bemegyünk a kávéházba — 
helyeselt örömmel Báti, amint megértette a má
siknak a Párizs kávéház irányába mutató kéz
mozdulatát. — Tökéletesen igaza van — karolt 
bele Báti —, tökéletesen — ismételte, csak 
nyomban hozzátette —, de épp azért, ha csak 
egyszer is, pillanatra is valami olyan történik, 
amit lehetetlennek tartott volna az ember, ha 
csak egyszer is valami bekövetkezik, ami az em
ber előtt teljesen váratlannak látszott — ez ma
gában elég ahhoz, hogy megmásuljon szá
munkra a világ, melynek szabályain és határain 
csak egyszer is, ha egyébként minden következ
mény nélkül is, áttörhetett a teljességgel fiieg- 
lepő.

— Pardon, kedves Báti, teória ez csak vagy 
valami. . .?

Báti akkorát rántott Török Géza karján, hogy 
az kihúzta a zsebéből a kezét.

— Nem teória, élmény!
— Nekem nincsenek ilyen élményeim — 

dugta Vissza zsebébe a kesztyűs kezét a másik. 
— Maga, bocsásson meg, sokszor úgy beszél, 
hogy az ember már előre nem hisz magának, 
másrészt kíváncsivá teszi. . .  kíváncsivá tett. 
Tartok tőle, hogy csak arról van szó, amit úgy 
fejeznek ki: megáll az ember esze. Ez előfordul
hat, de akkor fel kell ocsúdni és megindul az 
ember esze. 1

Török Géza furcsállón nézett fel: a fiú mel
lette akkorát nyögött, hogy az már nem is volt 
sóhajtás. S mikor végre a kávéház elé értek, 
egyszerre csak nyújtja neki a tétova, hidegtől 
piros nagy kezét. Török Géza nem értette meg 
mindjárt, mit akar vele.



— Hisz azt mondta, bejön. . .  s voltaképp 
szerettem volna egyszer már megint beszélni 
magával.

— Én is szerettem volna, de mit tegyünk, ha 
nem lehet — felelte gyorsan Báti és elindult 
nagy léptekkel a Visegrádi utca irányába, visz- 
sza a párttdtkárságba. Túlzottan nagyokat lé
pett, mert érezte, hogy Török Géza utánanéz. 
Úgy tett, mint akinek sürgős a dolga s csak mi
kor már átment a téren, fordult hátra s meg
nyugtatta, hogy Török Géza már nem állt a ká
véház előtt.

— Ej, jó hogy visszajöttél, barátom, de jó! 
ezzel a felkiáltással fogadta a kapualjban a 
strázsáló Dani, ez a hatalmas, valamennyi fe
ketekabátos Lenin-fiú között a legszélesebb és 
legmagasabb, matrózosan barna, vidáman telt 
képű legény. A fehér fogaitól vagy a könnyen 
csodálkozásra táguló barna szemétől volt-e, de 
volt az egész arcán az egészségnek valami csillo
gása. Talán épp a testi erejének tudata adott neki 
olyan biztonságot, hogy mindig elfogulatlan és 
nyílt tudott lenni. Azok közül a nagy testi erejű 
emberek közül való volt, akik nem éppen oko
sak, de van bennük valami furcsa, hívő sze
rénység mindenkivel szemben, akit okosnak tar
tanak. Bálit — félig-meddig testőri minőségben 
— eddig párszor már elkísérte gyűlésekre.

Báti szerette, bár egyrészt, különösen isme
retségük első idejében, csalódott várakozásai
ban. Kicsit úgy nézte, mint az orosz forradalom
nak valami kemény hősét és természetesen mo
hón faggatta, mit látott, mit tett, hol fordult 
meg Oroszországban. De Dani a hatalmas bélelt 
bőrkesztyűjére volt büszke, azt mutogatta: ez 
onnan való. Nem szeretett az orosz polgárhábo
rú véres epizódjairól beszélni, vagy pedig nem 
tartotta őket elég érdekeseknek, ezt persze nem 
lehetett tudni. Ha beszélt róluk, akkor • ez in
kább véletlenül történt. Mikor egyszer együtt 
mentek Bátival Kispestre és munkások mellet
tük az úttestet javították, Dani kíváncsian állt 
meg és nézte őket.

— Mikor Moszkvában a Nikickáján és Tvresz- 
káján fel kellett tépni az aszfaltot, bezzeg gyor



sabban ment — mondta, s látszott rajta, hogy 
ebben a pillanatban tisztára a dolog technikai 
része foglalkoztatja. S mikor Báti megkérdezte, 
mért kellett ott az aszfaltot feltépni, csak épp 
megmondta: hát harc volt, barátom, és lövész
árkot kellett ásni meg barikádot emelni. . .  S 
mindjárt, ennél a részletnél sokkal bensősége
sebben, valami más jutott az eszébe.

— Volt egy csuda jó meleg télikabátom, leve
tettem, hogy jobban tudjak dolgozni, s barátom! 
mire körülnézek, azt hittem ott üt meg a guta a 
Tvreszkáján, nincs, volt, nincs az én télikabátom. 
Elcsórták, ott csórták el tőlem.

— De jó, hogy visszajöttél — ismételte most 
Dani, és csak úgy ropogtatta hatalmas marká
ban a Báti kezét. — Az elébb úgy elszaladtál, 
barátom, rám se néztél. Most is sietsz?

— Nem énl — biztosította mindjárt jobbked- 
vűen Báti. Szerette, hogy Dani olyan svungo- 
san és az első betűt úgy megnyomva, barátom
nak szólítja. — Talán épp hozzád jöttem.

Ez hízelgett Daninak. Hangosan, tele torok
kal nevetett és a kezével, melyről ritkán került 
le az ő büszkesége: a pompásan bélelt bőrkesz
tyű, tapogatva markolászta Báti sárgás képét.

— Mitől vagy ilyen sovány? Kevés a zaba?
— Dehogy, most igazán mindig volt mit enr 

nem.
— A lányok, akkor hát biztos a lányok, ba

rátom — püfölte hátba vidám fejcsóválással.
— Nem — nézett rá Báti —, nem a lányok, 

csak egy — de ezzel már el is hagyta a bátor
sága és a félig tréfásan mondott szót nevetéssel 
kenve el, folytatta — de tovaris, ez olyan bur- 
zsuj dolog, a szerelem, mi?

Dani azonban elkomolyodva, majdnem cso
dálkozva rázta a fejét.

— Már hogy volna az burzsuj dolog? Fenét a 
burzsuj hasába! Csakugyan van neked egy?

— Szeretném, szerettem volna, ha lett volna 
— mosolygott. Báti, de a hangja őszintén csen
gett. Dani elégedetlenül ráncolta a homlokát.

— És az nem akart téged? Disznóság, bará
tom, disznóság — mondta felháborodással. Kü
lönben — folytatta aztán, miután Bátit cigaret



tával kínálta meg s maga is rágyújtott — hadd 
el, én is benne vagyok a slamasztikában.

Dani sóhajtott, de inkább csak hogy jelezze, 
milyen reménytelen az ő esete is, mert egyéb
ként az arca csöppet se lett bánatos.

— Tudod — mesélte hangját tompítva —, itt 
egy emelettel fölöttünk, itt lakik egy fehér sza
kállas burzsuj. Most itt van nála az unokája 
vendégségben. . .  egy kis klapec, de egy frajlá- 
val. Szagos tőle a levegő, parfümözi magát vagy 
szagos a szappan, amit használ, de az biztos, jó 
szagot terjeszt. Napjában többször is láttam . . . 
egyszer beszéltem csak vele. De úgy néz rám, 
mint az ördög ikertestvérére. Próbáltam agi
tálni — nem ment, persze nem is tudtam jól 
megértetni magam, ő pedig miiidig csak azt haj
togatta: vous étez un assassin, ah les bolchevis- 
tes, ah les bolchevistes . . .

— Assassin — kiáltott fel Báti — te, tudod 
mit jelent, ez?

Dani arcán öntudatos, elégült vidáínság áradt 
el.

— Megértettem én — legyintett. — Mondtam 
is neki: yes, J/es, öltem, de csak konterrevolu- 
tionert, qui sont les ennemis du p ro leta r ia t . . .  
És aztán legközelebb akartam neki röplapokat 
adni, fentről hoztam, tudod azokból, amiket a 
francia megszálló csapatoknak nyomatott a 
párt. Non. . .  non. . .  — kiabált a hülye tyúk 
és haltain se akart Leninről! Ezt agitáld meg, 
barátom! És tudod, olyan hercig mégis, fitos az 
orra és mondom, nem tudom, parfümözi-e ma
gát vagy a szappan teszi-e. . .

— Honnan tudsz te franciául?
— Hát Oroszból. . .  a burzsuj ok, akiket be

hoztak, franciául beszéltek egymással, hog^ ne 
értsük meg. . .  te, barátom, igaz, tudod-e, mit 
akarok kérni tőled?

Dani oldalt hajtotta a nagy fejét, megnyalta 
a szája szélét, egy kicsit még mérlegelte a sza
vakat, aztán rukkolt csak ki:

— Te, barátom. . .  arról van szó, hogy. . .  tu
dod úgyis, milyenek a nők. Add kölcsön ma es
tére a sálodat nekem. Ha fázol, közben odaadom 
az enyémet, ordináré, de meleget tart. Mert tu



dód, van itt még egy nő kilátásban, és szeret
ném estére kicsit kicsipni magam.

Báti nyakán az a kék selyemsál volt, melyet Er
zsi adott neki, akkor, mikor a kofferje még nem 
volt kint nála. Dani örült a színes ronggyal, 
mint valami vadember. S miután odaadta he
lyette Bátinak a magáét, a kék selymet szerető 
kézzel csavart^ a nyakára. Máj elővette a zseb
tükrét és a fölig begombolt bőrkabátját fönt ki
hajtva, gondosan hanyag-hullámosra igazította 
a selymet. Nagyon meg volt elégedve magával, 
de azért, amint eltette a zsebtükrét, talán épp 
saját örömétől hajtva, résztvevő érdeklődéssel 
fordult újra Bálihoz:

— Te, barátom, mondd és az csakugyan nem 
akar téged?

— Nem, nem — nevetett Báti. — Hanem 
mondd, hát az burzsuj dolog-e, ha az ember a 
reménytelen és szerencsétlen szerelmét semmi 
boldogságért se cserélne el?

Báti nevetve tette fel a kérdést, de Dani el
komolyodva erőlködött, hogy megértse.

— Az a kérdés. . .  Hogy lehet ilyesmit elcse
rélni, mint egy sálat? Ha akarnád, elcserélhet
néd, mondd?

— Nem én.
— Nem? Akkor meg minek az egészen gon

dolkodni?
Egész idő alatt jöttek-mentek emberek mel

lettük. Akiknek a pártnál volt dolguk, azok na
gyobbrészt mind ismerték Danit. És Dani minden 
jövőnek olyan barátságosan intett a kezével, 
mintha személy szerint hozzá jönnének és a tá
vozókat — majd mindenki duzzadó aktatáská
val vagy csak úgy hóna alá csapott röplap-cso
magokkal ment el — mint a saját vendégeit 
búcsúztatta. Vagy egy kézszorítással, vagy egy 
odavetett tréfás szóval.

Most a lépcsőház felől egyszerre a Lénárt 
hangos szava ütötte meg Báti fülét. Gyorsan 
nyújtotta kezét Daninak, miközben feje önkén
telenül a hang irányába fordult.

— Ne menj még — szorongatta Dani a feléje 
nyújtott kezet — ott jön Lányi is. Az előbb le



szaladt utánad a szerkesztőségből. . .  de akkor 
már messzi jártál.

— Igazán, utánam szaladt? — derült fel Báti 
arca, s úgy megörült Lányival együtt, aki Lé- 
nárt társaságában jött feléjük, hogy alig tudott 
elfogulatlan könnyedén kezet adná Lénártnak, 
első pillanatban szinte magáról megfeledkezve 
csak Lányival örvendezve.

— Hallom, megmosták a fejét — nevetett Lá- 
nji. — Azt mondják, már ki is ment Üjpestre.

— Nem, még nem — sietett a magyarázattal 
Báti — Előbb Kóczián egyedül akar kimenni. 
Engem már ismernek kint, mint a rossz pénzt. 
Kóczián feltűnés nélkül mozoghat kint, előké
szíti a talajt s este fogunk majd kint találkozni.

— Majd holnap ideállítok valakit a helyemre 
s kijövök én is hozzád — szólt Dani. — Te, ba
rátom — mondta aztán, mintha vigasztalni 
akarná Bátit a szép kék selyemsálért — tudod, 
hogy ez az én barnám egész jól áll neked? Ha
nem ezt nem így kell megkötni. . .

Hátinak hagyni kellett, hogy Dani eligazítsa 
a kendőt az ő nyakán, s Lénártnak és Lányi
nak meg kellett erősíteni, hogy így jobb, akkor 
eresztette csak útjára Dani. Báti mindjárt bele
karolt Lányiba.

— Mióta keresem már magát!
Lányi is beszédes volt most. Csak pár napja, 

hogy állandó tagja lett a Vörös Újság szerkesz
tőségének. Sok volt a munka ott is, de azonkívül, 
mint ezúttal is a szabadon maradt kezében, 
mindig tömeg könyvet cipelt magával. Nemcsak 
új könyveket, hanem olyanokat is, melyeket 
már régebben olvasott egyszer. S beszélt frissen, 
pezsdülő kedvvel, mint aki valami nagy szép 
utazásra készül:

— Analfabéták vagyunk nemcsak a filozó
fiában, hanem a marxista literatúrában is. 
Vulgáris marxisták voltunk egész közön
ségesen. A marxi dialektika szellemtörténe
ti, történetfilozófiai perspektíváiról sejtel
münk se volt. Most egyszerre új kilátások nyíl
tak a világra, új jelentőséget kaptak a fogal
maik, új tartalmat az, amit eddig csak politikai 
és gazdasági harcként éltünk. Mennyi a gondol



kodni-, a megtanulni-, a megismerni való! Nagy
szerű! A Vértes generációjának mégis jobb 
dolga volt. Nem rohant így az idő, ülhettek és 
tanulhattak. A világforradalom után — neve
tett Lányi — visszavonulok a politikától. . .  
Maga meg, Lénárt, verseket fog írni, Sarkadi a 
Magyar Kollektív című szatirikus lapnak lesz a 
szerkesztője, Stein elvtárs valami modern alki
mista laboratóriumban fog szakállt növeszteni, 
Erzsi pedig gyógyítani fog bennünket és gon
doskodik róla, hogy legalább százharminc esz
tendeig eléljünk ifjúi egészségben — erre föl
tétlenül reflektálok, s ha Török Géza időnként 
polihisztor tanulmányai közül közénk látogat, 
és azt fogja mondani: értekezlet, mi lexikon
ban keressük meg az é betűnél, hogy mit jelent 
ez a szó.

Lénártot mulattatta ez a fantázia:
— Jó kis ördögöket, akarom mondani kispol

gári utópiákat fest itt maga a falra . . .
— Akárhogy is — szólalt meg Báti —, ha 

még olyan kevés ideje volt is, Lányi elvtárs, 
egyszer azért kinézhetett volna hozzánk, illető
leg Erzsihez a Hüvösvölgybe.

— Később — vallotta meg Lányi s arcát el
futotta az ismerős pirosság — épp azért nem 
mentem iki, mert hallottam, hogy nagyon beteg. 
Mondja, Erzsi csakugyan komoly beteg volt?

— Miért kételkedik benne? — fakadt ki in
gerülten, egy oldalpillantással Lénártra Báti.

— Eszem ágában sincs kételkedni, csak ak
kor még jobban örülök, hogy nem mentem ki. 
Disznóság az ilyesmi — nevetett a saját gyen
géjén Lányi —, de így van. S különösen ha va
lakit, hogy úgy mondjam ... n a . . .  szóval tisz
telek, becsülök, pláne ha közel érzem magam
hoz, akkor nem akarom betegen látni. A testi 
nyavalya megalázó valami és én se szeretnék 
tanúkat megaláztatásomhoz csődíteni.

Lénárt prédikátoros gesztusra emelve a jobb 
karját, Lányi fejére citálta:



Szárítson k i szem ükből a Nap,
K ik  egyszer is megnéztek,
Ne hagyjon az én suta arcom
Senkinek se szánó em léket.

— Addig beszél így az ember — folytatta Lé- 
nárt prózában —:, amíg fönnjár. Épp Adyról 
hallom, hogy siralmasan tehetetlen volt már, 
mint egy kisgyerek, csonttá aszott s így is em
bereket akart maga körül utolsó percéig.

— Utolsó percéig? — állt meg Báti.
— Nem olvasta még a mai újságokat? Meg

halt. Nem tudta?
— Nem — válaszolta Báti. Egy pillanatra kö

rülnézett, mintha meggyőződést akarna szerezni 
arról, hogy csakugyan semmin se látszik meg 
az esemény, és aztán ment tovább és csak hall
gatta a másik kettő beszélgetését. Lénárt már 
Kilinyiről szólt. KiLinyi tegnap délelőtt meg
nézte magának a haldokló Adyt is. Lányit ez 
felháborította, ö t ha kötéllel vitték volna oda, 
akikor se ment volna fel.

— Először is azért se, mert ebben a zsidókkal 
tartok, akik nem ravatalozzák fel a halottaikat 
közszemlére — mondta —, azonkívül pedig al
jas galádság, hogy Kilinyi vagy akárki oda 
tolja a pofáját és nézze azt, ami minden em
beri büszkeségnek meggyalázása, nézze, hogy 
milyen baromi buta a természet, hogy mint vá
lik döggé egy géniusz. Talán még sajnálta is, 
merte sajnálni is, részvétet is érzett a jó Kilinyi, 
valami meleg csiklandozást a szíve körül, a

/  disznó!
— Ha eszméleténél volt, az is lehet, hogy jól

esett neki, hogy annyian állják körül az ágyát 
— vélekedett Lénárt és kedélyes, öreges moz
dulattal fenyegette meg a türelmetlenül vállát 
felrántó Lányit. — ,,Gőgöknek gőgje, nagy gőg 
az enyém!” — mondta Ady Endre s látja. . .  
úgy beszél maga a szegény Lázárokról, leiknek 
kell a részvét, mint a gazdag ember, aki öltöz
hetett vala bársonyba és bíborba. Bezzeg sze
gény Lázár, csak lett volna egyszer Lázár . . .  A 
történetben, igaz, úgy van, mintha attól is lázá- 
rabbá vált volna, hogy „eljöttek az ebek és



nyalták a sebeit”, de én amondó vagyok, hogy 
Lázár megsimogatta ezeket az ebeket, legalább 
nem kellett egész egyedül éreznie magát.

— Az biztos, hogy én nem ülnék le a gazdag 
palotája elé — kacagott fel megengesztelődve 
Lányi. — Lázárnál szimpatikusabb állat nekem 
az őskori tiszai bölény, amelyik ha megsebesült, 
méltóságos csendben, szépen egyedül elvonult, 
s addig gázolt beljebb és beljebb a Tisza vizébe, 
míg el nem borította a folyó s aztán lefeküdt 
az iszapba meghalná.

— Meghalni? Egyedül meghalni? Ördögbe is! 
— rázta a fejét Lénárt. — Maguk is úgy vannak 
vele? Ezek az Ady-versek úgy beleették magu
kat az ember fülébe! Valaki mond egy szót és 
egyszerre, mint. egy zenekar zúg fel az ember
ben a szó nyomán! Emlékszenek rá? „Áldás
adás a vonaton”.

A tengerbe most hanyatlik a nap,
Most fut leggyorsabban vonatunk,
Most jön a legtöbb nagy em lékezés: 
Megáldalak.

S aztán:

Áldva csendben, békén,.
E m lékkel és csókkal 
A karlak elhagyni 
Meleg után fagyvi,
Egyedül maradni . .

— Ügy van, úgy van! — helyeselt Lányi és 
maga folytatta a verset:

Egyedül maradni,
Egyedül érezni.
Egyedül meghalni,
Áldjon meg az Isten.

— Szóval — harsogott most Lénárt — Ady a 
maga tiszai bölényét plagizálta, Lányi elvtárs! 
Eh — rázta a fejét — furcsa. . .  rajta’nőttünk 
fel és most meghglt. Maguk azt nem érthetik,



mikor meghallottam, hogy meghalt, oly furcsa 
volt. . .  egyszerre öregnek éreztem magam.

Már megint ott álltak a Párizs kávéház előtt. 
Báti nem ok nélkül habozott, hogy Joemenjen-e 
velük, mert Török Géza, aki egyedül ült a hosz- 
szú asztalnál, amint meglátta őket, csodálkozva 
kiáltott fel:

— Báti? Láttak már ilyet? Találkozom vele 
s kérdem: ráér-e, azt mondja, persze, s egy
szerre fogja magát a bogaras embere és elsza
lad, hogy sürgős a dolga — most meg itt van. 
Láttak már ilyet?

— Ebből is csak az a tanulság, kedves Török 
elvtárs — kapta fel még vetkőzőben a szót Lé- 
nárt —, megsüthetik a pszihológiai tudo
mányukat minden analízisükkel együtt.

Báti önkéntelenül rántott magán egyet, mi
kor Lénárt, aki mellette foglalt helyet, vállára 
fektette a karját. Lénárt azonban nem vette 
észre ezt a mozdulatot vagy csak úgy tett, 
mintha nem venné észre, így rádőlve Bátira 
beszélt tovább Török Gézához.

— Megsüthetik a tudományos pszihológiáju- 
kat . . .  Mert ha most elkezdené Bátit analizálni, 
most utólag biztos kisütné, hogy mi lappangott 
az ő bokrának megette, s hogy miért tette ezt 
épp így — de miféle tudomány ez? Tudja mikor 
volna tudomány? Akkor, ha nem a múltról pró- 
fétálna, hanem a jövőrőll Ha például maga most 
— mondjuk, idehoznék egy asszonyt, tessék 
analizálni, amilyen alapon csak tetszik, de az
tán ennek alapján előre .megmondani nekem, 
hogy mit fog m ajd  tenni. S mert ezt nem tud
ják, hamis próféták! Beszélhetnek nekem!

De a harctér: Harctér és az élet: Élet 
S az asszony-test néha sokkal-sokkal

[m élyebb,
M élyebb az Életnél, m élyebb a Halálnál, 
M élyebb az álmodnál, m ellyel vágyva

[hálnál.

— Más szóval, de én is ugyanezt mond
tam ma Török Gézának, mikor arról akartam 
meggyőzni, hogy vannak meglepő dolgok — ju



tott Báti eszébe, de nem mondta hangosan. 
Mert ezzel egyid&ben egy olyan gondolata tá
madt, mely, úgy érezte, fintornak, tébolyodott 
ember fintorának is beillene. Lénárt tán az 
egyetlen ember, akinek semmiféle, mégoly bur
kolt formában sem szabad és nem is lehet ar
ról beszélnie, ami ez éjszaka közte és Erzsi,kö
zött történt, és mégis, minden emberek közül, 
akikkel ma találkozott, Lénárt az egyetlen, aki 
nemhogy nem vet akadályt maga és Báti közé, 
hanem szinte kísértésbe hozza, hogy odahajol
jon hozzá és elkezdje: lefeküdtem és fülemben 
egy reménytelenül siralmas hanggal csak fe
küdtem, mikor egyszerre látom. .. Báti felállt, 
tulajdoniképp csak azért, mert egyszerre elvisel
hetetlennek érezte a vállán a Lénárt karját. Ez 
ugyanaz a k a r . . .  a bőrén, a húsán érezte ezt 
az „ugyanaz”- t . . .  S mi volt ez itt ezzel a citá
tummal? Az asszonytesttel? De Lénárt csak 
épp annyit akart mondani, amit most ismételt 
is:

— Mélyebb, mélyebb, kiszámíthatatlan a 
psziché. . .

— Mi a manó — csóválta a fejét mulattatva 
Török Géza. — Lénárt, hallja, már magát is 
megmételyezte a metafizika! Szénhidrátok, zsír 
és proteintestek helyett mélységekről beszél 
még prózában is!

— Nem — védekezett Lénárt —, én épp az 
egzakt tudományok mellett, vagyok . . .  azonkí
vül azonban minden intuíció!

— Báti úr kérem, ha talán lehetne. . .
Báti meglepetten fordult meg. Eisinger állt 

mellette és hajolt a füléhez.
— Tessék?
Eisinger sárga volt és kis vaksi szemeiben va

lami egész szokatlan heves nyugtalanság és a 
hangjában izgalom.

— Tessék? — ismételte Báti.
— Valami-fontos ügyben — Eisinger nehe

zen találta meg a szavakat, egy-egy szó után 
pillanatokig kereste a kővetkezőt — kvázi na
gyon szeretnék tisztelt Báti úrral, kedves Báti 
úrral . . .  értekezni. Ha lehetne kérem, pardon,



talán ma este, akarom mondani, illetőleg zárás 
után.

— M^gy már Báti elvtárs? Hisz beszélni akart 
velem? — szólt most hozzá csodálkozva Lányi. 
Báti a fejét kapkodta. Eisinger még mindig ki
nyújtott nyakkal állt mellette.

— Föltétlenül, föltétlenül — válaszolt a mel
lette állónak — nagyon szívesen, csak ma nem 
lehet, ma ki kell mennem este Újpestre, de 
amint lehet igazán, föltétlenül. . .  — felelte 
bizonygatva kézségét, de közben Lányira né
zett, akinek valamit mondania kell. Nem tö
rődve a többiekkel hajolt oda hozzá és súgta a 
fülébe:

— Mit tegyek, ha magának a tiszai bölény 
az ideálja!

Lányi, a szőke és kék szemű, felütötte a fejét 
erre a szenvedélyes túlfűtött hangra. Nyugtala
nul és kelletlenül is vizsgálgattta Báti meg
nyúlt arcát és száját, mely furcsán görbült 
most. De Báti, aki tán észrevette ezt a volta
képp idegenkedő tekintetet, most ahelyett, hogy 
elment volna, egyszerre visszaült az asztalhoz, 
de most Török Géza mellé és a kínos hangjával, 
alig leplezett izgalommal szólt Lénártneük:

— Mi ketten, Lénárt elvtárs, maga és én, 
egyszer egész jól elbeszélgethetnénk — Ady 
versekben. Közvetlenül, becsületesen, ki-ki a 
maga nyavalyáját úgyse meri, úgyse tudja föl- 
tálalni. Hiába, így van. Nem hiszünk eléggé az 
egymás érdeklődésében — s talán igazunk van. 
De versben . . .

— No rajta — szólt közbe nevetve Török Gé
za —, versfaló nép, rajta! Báti ma úgyis kíván
csivá tet t . . .

Báti szeme előtt újra elvonult a Kozma 
György lázas lángolásától kezdve ez az egész, a 
szót torkába fullasztó délelőtt. S be se várva 
Lénárt feleletét, hogy rááll-e a játékra, el
kezdte: '

En-sírásunkat végigsírnunk ,
Hangosabb sírások
N ekünk soha m eg nem engedték:
Ügy licitált ránk, mint vásott,



Kegyetlen uzsorás: a más-sors. És hozzá még, 
hölgyeim és uraim — kiáltott fel nevetve — 
„Elhanyagolt, véres szívünk” a vers címe! El
hanyagolt, elhanyagolt és véres!

Lénárt levettete a pápaszemét, törülgetni kezd
te az üvegét, de aztán mégse tette vissza az orrára. 
Két karjával rákönyökölt az asztalra. Egészen 
előrehajolt, mintha azt akarná, hogy a homlo
ka Bátiéhoz érjen. Ha pápaszem nélkül volt, 
valahogy egyszerre az egész arc fájdalmasan 
meztelennek hatott. így ült és nem azzal a 
hanggal s azzal a túlságosan szavaló hanghor
dozással, mellyel mindjárt ki is szokta csúfolni 
a saját pátoszát, hanem lassan, mint aki titkos 
értelmű betűket olvas hangosan, szemét Bátira 
függesztve mondta:

Meghalt az em ber kicsi drámáival,
Mámoraival, kedves bűneivel.
Meghalt a furcsa tegnap . . .

Egész világ gychenna
S m eghalt minden külön pokol.

Báti zavart mosollyal hallgatta. De valami 
olyan érzése volt, mintha rajtaütöttek volna 
váratlanul. Ml ez? Reggel óta szinte minden 
szembejövő ember belekapaszkodott s markába 
vette, úgy kínálta a lelkét, s egyszerre minden
kiről kiderült, hogy azoknak a markát is égeti 
valami, amit átaludván legalábbis megosztani 
vágynak, reggel óta meghallgató fület keresett 
s most, hogy egyszerre az az érzése, ez itt, ha 
még egy szót szólok, belém lát — egyszerre fel
horkan, mint egy sértésre. S éppen Lénárt! S 
mi volt ez — panasz vagy leckéztetés? Báti 
egyszerre véget akart vetni a játéknak. Majd 
adok neked — villant benne, mint egy tőr pen
géje a szem előtt, magának is váratlanul. Raj
taütés? Ne rajtaütés!

Báti megvetette a hátát és átmenet nélkül, 
látszólagos nyugalommal hirtelen megkérdezte:

— Ugye Lénárt, utólérte magukat az éjjel 
Flamm Jutka?

— Ezt a pokollal asszociálta, Báti elvtárs? —



nevetett föl Lányi. — Én nem bírom, szintén 
nem bírom azt a nőt.

Lányi közbeszólása csak pillanatra zavarta 
meg Bátit. Nem vette le a szemét Lénártról. Mi 
az — kérdezte magát növekvő csodálkozással 
Báti —, csak én láttam ebben a kérdésben az 
orvul támadó penge villanását? — Mert Lénárt 
elfogulatlanul hagyta abba az épp csak meg
indult-verses beszélgetést és pápaszemét az or
rára téve, azonnal készségesen és mindjárt Lá
nyinak is felelt.

— Igen, utóiért bennünket, Magdus haza
ment, én meg hazakísértem előbb Jutkát. Nem 
lehetett abban az idegállapotban egyedül hagy
ni — s Lányi felé fordulva rosszalón folytatta: 
— Hallja, istenemre nem értem miagukat, em
berek! Mi az, hogy nem bírom azt a nőt? S mi 
az, hogy maga nem bírja ki? Gondoljon arra, 
hogy őneki naponta 24 óráig kell kibírnia saját

’ magával!
Bátinak nyelvéin volt már a felháborodott 

szó: ez aztán furcsa módja egy közeli emberünk 
megvédésének! — de mielőtt még kimondta 
volna, Lénárt folytatta. — A legtöbb nő lelke 
mélyén közömbös a világgal szemben, csak a 
saját külön pokla pokol neki. . .

És ide, ehhez a megállapításhoz érve, Flamm 
Jutkáról a feleségére fordította a szót. Az ő 
furcsa, handabandázó gesztusaival beszélt arról, 
hogy Magdus őt éjfélig is, azontúl is, néha fenn 
a lakásuk előtt a hidegben, a karfára dőlve vár
ja haza és nem érti meg, hogy az ember. . .  az 
embert viszonylatok tömege köti, világgyehen- 
na . . .  nem, ezt nem érti meg.

— Báti és Lányi elv társ félreérthetnék, amit 
maga mond — kelt Magdus védelmére Török 
Géza. — Kérem, képzeljék csak el, micsoda 
bátorság kellett ahhoz, hogy hozzákösse az éle
tét egy éhenkórász gyári hivatalnoíkhoz, aki 
még hozzá igazi élhetetlen poéta is volt. Akkor 
még álmodni se lehetett, hogy pár év múlva 
forradalom felé tolódik a világ. Akkor az egyé
nileg forradalmi cselekedet volt — abban a mi
liőben! Emlékszem Magdus szüleire — komikus 
emberek voltakt Az öreg rosszul fizetett titkára



volt valamelyik arisztokratikus magyar egyesü
letnek s beszédmodorában és öltözködésében, 
noha tipikus Sanyarú Vendel volt, a magyar 
mágnásokat utánozta. S a hiú asszony még 
csak megerősítette a bolondériájában. És 
Magdus ebben a miliőben fedezte fel magának 
Ibsent, Wedekindet, Arcübasev Szaninja még 
újság volt, miikor ő már olvasta és — emlékszik 
rá Lénárt — Weiningerről már lánykorában 
hozzáértően tudott vitatkozni.

Lénárt anélkül, hogy egy szóval is ragaszko
dott volna ahhoz, amit az előbb beszélt, nevet
ve helyeselt mást Török Gézának és — mulat
tató dolgokat mesélt Magdus szüleiről. Húsra 
hetenként csak kétszer-háromszor tellett nekik, 
de ha megkérdezték a mamát, mi jót főzött 
ebédre, nem azt mondta, hogy rostélyost, ha
nem boef á la Eszterházy-t és még a konteszek 
kutyáiról is mindent és mindig „elbűvölő törté- 
netecskóket” tudott. Micsoda emberek vannak 
— s a végén már egész vidáman rázta a fejét s 
nevettében a térdét csapkodta. — Az ember 
nem érti!

— Épp ez az — szólalt meg most a szőke Lá
nyi —, épp ez az, amiről ddejövet beszéltünk.. 
Tudniillik, hogy milyen gyors tempójú időbe 
születtünk mi bele. Ha török elvtársnak igaza 
is van — folytatta Lányi, akit csak a dolog teo
retikus része érdekelt — abból, hogy valaki 
csak pár év előtt is forradalmi szellemet képvi
selt, nem következik, hogy ma is meg tudja áll
ni a helyét. Ami tegnap még forradalmi volt, 
az ma, az akut forradalmi szituációban mara- 
diság, sőt ellenforradalmiság lehet. Nem érez
tük mi Adyt még a szerelmes verseiben is for
radalmárnak? És ez az, amiről beszéltem: épp 
csak hogy megszerettünk valamit, éppen hogy 
otthon éreztük magunkat valahol, máris elkel
tett tépnünk magunkat onnan, mert olyan őrült 
gyors az idő, melybe mi beleszülettünk.

— De én állítom, hogy mi nem tévedtünk, 
Ady nemcsak a proletariátushoz írt verseiben, 
hanem minden versében forradalmár volt — 
vetette ellen Báti. — Még akkor is, mikor arról 
írt verset, hogy pénzt, sok pénzt szeretne. Hol



volt arra Európában eset, hogy csakis versek
kel valaki olyan Háborút idézzen fel, mint Ady? 
Hogy miniszterek és főrendiházi tagok, akik 
különben még prózát se olvasnak, egy-egy sze
relmes vers ellen olyan szenvedéllyel cikkezze
nek, mintha a belüket tépnék? És igazuk volt, 
mert Adyiiál egy olyan fokú izzás süt ki a sza
vakból, amelyik támad és robbant akkor is, ha 
nem akar.

— Ez épp az Ady naivitása és kispolgári illu- 
zionizmusa — vélekedett Török Géza. — Illuzi- 
onizmus a XX. század elején versekkel úgy ost
romolni egy világot, mintha egy-egy vers föl- 
érne egy-egy gránáttal. Hanem elég már az Ady 
rekviemből. . .  Lányi elvtárs gondolata a mi 
időnkről határozottan érdekes, csak. . .

— De hiszen én is arról akarok beszélni — 
ragadta vissza erőszakosan a szót Báti. — A mi 
időnkről és a forradalmiságról. Intenzitás nél
kül nincs forradalmiság, még a kétségbeesés is, 
ha intenzív, forradalmian hat. Embernek lenni 
egy profitot isteneid világban: lázadás. Em
bernek lenni egy világban, mely minden embe
rivel szemben vak és süket, a kényszert jelenti, 
hogy az ember vagy összehúzódjon egy egér
lyukban, vagy pedig, hogy vad és pusztító ex
perimentumok között pusztítsa el magányos 
magát. Mert ki ad itt tanácsot? Ki ad itt útba
igazítást annak, aki mindenáron emberként 
akar élni? Hol talál itt ma ilyen valaki kész 
formát, melybe beleilleszkedhet? Hol vannak 
ma még formák, edények, amik nem repede
zettek hazugságtól, amiket nem font be piszkos 
érdekek, összefüggések hálója? Hátborzongató 
és nyaktörő vállalkozás ma embernek lenni, 
akár még csak szerelemben is! Nincsenek tör
vénykönyveink, nincsenek papjaink, magunk 
vagyunk! S érzéseinkben, gondolatainkban úgy 
egymás mellett élnek, úgy összekeveredtek 
igazság és hazugság, hogy ki tudja, legszentebb 
dühünkben hányszor irtjuk ki magunkból épp 
azt, ami igaz?

Báti szava el-elcsuklott és a végén olyan pa
naszos hangba csapott át, hogy egyszerre nem 
bírt tovább beszélni. Egész tirádája alatt Török



Géza okos fekete szemébe nézett, mintha épp 
Török Gézát akarta volna ostromolni.

— Nincs igazam? — fordult most, hogy tar
tott a csend, Lénárthoz. Ha valakinek, akkor 
Lénártnak számára ezerszer világosnak kellett 
volna, hogy legyen minden szó.

— Tudj Isten — felelte azonban Lénárt és 
a karjával elhessegető rövid mozdulatot tett. — 
Az biztos, hogy itt csak a proletariátus fog ren
det csánálni.

Sokáig lesz, sokáig tart még 
A régi sors, a régi átok?
K éslekedő, tunya, vörös Nap,
Hozzád kiáltok.

És addig — fejezte be hányavetin — majdcsak 
átvergődünk a közbeeső időn is, nem fontos!

— Ha jól értettem Báti elvtársat —* fordult 
most Lányi Lénárthoz — ő épp arról beszél, 
hogy az új életformákat, melyeket a proleta
riátus se fog készen kapni, nekünk sorsszerűén, 
már ebben a társadalomban élve is, keresnünk 
kell a magunk számára, s ilyen értelemben iga
za is van Báti elvtáranaik, ha azt mondja, hogy 
végeredményben, mint minden kutató, experi- 
mentálunk. 1

Báti, mintha nem járnának mind a ketten 
huszadik életévükben, bámulta ezt a gyanútlan 
fiatalságot. Tegnap óta Lányihoz képest öreg 
lett.

— A különbség köztünk és a kutató között 
csak az — figyelmeztette Lányit —, hogy a mi 
esetünkben az experimentum anyaga a mi tu
lajdon egy életünk és — egy pillanatig habozott, 
de aztán kimondta — és azoknak az egy élete, 
akikkel valami viszonyba kerülünk.

S most megint ránézett Lénádra. Lénárt 
azonban csak hintázott a székén s csak rázta ma
gát, mint valami megázott kutya, «M végre fö
dél alá került — legalábbis így tűnt Bátinak, 
mikor komoly felelet helyett csak az ő szokásos 
tréfás ripacs-gesztusa kíséretéiben ismételte:



K éslekedő, tunya, vörös Nap,
Hozzád kiáltok!

— Kedves Lénárt, ne bömböljön már — szólt 
Török GéZa. Fejfájásra panaszkodott, be is vett 
valami pirulát s aztán fáradtan és kicsit tréfá
san, kicsit epésen szólt. — Abban egyetértek 
Lénárttal, hogy rosszul teszi a vörös Nap a kés
lekedést. Minden késlekedésnek ellene vagyok. 
Nincs rosszabb egy magamfajta „cunctator”- 
nál. Tudják, hogy annak idején gondolkoztam 
rajta, hogy ne kérjem-e feleségül Magdát? S 
addig mérlegeltem, haboztam — egyszerre hal
lom, Lénárt elvtárs lesz a férj! S hányszor jár
tam azóta így!

— Ez igaz, (komolyan! — nevetett Lénárt. — 
Hanem különben, ha komolyan beszélünk — 
fordult most egyenest Bátihoz — én becsüle
temre nem értem magukat problémás embere
ket! Mi az, hogy az embór azt se tudja, mi ben
ne a jó s mi benne a rossz? Jó, ami másnak jó, 
rossz, ami másnak rossz. Ezek az indulatok.. . !  
Nepti tudom, nekem ez olyan egyszerű!

Nem volt semmi bántó önelégültség abban, 
ahogy az utolsó szavakat mondta. Inkább vala
mi furcsa, csodálkozó kérdés: nektek csakugyan 
olyan komplikált ez a mindenség? Még a Török 
Géza arcán is, a fejfájása ellenére is, megcsil
logott valami spontán elismerés.

Báti hirtelen felkelt. Nevetségesnek. találta, 
hogy még ő sem, aki pedig annyit tudott, 
legalábbis egy percre ő se tudta kivonni magát 
a Lénárt szavainak hatása alól, percre — szinte 
m indenről megfeledkezve — ő is úgy érezte, 
mintha Lénárt emberségben mindhármuk fölé 
nőtt volna.

— Jön, Lányi elvtárs? — szólt türelmetlenül.
De ekkor már ott termett megint Eisinger,

aki szemmel tartotta Bátit s míg rásegítette a 
kabátját, suttogva ismételte meg:

— Mégis, ugyebár, ha lehet, kedves Báti úr, 
ma zárás után . . .

— Feltétlenül, ha csak lehet — felelt tőle 
telhetőén barátságosan Báti, de aztán mindjárt 
Lányit sürgette, akinek azonban előbb újra be



kellett csomagolnia a könyveit, melyeket Török 
Géza beszélgetés közben, nemcsak a könyvek, 
hanem — mint mondta — Lányi mostani szel
lemi elkalandozásai iránt Való érdeklődésből 
szemlélt meg.

A két fiatalember szótlanul haladt a déli 
órákban forgalmas körúton. Néha rajtakapták 
egymást, amint egyik a másikra sandított, s 
ilyenkor, hogy a tekintetük összeütközött, úgy 
tettek, mintha nem vennék észre.

— Gerünk talán ide be — indítványozta Báti, 
mikor egy automata büfé elé értek. Lányi nem 
szívesen követte ebbe a füstbe, zsibongásba 
Bátit, mert az ajtó mögül már látszott, hogy 
rengeteg ember van odabenn. Viszont Báti azt 
mondta, hogy beszélni akar vele.

Odabenn még várniuk is kellett, míg valame
lyik kis márványasztal mellett meg nem ürült a 
hely. Közben elől folyton nyílt az ajtó. Sokan 
jöttek olyanok is, akik a rosszul fűtött, de mé
gis födött helyiséget csupán melegedőnek hasz
nálták s az üvegszekrényekben hívogató szend
vicseket csak gusztált^k, de nem fogyasztották. 
A valóban fogyasztó szándékkal betért vendé
gek vagy csak épp egy szendvicset költöttek el 
s már távoztak is, s ugyanígy azok is, akik ha- 
zasiettükben kedvet kaptak rá, hogy egy, az 
automata nyílásába bedobott pénzdarab árán po
hárka pálinkát öntsenek fel — vagy pedig hát
ramentek, oda, ahol Báti és Lányi várt szabad 
asztalra. Hivatalnoklányok magas sarkú cipők
ben, öreg nénik, akik egy olcsó szaharinos kávét 
ebédeltek itt. Egyébként, mert mindenki magát 
szolgálta ki, s mert legtöbben mégis állva ettek, 
mintha a sok rágó állkapocs bizonyos vidám, 
fesztelen atmoszférát teremtett volna azok kö
zött, akiknek volt mit bedobni az automatákba.

Mikor helyet kaptak, Báti megbökte Lányit. 
Pár lépésre tőlük, külön, egymás fölé helyezett 
rekeszekben, üveglapokon különböző cukrászsü
temények voltak kirakva ott állt, kezében a be
dobásra szánt pénzdarabbal, összehúzott sze
mekkel, láthatóan döntésre képtelenül, egy kis
fiú. Báti egyedül evett, mert Lányit otthon 
várta az ebédje, s mintha Báti elfelejtette volna



a sok beszélnivalóját, csak erről is, arról is 
beszélt, de nem mondott semmit. Közben a kis
fiút nézték, aki végül egy krémespite mellett 
döntött, de miközben majszolta, még mindig a 
l.öbbi süteményt nézte, mint aki aggódik, hogy 
jól, lehető legjobban választott-e. Nézett, né
zett és közben egyszerre csak a krémpite tölte
lékének jó része rálottyant a földre. A fiúcska 
— a ruhája még nem is volt olyan rossz állapot
ban, a felsőkabátot is még tán pótolta félig- 
meddig a színes flanellholmi, melynek ujja 
kilátszott a kabátja ujja alól — csak a fölig 
sáros fűzős cipője volt éppoly rossz állapotban, 
minta lyukas sárga harisnyája — a fiúcska nem 
soká habozott, nyomban, hogy az első ijedség el
múlt, leguggolt, hogy felszedje a sáros padlóról a ' 
tenyerével az édes sárga tölteléket. Ekkor azon
ban egy jól öltözött úriember termett ott mel-. 
lette és emelte föl gallérjánál fogva a földről.

— Pfuj, csak nem fogsz a földről. . .
Annak sehogy se tetszett egyéni szabadságá

nak ez a korlátozása. Kézzel-lábbal igyekezett 
szabadulni. S akkor is, mikor a széles hátú úr, 
anélkül, hogy gallérját elengedte volna, új sü
teményt hozott neki az üvegszekrényből, még 
mindig durcás-szomorúan nézte a meggyőző
dése ellenére cipőtalpak semmibe vesző prédá
jául hagyott széttaposott kincsét.

— Nézze, hisz ez Seiden doktori — kiáltott 
fel Báti, mikor az elegáns úr arcai feléjük for
dult. — Csakugyan. Seiden doktori

Az elegáns úr is most megállt egy pillanat
ra, aztán mosolyogva ment hozzájuk. Báti, mint 
akit nagy szerencse ért, örvendezve mutatta be 
egymásnak az öreg doktort és Lányit.

— Hát micsoda falu ez a Pest! — nevetett 
Seiden doktor, miközben télikabátját hátul fel
emelve, helyet foglalt a fiatalemberek asztalá
nál. — Hanem, ugye hogy tudom én, hogy kell 
magam fiatal filantrópok szívébe becsempészni? 
Észrevettem magát, fiatal barátom, amikor be
léptem . . .  ravasz ember a Seáden doktor; mi? 
Á, nem csoda. Tudja, aki idestova harminc esz
tendeje nőorvos, hacsak az illető nem esett



egészen a feje lágyára, arra ráragad valami a 
női rafinériából. Hát, hogy vagyunk?

— Nem — nevetett Báti, akinek úgy tűnt, 
mintha kicsit elpirult volna Seiden doktor 
megöregedett arca, mikor meglátta őket —, a 
doktor úr csak most látott meg bennünket.

Ezt inkább Lányinak mondta, aki előtt félig- 
meddig felelősnek érezte magát az ő ismerősé
ért.

— Fiatal barátom, még ha úgy is volna, fia
talos tapintatlanság ily mértékben ragaszkodni 
az igazsághoz! Hanem csakugyan micsoda falu 
ez a nagy Pest is! Egyébkét ami a gyereket illeti
— ime érdekes példa! Nem lehet senkit a saját 
világnézete figyelmen kívül hagyásával vagy 
pláne annak ellenére szerencséltetni. Tán az új 
krémesnél is jobban foglalkoztatta a kényszer, 
hogy hagyja kárba veszni azt, ami a földre 
esett. Ez érdekes, nem? Főleg Önöknek, kell, 
hogy érdekes legyen.

Lányi most már barátságosabb szemmel né
zett az elegáns öregúrra. S nyomban felelt is a 
doktor megfigyelésére.

— Az embereknek nemcsak külső életkörül
ményeik, hanem ezekkel együtt meggyőződé
seik is meg fognak változni.

— Vederemo! bólintott Seiden doktor. — 
Különben elismerem, van ebben a felfogásban 
valami igazság. A körülmények. . .  a körülmé
nyek — ismételte és az ujjával — a keze az a 
puha, gondozott kéz volt, amilyet főleg nőor
vosoknál talál az ember — elgondolkodva körö
ket rajzolt a kis szürke márványlap fölé. — 
Hogy van? Hogy van? — fordult aztán Bátihoz.
— Hallottam magáról, a társaságáról, sok érde
keset halottam. . .  Licht kollégámról. És volt 
szerencsém Török úrhoz i s . . .  No, hogy és mint, 
fiatal barátom?

Báti csak nehezen tudta feltalálni magát, 
annyira meg volt lepve. Azt már hallotta,, hogy 
polgári emberek idegen városban, ahol nem 
nehezedik rájuk a saját tekintélyük terhe és 
meglazul körülöttük családi és társasági kö
telékeik hurka, másképpen mozognak, mint 
odahaza. De Seiden doktor esetében szembeszö



kőén több és más történt, úgy látszott. Még a 
nyoma is eltűnt annak a szinte rétori gravitás- 
nak és szaloni disztingváltságnak, mely annyira r  
a karakteréhez tartozott volt. Nemcsak amit 
mondott, nemcsak a mozdulatai, nemcsak. a 
hanghordozása, maga az orgánuma is mintha 
mássá lett volna. A nedvesen fénylő ajkáról 
megfontolatlanul ejtődtek a szavak s ha valaki 
behunyt szemmel hallgatta vona, csakugyan azt 
hihette volna, hogy — mint Török Géza mondta 
— egy öreg bonvivánnal ül szemben. Szeme 
körül egész halántékáig érő szarkalábakkal, 
Seiden doktor nem is volt egészen józan.

— Köszönöm, jól — felelt a kérdésre végül 
is Báti és aztán mintegy mentegetőzve hozzá
fűzte. — ó , sokat gondolok szegény Móricra . . .

Seiden doktor szivarra gyújtott. Báti csak 
most vette észre, hogy a kezéről hiányzik a két 
híres gyűrű: a briliáns és a nagy rubintos.

Én most utólag bizonyos tisztelettel gondo
lok a fiamra ezért a tettért — jegyezte meg 
Seiden doktor s elnézte a kezében égő szivarja 
füstjét. — Ha jól meggondolom, régóta számol
tam ezzel a lehetőséggel. Gyomorbajjal min
dig rakott asztalnál ülni s nézni, mint zabáinak 
mások (— zabáinak, mondta Seiden doktor! —) 
szegény kis fordított Midás, aki ha az aranyai
hoz ér, az aranyak csúfondáros kövekké vál
nak . . .  Mit magyarázok én Önöknek! De nem, 
valamit éppen Önöknek érdemes meghallgatni! 
Rájöttóm, fiatalurak, hogy nincs badarabb 
dolog, mintha az embernek elvei vannak. Én 
például legjobb harminc évemet egyszerűen 
elvesztettem. Elvesztettem és elvesztettem. 
Faktiyn, ez éppúgy faktum, mint egy carcinoma 
vagy ez az asztal. Sokat packázik az ember, i 
Mennyi mindent elmulaszt az ember. Elmulaszt 
asszonyokat, akiket megkaphatott volna, elmu
laszt ételeket, amiket megehetne, italokat, 
amiket megihatna. Nem tudom melyik volt az 
a haldokló öreg zsidó király, aki mellé, mikor 
hűlni kezdett már, odafektettek az ágyba egy 
gyönyörűséges szűz lányt. . .  A kutya terem
tésit., látják uraim, ennél pokolibb ötletei 
hamarjában elképzelni se tudok. Vigyázzanak!



Ha meghalunk, utolsó óránkban felvonul előt
tünk fehér mellekkel minden elmulasztott asz- 
szony, minden szűz, akit dekorálhattunk volna 
és mégse tettük, csillogó poharakban minden 
fel nem hajtott ital, minden jó íz, amit nem kós
toltunk meg — képzeljék, micsoda vad torony- 
behemot lesz ez, micsoda lidércnyomás a mel
lünkön — ettől nyekkenünk majd kétségbe
esetten utolsót Adja za Isten, minél később — 
fejezne be és aranykeretes szemüvege mögül 
egyszerre nyugodtan, csak némi csendes iróni
ával nézett a két fiatalemberre.

Lányi ráncolt homlokkal hallgatott.
— Valahogy ez volt az az atmoszféra — szólt 

végre Báti, aki szintén kerülte a Seiden doktor 
tekintetét, s amennyire csak a büfé lármájában 
lehetséges volt, halkan beszélt — ez volt az az 
atmoszféra, ahonnan tán máig se menekültem 
volna el, ha épp az az öngyilkosság nem mez- 
teleníti le előttem ennek az életfelfogásnak egész 
sivárságát. . .  Annak az öngyilkosságnak kö
szönhetem táh az utolsó lökést, anélkül tán . . .

— Olyan biztos benne, hogy jól tette, hogy 
elment? — évődött Seiden doktor. — Maguk 
oly könnyen mondják ki, hogy biztos. Tudja ké
rem, hogy még egy méhrák se biztos halál? Leg
többször az — de ösmertem egy hatvan éves 
asszonyt, akinek méhrák ja volt, inoperábilis és 
hetvenöt éves korában halt meg — tüdőgyulla
dásban. Biztos?. .. Az én hadikölcsönkötvényei- 
mért az egész Osztrák-Magyar-Monarhia sza
vatolt, hogy biztos. Csak menne most egy napra 
haza. Nem ismerne rá se a régi városunkra, se 
a régi barátaira. Kiről meséljek? Itt van Tósó 
ú r . . .  az ma éppúgy nagy szláv patrióta, mint 
Jócó úr, az a félszemű... Utóbbi egy nagy szerb 
nacionalista lapnak a szerkesztője, Tósó úr 
pedig, bár még nincs meg a diplomája, máris 
városi mérnök. Mindenki berendezkedik, min
denki konc után jár, mindenki igyekszik minél 
kevesebbet elmulasztani.

Most azonban megszólalt Lányi a meglehető
sen erélyes hangon:

— Nem ismerem azokat, akikről ön itt beszélt 
De aki itt, ma, amikor csak egy újságot kell



kinyitni, hogy lásson az ember, a régi világra 
akar berendezkedni — az egyszerűen buta.

— A régi világra? — nevetett Seiden doktor.
— Mi az, hogy régi világ? A világ mindig új és 
egyben mindig a régi: mindig lesznek, akik 
lefölözik, és mindig lesznek, akik nem juthat
nak a fölhöz. No és voltak és lesznek mindig 
ilyen' fiatalemberek i s . . .  akik majd csak 
akkor veszik észre, hogy mit mulasztottak, ha 
majd utolsót nyekkennek. Pardon, ha megen
gedik . . .  — kelt fel most az asztaltól és palack 
borral és három pohárral tért vissza a kasszától.

— Kicsit háborús vermut, de meg lehet inni
— mondta, miután szájához emelte poharát.

Báti 'készségesen űri tgette a mindig újra töl
tött poharát és a régi társaságáról hallott fur
csa híreken járt az esze. Már-már arra a meg
győződésre hajlott, hogy egyszerűen nem igaz
— oly lehetetlennek tűnt eleinte az elképzelés: 
rendes korrupt polgári karrier útján Tósó, sőt 
még Jócó is! S a legfurcsább, hogy úgy éri ez 
a hír, mint egy üzenet. Üzenet kellő időben, 
üzenet nagyon messziről. Mennél többet gon
dolkodott, annál világosabban vélte látni, hogy 
ezek a hírek nem is meglepők. Egyáltalán nem 
meglepő és semmiképp se véletlen, hogy a szo
lid polgár, ez a Seiden doktor, egyszerre most a 
régi Tósó életfilozófiájával áll elébe s ugyan
úgy még csak nem is irikonzekvens, ha a régi 
Tósó egyszerre csak a szolid Seiden doktor 
formájába vedlik át. A szolid polgárt nem 
erkölcsi meggondolások választják el á  bohém
től, csupán előrelátás, nagyobb óvatosság vagy 
egészségi aggodalmak választják el a kicsa
pongó osztályostársától.

— Pesten, Pesten él és csakugyan, még soha k 
nem? ^

Báti a beszélgetés elejét nem hallgatta, csak 
Seiden doktoriak a hitetlenkedő faggatására 
lett figyelmessé. — Az ember azt hinné, hogy 
manapság már nincsenek ilyen csodabogarak!

Lányi poharában a bor még érintetlenül állt.
Az asztalon azonban már egy második palack 
is a végét járta. És ahogy Báti a két asztaltár
sát elnézte, megint feltámadt benne az esztelen 
kívánság, hogy kikiáltsa magából azt, amit



reggel óta kimondhatatlan teherként hordoz 
s amitől talán szabadulna, ha akármilyen eset
lenül, akármilyen dadogva is idegenként lökné 
ki magából idegenek elé. . .  és akkor és azután 
titok nélkül s vissza soha többé, tovább menni. 
Csak vissza, csak ki a Hűvösvölgybe soha többé! 
S egy pillanatra, hogy újabb pohár bort hajtott 
fel és száját megnyitva Seiden doktorhoz for
dult, olyan érzése volt, mint aki ebben a pilla
natban veszi észre, hogy már órák óta szédítő 
magasságokban jár és kést fog, hogy elvágja a 
kötelet, a turistakötelet — behunyta a szemét, 
várva a zuhanást.

— Az én életemben van egy „mulasztás” — 
mondta s valami egész mást mondott, mint amit 
az élőbb még akart —, egy mulasztás, melyet 
nem adnék oda semmiért, amit elérhet ember.

— Erre aztán kíváncsi vagyok — hallotta 
Seiden doktor hangját, s mintha messziről, 
nagy ködből kiáltana feléje a hang.

— Hallgasson meg, doktor úr — szólt és 
fojtó meleg áradt föl a torka felé. — Én láttam 
egyszer egy fényképet és akkor azt gondoltam: 
akié ez a fénykép, akinek a fényképe ez, az 
ilyen és ilyen volt gyerekkorában. És akkor 
később találkoztam azzal, akinek az a fénykép 
a fényképe volt és az elmondta nekem, hogy 
milyen volt gyerekkorában és míg hallgattam, 
az volt az érzésem, hogy csak a szövegét hallga
tom annak a muzsikának, mely azóta ismerős 
nekem, mióta a fényképet láttam.

— Hol a mulasztás? — hangzott messziről.
Seiden doktor szájában a szivarral, nagy

füstfelhőből mosolygott Bátira:
— Hol a mulasztás? — hangzott messziről, 

jfe  — Egész éjszakát. . .  egy ágyban töltöttem 
^^azzal a lánnyal és egy ujjammal se értem

hozzá.
— Fiatal barátom — nevetett fel Seiden dok

tor —, bárki is volt az a hölgy, egy biztos: ezt 
soha önnek megbocsátani nem fogja.

— Doktor úr . . .
Lányi már felkelt, el volt rá szánva, hogy 

kíméletlenül fenébe hagyja Bátit. De valami 
olyan fejvesztett kétségbeesés csendült a Báti 
hangjában, hogy állva maradt.



— Doktor ú r . . .  — ismételte Báti olyan 
érzéssel, mint akinek egy elébe meredő akadá
lyon kellene átugrani — doktor ú r ..

Az akadály azonban áthághatatlanul állt 
előtte. Neki-nekiment, nem tudott túljutni rajta.

— Doktor úr, bocsásson meg. . .  — állt fed az 
asztaltól — kedves Lányi, kérem, bocsásson 
meg. . .

Kezet fogott velük és megfordult és elment. 
Amily hirtelenül kelt fel, olyan lassú léptekkel 
ment a kijárat felé. Lányi is elbúcsúzott s az 
ajtóból látta, amint Báti felült a hűvösvölgyi 
villamosra.

9



E G Y  L E Á N Y

Ha Báti megkérdezte volna Cinner Erzsit, az 
biztosan nem neki, hanem Török Gézának adott 
volna igazat: nem, nincsenek rendkívüli dolgok. 
S rendkívüli történetek? Rendkívüli emberek? 
Cinner Erzsi csak a fejét rázta volna. A Hima
lája nem rendkívülibb, mint egy kis domb a v 
Hűvösvölgyben, és aki nem tud egy kis közön
séges paraszti réten, ha egyszerre ráeszmél a 
szeme, megilletődötten megállni, az hiába 
keresi fel a természet legegzotlkusabb panorá
máit is. S amit Erzsi meg is mondott Bátinak, 
mikor elmondta neki a történetét: azt hiszem 
nincs benne semmi különös — mondta —, min
dig komolyan vettem az életet, de hiszen csak
ugyan komoly, s az se különös, hogy ezt már 
gyerekkoromban észre kellett vennem.

Erzsi vidéki városban nőtt fel, akárcsak Báti, 
de az ő szülei nem értek rá, hogy foglalkozza
nak vele. Mindig egymással volt bajuk. Mikor 
Erzsi elemibe járt, mindig szorongva tért haza 
az iskolából: attól félt, hogy vérben fekve fogja 
őket találni. Később, hogy nagyobb lett, már

«udta, hogy csfk fenyegetések, szemrehányások, 
itkozódás és lárma, időnként össze is vereked
tek, de ennél többre nem telik a szülei elszánt
ságából — és hozzászokott, hogy náluk ez így 
van. A gyerek egészséges önzésével húzódott 

el tőlük, meghúzódott a háznak lehető legtávo
labbi zugában. Ráparancsolt magára, hogy ne 
figyeljen rájuk, sőt gondoljon valami egész 
másra, lehetőleg valami szépre. Sose került 
kísértésbe pártot foglalni: ha az anyja meg 
tudta csinálni, hogy világos nappal föltépje az



ablakot és úgy kiabáljon az arra haladó embe
rek és a kapuba siető szomszédok füle hallatára 
gyalázkodó szavakat a dühösen menekülő férje 
után, akkor az meg viszont képes volt rá, hogy 
éjjel télidőben egy szál ingben dobja ki a fele
ségét, ha az a sok beszédével felbőszítette. A 
pártfoglalás helyett így spontán magatartása a 
maga életének a szüleitől való teljes elkülöní
tése volt.

Az apja láthatóan meg is volt a lányával elé
gedve. Tetszett neki, hogy Erzsi hat éves korá
ban már maga fésülködött és hogy bármi is 
történik körülötte, megtanulja a leckéit, meg
írja a dolgozatait. Az anyjának viszont, aki 
nagy veszekedések idején egyszerűen elfelejt
kezett arról, hogy ebédet főzzön, épp ez fájt. 
Hidegséggel, szívtelenséggel vádolta Erzsit, de 
köztük veszekedésre mégse került a sor, Erzsi 
miatt nem, mert Erzsi semmiféle szemrehá
nyásra nem felelt, egyáltalán nem feleselt, 
nesztelenül élő, korrekt kis dskoláslány volt, 
szinte el lehetett felejteni, hogy ő is itt él ebben 
a hájban.

Nem változott akkor se, mikor a középisko
lába járt. A tanárai általában úgy voltak vele, 
mint az apja: becsülték a komolyságáért és ala
posságáért. De volt olyan is, akiben épp az 5 
zárkózott személytelen kötelességteljesítése va
lami anyjáéhoz hasonló gyanút keltett, s egyik 
kedves nővér — Erzsi zárdaiskolába járt be — 
a tizenöt éves lányt egyszer óra végén odahívta 
magához és a folyosón sétálgatva azt mondta 
neki:

— Maga, gyermekem, ateista. Rég, rég 
- figyelem s mindig erősebb a gyanúm.

Erzsi különösen a finom, halk szavú,
nyörü kezű apácát a filigrán testével valam 
nyi közül legjobban szerette. A szeméből vagy 
a hallgatásából látta-e, értette-e meg az okos 
apáca, hogy ez a növendéke csak egyedül tud 
elkészülni a maga problémáival vagy pedig 
anegátolkodottságot vélt ebből a inómaságból 
kiérezni? A beszélgetést nem folytatta és a 
kérdést se, soha többé nem feszegette. Érdekes 
a dologban csak az, hogy Erzsi épp ebben az



időben nemhogy nem volt ateista, sőt épp ez 
volt az a korszak, melyben szigorú odaadással 
és — természetesen anélkül hogy bárki is 
tudott volna erről — hisz az, hogy ez titok, az, 
hogy ez is az ő külön élete, az voít a legfőbb 
varázsa — buzgón imádkozott.

Mikor Erzsi a hatodik osztályt elvégezte, az 
apjának már megvolt a kész terve: most még 
egy kereskedelmi tanfolyam s aztán beállítja 
a lányát saját irodájába. Meglepetés volt a szá
mára, miikor vizsga után, kezében a kitűnő 
bizonyítvánnyal, bejött hozzá az irodájába a 
lánya, megállt az íróasztala előtt és közölte 
vele, hogy gimnáziumba akar menni s onnan 
egyetemre. A program megokolása még kevésbé 
tetszhetett neki.

— Nem akarok úgy élni, mint az anyám, 
akinek az élete nem áll másból, mint a veled 
való veszekedésből, az érted való harcbél.

— Vannak más házasságok is . . .
— De én — vágott a szavába a lánya — nem 

akarom életcélnak, hogy majd kitartassam 
magam egy embertől

— Én sem — mondta most már indulatosan 
az apja, és parancsoló hangon fejtette ki azt az 
életprogramot, amelyet ő készített a lánya szá
mára. — Azt akarom, hogy nekem az üzletben 
jobb kezem légy. Hivatalnokot nem is tudok 
fizetni s nekem azonkívül megbízható ember 
segítsége kell.

— De — hangzott most a még meglepőbb 
felelet — én a te életedet se akarom. Nem aka
rok a pénznek élni. . .

Minden második szava akarok, akarok. . .  
Hát mi az, amit te akarsz?

— Pestre menni, mert itt nincs csak hat osz
tályos lány gimnázium. Aztán egyetemre menni 
ö nagyon sokat tanulni és mindenre, amit meg
tanulok, megtanítani az emberéket, de még 
gyerekkorukban.

Erzsi szinte az utolsó percben, közvetlenül az 
új tanév kezdetén tudta csak meg, hogy győzött.

Flamm Jutka, Erzsi osztálytársa, a hírre, 
hogy Erzsi Pestre fog menni, szintén kedvet 
kapott a tanulásra. A szülei nem éltek és a 
gyámja — gazdag ember, agglegény, akit a



nagylány tán már feszélyezett is a házban — 
megnyugtatónak találta, hogy Jutka olyan szo
lid és szorgalmas lánnyal együtt megy Pestre, 
mint Erzsi.

Erzsi szívesebben ment volna egyedül, de így 
is boldog volt, hogy végre elszabadulhatott ott
honról. Az apja nagyon szűkre szabta a havi 
pénzküldeményeket. így akarta élvezhetetlenné 
tenni a lányának a pesti tartózkodást és még 
remélte, hogy — különösen, ha közben sikerül 
elválnia a feleségétől — visszakényszerítheti a 
lányát, magához, az irodájába. Az asszony még 
ritkábban írt a lányának, mint a férje. S ha írt, 
akkor csak arról, hogy mi mindennel gyanú
sítja őt a férje, de bizonyítani nem fog tudni, 
mert ez mind nem igaz, ellenben igaz, mert 
ezek és ezek is látták. . .  — és következett 
hosszú felsorolása már százszor hallott régi vagy 
újabb keletű gyanúknak és vádaknak.

Erzsi az anyja leveleire csak azt válaszolta, 
amit otthon is: váljanak el. S azonkívül minden 
alkalommal nyugtázta és megköszönte a neki 
küldött havi pénzeket s megküldte a mindig jó 
iskolai bizonyítványait.

Jutka kereskedelmi iskolába járt. Az ő na
gyobb zsebpénzét testvériesen megosztotta Er
zsivel s ha hazajött az iskolából, legtöbbször sok 
mesélnivalója volt: tanárokról, kollégákról,
lányokról, sőt mindenféle utcai kalandokról is, 
mely utóbbiaknak nem volt ugyan soha sem
miféle következményük, de Jutkát mint a 
nagyvárosi szabad élet szenzációi, izgatták. A 
szemfüles nyughatatlan Jutkához képest Erzsi 
szinte buta volt. Fiúk és lányok, lányok és 
tanárok között szövődő kicsi titkokból leplezett, 
udvarlásokból és csetepatés koketériákból sem
mit se vett észre; hiányzott belőle a kíván
csiság. Jutkának azonban az lett volna a 
vágya, hogy ne csak együtt lakjék Erzsi
vel, hanem hogy Erzsi semmiben se válasz- 
sza magát külön. S mert ez nem sikerült, 
válassza magát külön. S mert ez nem sikerült, 
Jutka igyekezett magát Erzsitől függetleníteni. 
Igyekezett, de nem volt elég önálló hozzá, hogy 
meg tudja tenni. Ha fiúk jöttek hozzá, akarat
lanul is Erzsi arcát vizsgálta, és mert különö



sebb, gondos figyelés nélkül is nyilvánvaló volt, 
hogy Erzsit untatják — Jutkának is sorban 
elment tólük a kedve. S az ilyen hidegen elron
tott örömökért nem volt kárpótlás, hogy Erzsi 
néha egész dolgozatokat írj; meg neki s a 
helyesírási hibákat 'kijavította a házi feladatai
ban.

Később, mikor már nagylányok lettek Flamm 
Jutka keserűen szemére is vetette Erzsinek: A 
szívedből soha egy csipetnyit se adtál nekem! 
S az igaz, hogy míg Jutka mindenhová leg
szívesebben Erzsivel együtt ment volna, Erzsi 
legszívesebben sehová se ment, legfeljebb hosz- 
szú sétákra ki a Rózsadombra vagy a Gellért
hegyre. De ezekre a sétákra is szívesebben, eset
leg könyvvel a kezében egyedül. Erzsi számára 
a legfőbb jó az új életben épp az otthoni viha
rokban annyira vágyott magányosságnak ez a 
lehetősége volt. Jutka emellett, aki gonddal és 
csinosan öltözködött s friss fürge szemekkel 
nézett a világba, Erzsi, akinek a túl bő szoknyái 
báztósítótüvel voltak összébbfogva ‘— mindenki 
valami lábadozó, lesoványodott szegényes kis
lánynak tartotta volna.

Egészen elmérgesedett azonban a viszonyuk, 
amikor megjelent a két lány között Erzsi első 
nagy szerelme: Magdus.

Magdus, a nála három évvel idősebb pesti 
lány, egy világot nyitott meg az ő szeme előtt, 
melyről úgy érezte, hogy mindig is ez után 
vágyódott és most valóságosan, Magdus lényé
ben és a Magdus szobájában, megfoghatóan jelen 
van. Magdus szájából hallotta először a szót: 
„artisztikus”, és Magdus volt az életében az 
első ember, aki nem riadt meg az ő gyerekes 
komorságától, hanem anyás hozzáhajlással, be
céző kézzel simogatta meg az arcát. Erzsi kendőt 
kötött Magdusnak, s ha valami szépet látott, 
amiről úgy képzelte, hogy jól állna Magdusnak, 
lekoplalta a pénzt, hogy meglephesse vele Mag- 
dust. És bámulta mindenért. Bámulta azért, 
hogy a felnőtt hölgy öntudatával és biztos meg
jelenésével válogat az üzletben, ha valami vá- 
sárolnivalója akad, bámulta az önálló nézetei
ért, és a tudatosságáért, amellyel széppé és von



zóvá tett mindent, amihez ért. A könyvei, mint 
valami színvarázslatra kitervezett kert, mind
egyik a könyv tartalmához gondosan simuló stí
lusban bekötve. Pár régi magyar könyv népies 
motívumokkal, a muskátli üdeségével piroslott, a 
francia dekadensek sárga vászonkötésben s egy- 
pár termetre is feltűnő vaskos könyv, német és 
angol klasszikusok a ciprusok sötétbe vesző 
mély zöldjével ütöttek el a többitől és emelték ki 
kölcsönösen a színek játszi sokféleségét. S az is 
hozzátartozott ehhez a bűvös barátsághoz, hogy 
Erzsi csak hódolt, de semmiben se utánozta 
Magdust. Gyönyörűnek találta, ahogy Magdus 
a szobájában magaiestette japános vázákban 
mindig friss virágokat helyez el, de a saját szo
báját éppoly kopáran hagyta, mint amilyen 
azelőtt is volt.

Magdus és Jutka azonban első pillanattól 
fogva nem tetszettek egymásnak. Magdus úgy 
találta, hogy Jutka közönséges, Jutka pedig 
kritikus szemmel nézte Magdus „életművésze- 
tót”. Mégis eljárt a Magdus vasárnap délutáni 

'társaságába. Legkínosabb volt Jutkának ez a 
dacos kullancsoskodása, hogyha Erzsi és Mag
dus egyedül akartak lenni. Erzsi sokszor csak 
kifogásokkal — és sokszor átlátszó kifogások
kal — tudott csak szökni Jutka elől. Magdus 
azonban energikusabb volt. ő felháborodott 
Erzsi gyámoltalanságán és nyíltan éreztette 
Jutkával, hogy nem tartja közébük valónak.

Magdus társaságának legidősebb, azaz Mag
dánál két teljes évvel öregebb tagja Lénárt volt. 
Sokgyerekes öreg szülei odalenn a Szerémség- 
ben még életben voltak, de neki, mióta csak az 
eszét tudta, a maga lábán kellett megállni. Tan
díjmentességgel, tanítással elvergődött az érett
ségiig, de aztán már se pénzből, se energiából 
nem tellett az egyetemi tanulmányokra. Beállt 
hivatalnoknak. De akkor is még sokat koplalt 
s nemcsak azért, mert rosszul fizették. Mindig 
találkozott valaki, aki még rosszabb sorban élt 
és így vagy másképp, néha neki is megfogha
tatlanul, nem sokkal elseje után már üres volt 
a zsebe. Lénárt a maga darabos lényével új 
színt adott a Magda jobbára esztétikai problé
mákat hánytorgató kis körének, de ki is rítt



belőle. Magdáé mellett mégis az ő szavának 
volt a társaságban a legnagyobb súlya, nem
csak azért, mert maga művész volt, hanem mert 
mindenki tudta róla, hogy forradalmár és fö
lötte áll a világnak, mely elütötte a művészeté
hez való jogától. A többiek még mind fiatalok 
voltak, akik még csak kíváncsiskodtak az 
életre, de Lénárt mögött az már mint komor 
és megélt háttér terült.

Lénárt lakása afféle kis rideg hónapos szoba, 
melybe épp csak aludni tér az ember, s mert 
kávéházra- nem futotta a pénzéből, szabad 
óráiban vagy az utcán kószált vagy pedig fel
ment a lányokhoz, Erzsihez és Jutkához s vagy 
elhívta őket is sétálni, vagy végigfeküdt ptt 
náluk a díványon. Lénárttal Jutka is szívesen 
volt együtt, mert Lénárt nem beszélt könyvek
ről, nem vitatkozott, operába sose járt. És 
mintha észre se vette volna, amit a lányok 
éreztek: a nagy tiszteletet. Ha például kimen
tek a zöldbe, Lénárt leheveredett a fűbe és 
kitűnően mulatott Jutkán, aki pompásan tudta 
a tanárait utánozni. Aztán Lénárt mesélt, de 
megint csak mulatságos dolgokat. Az ő iskolá
járól: az irodáról, ahol dolgozik, a kollégáiról, 
hogy milyen emberek, mindig arról beszélnek, 
miit ettek ebédre és mit fognak holnap enni és 
hogy tülekednek az igazgató kegyeiért. . .  és 
aztán egyszerre elhallgatott, keze a fűszálak
kal játszott és közben mosolyogva fel-felnézett 
az égre vagy a lányokra. S ha Jutka Erzsi 
jelenlétében se riadt vissza attól, hogy éppúgy, 
mint a tanárait, a Magdus „szertartásait” is kifi
gurázza — Lénárt készségesen mulatott ezen is, 
sőt bizonyos értelemben Lénárt volt az, aki 
először támasztott kétséget Erzsiben Magdával 
szemben. Nem mintha valami rosszat mondott 
volna rá, hanem csak úgy: ez a szervezettség, 
ez a rend, a nüánszoknak ez a kultusza! — 
mondta csak a feltörő nevetésével és rázta a 
fejét, mint aki azt mondja: milyen furcsák az 
emberek!

Mindent összevéve, csodálatos egy év volt ez 
az első pesti év, mindennek ellenére! Mikor 
a tanév végén haza kellett mennie, mintha ottr



honról kellett volna idegenbe költöznie. Erzsi 
szülei akkor már külön laktak s akkor kezdő
dött el köztük a pörösködés minden darab bú
torért, a tartásdíjért, melyet az ember nem 
akart fizetni csak akkor, ha a felesége belee
gyezik a válásba.

Erzsi ott lakott az apja házában és várta az 
időt, mikor visszamehet majd Pestre. De most 
még ebben a hájban se volt számára olyan vi
gasztalan az élet, mint azelőtt, mert volt kinek 
leveleket, hosszú leveleket írni és volt itt is 
várnivalója: a posta. Csak Magdussal levelezett 
és már a levélpapír megválogatása is fontos 
élvezet volt. A csúnya és rossz dolgokról betű 
se íródott ezekben a levelekben. Mint Erzsi vélte. 
Magdus részéről azérí nem, mert az ő életéhez 
ilyesmi föl sem ért, Erzsá pedig, akinek bősé
gesen jutott ki a közönséges életből, ezt a rész
letet kötelességszerüen mellőzte és szakadó eső
ben megtett sétáiról, az új Ady-versek szenzá
ciójáról és a vágyról számolt be, mellyel Pestre 
gondol. Egyszer Magdus levelében — Erzsiében 
Soha — Lénárt neve is előfordult: „Lénárt 
üzeni — olvassa különben minden leveledet —, 
hogy hiányzik neki a jó kis pajtása.” — 1 Erzsi 
nem tudott eztán olyan elfogulatlanul írni, mint 
eddig.

Szeptemberben a két lány, akik odahaza 
néha csak kéthetenként látták egymást, Pesten 
megint ott voltak a régi közös szobájukban. 
Jutka tudott róla, hogy Erzsi milyen — mint 
Jutka mondta — vad levelezésben állott Mag
dussal, s bár neki Magda egyszer se írt, ő se 
Magdának, nőikor Erzsi érkezésük másnapján 
elindult a barátnőjéhez, Jutka csatlakozott 
hozzá. Ezt megelőzően azonban ennél fontosabb 
és Erzsi számára meglepő, érthetetlen dolog tör
tént: mikor este megérkeztek Pestre, bár Erzsi 
nem írt határozott érkezési napot vagy órát 
Magdusnak, a pályaudvaron ott várt Lénárt. 
Nagy ricsajjal fogadta a lányokat, handabandáz- 
va vezette őket kifelé, vitte és le-letette a kof
ferjeiket, hogy meg- megpaskolja az arcukat: 
milyen jól néznek ki! Mikor felmentek a szobá
jukba, Lénárt velük ment, segíteni akart nekik 
a kicsomagolásnál. Jutka azonban ragaszkodott



hozzá, hogy előbb az otthonról hozott elemó
zsiáját terítsék ki, s a lányok nagy gaudiuímznal 
nézték, hogy micsoda pusztítást tud végbevinni 
Lénárt. A kicsomagolásnál is sokat nevettek, 
mert Lénárt a garabonciás kedvében minden
nek tudott valami konvenciót romboló új nevet 
adni vagy valami mulatságos ódivatú szóval 
újra keresztelni. A ruhákat héjnak nevezte, a 
kalapot, mikor kézbe vette, azt mondta: ej, 
Jutka, új köcsög, a cipőket megdicsérte, hogy 
helyes kis lábtyűk, végül összecsapta a kezét: 
hát a hápci hol van? Es ez a parfümöt jelen
tette, ezt még azelöttröl tudták, és azt is tud
ták, hogy az a kérdés tréfás elismerés azért, 
hogy ők nem használnak se „lisztet” — púdert, 
— se parfümöt. — Ejha — komolyodott el 
azonban egyszerre Lénárt, mikor Erzsi könyve
inek a kirakására került a sor. A tavalyi Ady- 
kötetek mellett ott volt Henry George: Sze
génység és Haladás, ott a Társadalomtudo
mányi társaság pár kiadványa, Marx: Bérmunka 
és, töke, Szabó Ervin: A tőke és a munka 
harca és Kautsky: Marx gazdasági tanai — 
csupa ütöttnkopott, első tekintetre az antik
váriumot eláruló könyv.

— Ezekről a könyvekről kukkot se írt Mag- 
dusnak — csodálkozott Lénárt.

— Csakugyan nem írtam? Nem volt szándé
kos — válaszolta Erzsi és rakta el a könyveit.

S bár ekkor már későre járt, elkezdtek ket- 
ten beszélgetni, úgy, ahogy eddig, ezelőtt egyál
talán nem szoktak beszélgetni. Szó volt a 
George féle földreformról, aztán azokról a 
különös adatokról, melyek a Szabó Ervin fü
zetében állnak; hogy London gazdag negyedei
ben átlagosan mennyivel hosszabb életűek a 
lakosok, mint a szegény negyedekben és hogy 
az orosz—japán háború idején az orosz és 
japán szociáldemokraták kiküldöttei tüntetőén 
összecsókolóztak és hogy a magántulajdon 
lopás. Nem annyira beszélgetés volt ez, mint 
inkább Lénárt beszélt, Erzsi inkább csak a kér
déseire felelt. Lénárt megkérdezte, hogy hal
lott-e már Eduard Bernsteinről és mindjárt el 
is mondta, hogy Bernstednnek van egy könyve,'



mely arról szól, hogy nem erőszakos forrada
lom, hanem fejlődés útján fog a mai társada
lom fokozatosan belenőni a szocialista tár
sadalmi rendbe — és emellett szólt, hogy 
Nyugaton ma már mindenüt emelkedik a mun
kásság kulturális és anyagi jóléte és alig 
van már Európában ország, ahol Magyar- 
országhoz hasonló jogtalanságban élne a mun
kásság. Brüsszelben például egy nagyszerű 
palota áll, mely kizárólag a munkások intéz
ményei számára épült, Maison du peuple-nek 
is hívják, és Franciaországban Jaurès a hadse
reg helyett népmilíciát követel, Németország
ban máris nem tartozik a ritkaságok közé, hogy 
munkásoknak fürdőszobás, komfortábilis la
kásuk van és Jaurès is hangoztatja,'hogy a mi- 
lícija is csak ebjjen a társadalomban lesz szük
séges, a Szociálista társadalomban nem kell majd 
katona, mert nem lesznek országhatárok és nem 
lesz börtön se, mert az aszociális lényeket szana
tóriumban fogják közköltségen gyógyítani, de 
ezeknek a száma minimálisra fog csökkenni, 
mert mért legyén valaki aszociális, ha a szocia
lista társadalom szükséglete szerint minden
kit bőven ellát étellel, itallal, lakással.

Késő éjszakára járt már az idő, mikor Lériárt 
lassan, nehogy fölkeltse Jutkát, aki közben el
aludt a díványon, elhagyta a szobát. Alig tette 
be azonban maga mögött az ajtót, kiderült, 
hogy Jutka nem is aludt, mert mikor Erzsi oda
ment hozzá, fölébéhajolt, hogy felköltse, Jutka 
két karjával átfogta Erzsi nyakát, úgy húzta le 
magához és sírt. Erzsi tanácstalanul bámult és 
hagyta, hogy Jutka átölelje és ő is simogatta 
az arcát:

— Mi baj? '
Jutka gyónt. A gyámja most nagyon kedves 

volt hozzá, néha nagyon is melegen megcsó
kolta, és a gyámja barátnője úgy látszik félté
keny volt rá, nem is úgy látszik, hanem biztos, 
mert akármilyen csúnya is, de igaz: Jutka hall
gatózni szokott és hallotta, hogy a gyámja szó 
szerint azt mondta: Ugyan mit a Jutka, először 
is szinte törpe és aztán lőcslábú. . .  És azóta 
Jutka látta, hogy mindenki a lábára néz, még



Lónórt is ránézett a lábára és ő legszívesebb 
meghalna — mondta és a szép szeme könnytől 
lucskos arcból könyörgő 'és kétségbeasetten 
meredt Erzsire, aztán újabb heves zokogással 
rejtette arcát, fúrta a fejét Erzsi válla közé.

Erzsi csitította, simogatta. Aztán beszélt neki. 
Először is kijelentette, hogy Jutka csacsi, mert 
egyáltalán nincs lőcslába, másodszor ő legko
molyabban határozottan szépnek találja Jutkát, 
de harmadszor, sőt először, mert ez az első: 
egyáltalán nem kell az embernek azzal törődni, 
hogy szép-e. És ez alkalommal, Jutka nagy fel
indulásának hatása alatt elmesélte, hogy ellen
tétben Jutkáról való véleményével, magáról 
rég tudja, hogy az ö arca közönséges, ezt már 
tizenkét éves korában tudta, még az anyja is 
mindig mondta neki, hogy úgyis parasztos, vi
seljen tehát fülbevalót és a hajában másnit. De 
ő fülbevaló és má9 ni helyett már akkor elha
tározta: ezzel a kérdéssel nem kell és nem fog 
foglalkozni Az embernek szép és jó dolgokra 
kell gondolni, és az akkor valahol tán majdcsak 
kiütközik rajta

— Igen — szólt közbe szipákolva Jutka — 
könnyű neked, de én olyan okos se vagyok, 
mint te.

— Az talán igaz, ebben talán igazad van — 
felelte Erzsi semmiképp se okosan, de elve volt, 
hogy vagy hallgatni kell, vagy ha beszél, akkor 
azt kell mondani, amit csakugyan gondol, s bár 
még azt is hozzáfűzte, hogy — de látod, én se 
búsulok azon, hogy mások meg nálam okosab
bak . . .

Jutka nem hagyta tovább beszélni, el taszí
totta magától, kivörösödve ugrott fel a dívány
ról és magából kikelve kiáltotta:

— Szívtelen, beképzelt. . .
Erzsi hasztalan próbált beszélni, hiába akarta 

nyugtatni, félelmesen elvadult arccal csak járt 
fel-alá a szobában. Éppígy, csak egy szál háló
ingben, annyiszor látta Erzsi dúlVa-fúlva fel-alá 
futkosni a szobákban az anyját, hogy most ez 
az emlék, ez a hasonlóság végül is megbénította. 
S Jutka is éppúgy, mint az Erzsi anyja, közben 
folyton beszélt. Sebesen pergő, szót szóval ker
gető, gátolhatatlan zuhatag volt ez. Erzsi hall



gatott s Jutkát ez csak még jobban izgatta s 
járt tovább, míg csak a kimerültség nem kény
szerítette a lefekvésre.

Erzsi soká nem tudott elaludni. Rossznak 
érezte magát, szívtelennek és beképzeltnek. A 
beképzelt az mégse igaz, nem, az ik n  igaz, ezt 
végül is megállapította. De a szívtelen — gon
dolta — az alighanem igaz lesz, de mért hány
ják ezt a szemére? Mutatta ő magát valaha 
másnak? Ha szívtelen, hát szívtelen, erről nem 
tehet. Az egyetlen megnyugtató, hogy szívtelen 
ember is, ha vigyáz és igyekszik, törekvéseiben 
és cselekedeteiben becsületes és hasznos életet 
élhet.

Másnap reggel megdöbbent, dé hanggal se 
mert kifejezést adni csodálkozásának, mikor 
Jutka kijelentette, hogy vele megy Magdushoz. 
S Jutka kihívó, majdnem arrogáns mosollyal 
állított ott be Erzsi oldalán. Erzsit ebben nem
csak az gyötörte, hogy így megrontja Magdus 
örömét, hanem az a tudat is, hogy Jutka önma
gát kínozva, mindenáron kellemetlenkedni akar 
neki. Magdus azonban úgy tett, mintha észre 
se venné a Jutka ellenséges, kárörvendő mo
solygását, még csak nem is kimérten üdvözölte, 
de aztán, mintha elfeledkezett volna a jelenlé
téről s egyesegyedül, még a Jutka közbeszólá
saitól se zavartatva magát, Erzsit kérdezgette, 
Erzsit nézte, Erzsinek mesélt.

Kibírhatatlan lett volna, ha ez tovább így 
folytatódik s erre még a Jutka kínzó önkínzó 
erejéből se telt.

Ez évben ugyan még együtt laktak, de csak 
véletlen esetekben mentek valahová együtt, 
Magdushoz pedig mindig csak Erzsi egyedül. 
Jutka „magánéletet” élt. Hol nagyon korán, hol 
csak egész későn jött haza s néha, kopogás nél
kül, hirtelen nyitott rá Erzsire a szobában.

Erzsi és Jutka barátsága már nem állt egyéb
ből, mint — hogy Erzsi Jutka matematikai és 
más írásbeli dolgozatai körül továbbra is érde
meket szerzett. Erzsi szinte mindig nyugtalan 
volt miatta, sokszor el is volt keseredve, nem
csak miatta, hanem ellene is, mert akárhány
szor próbált közel férkőzni hozzá, Jutka mindig, 
mintha sebhez ért volna, lökte el a kezét vagy



ugrott el tőle. Igen, ha csak egyszei* is megtör
tént volna, hogy Erzsi fordult volna Jutkához se
gítségért, ha egyszer Erzsi fogta volna úgy át 
sírva az ő nyakát. Ezt azonban Erzsi nemcsak 
Jutkának, másnak se bírta megtenni. Semmi
féle bújáról, még a Jutka miatt való gondjáról 
se mesélt Magdusnak se, Lénártnak se többet, 
mint amennyit azok maguktól is észrevették. 
Pedig hát a Magdussal való barátság nem la
zult meg, a Lénárttal való pedig a pajtáskodó 
jó viszonyból mind személyesebb színezetet 
kapott; ez utóbbihoz Magdus is hozzájárult, aki 
Erzsinek sokat mesélt Ágostról.

Magdus nemcsak társaságot fogadott, hanem 
társaságba minden egyes tagjával külön is 
fenntartotta az érintkezést. Vizitbe ment, vizitet 
fogadott, megbízásokat adott és vállalt, s amel
lett készült a tanárnői vizsgájára — egy em
berre tehát még annyi ideje se jutott, mint a 
naphosszat irodában körmölő Lénártnak vagy 
az iskolába járó Erzsinek. Sokszor találkoztak 
azok ketten Magdusnál s maradtak magukra, 
mert Magdusnak el kellett valahová mennie, 
vagy mert jött Magdushoz valaki, akinek a 
társasága helyett Lénárt indítványára inkább 
„barangolni ^nentek”. így aztán hozzászoktak, 
hogy sokat legyenek egymással; már mindig 
úgy váltak el, hogy előbb megbeszélték, mikor 
lesz megint egyszerre szabad idejük. S hama
rosan úgy alakult, hogy Erzsi hozta a híreket 
I^énártról Magdusnak, Erzsi olvasta elsőnek Lé
nárt verseit. Némelyiken a kettőjük beszélgeté
seinek a nyomát is felfedezte.

Szilézia bányáiban a rokkanó bús munkás, 
Az auvergnei izzadó zsákhordó 
Én vagyok  
S én vagyok 
Francis Ferrer,
K i bukó testtel véresre csókolta a földet.
Én vagyok
A téli zúzmara alatt derm edt fá k  
S én rezzenek össze, ha zörren  
Az üldözött mögött a palánk.



— Ez kicsit „überspannt” — mondta Magdus, 
mikor Erzsi elhozta neki.

— Nem találom — jegyezte meg Erzsi, s 
ekkor történt először, hogy ráncba szedett hom
lokkal s nem a hódoló tekintetével nézett Mag- 
dusra. S ekkor gondoit először tudatosan külö
nös, torkot égető, meghitt rokonságéraéssel az 
otthontalan emberre, akit olyan jónak érzett 
és akit sajnált, mert olyan, mint a téli zúzmara 
alatt dermedt fák, és akit épp azért szeretett, 
mert csakugyan nem volt vidámabb, mint a 
téli zúzmara alatt dermedt fák.

De azért továbbra is csak úgy fogta fel a 
Lénárt sűrű látogatásait, hogy Magdusnak ke
vés a szabad ideje s a balsorsú, igénytelen férfi 
Magdus szobája híján hever csak le fáradtan 
az ő szobájában a díványra. Erzsi ezt nem ta
lálta sértőnek vagy megalázónak, mint Jutka, 
aki ha otthon volt, mikor Lénárt jött, azzal fo
gadta: ha ló nincsen, szamár is jó, mi? Eszébe 
se jutott volna, hogy ő valamiben is versenyre 
kelhetne Magdussaí. Saját személyét illetően 
mindent rendben lévőnek talált, úgy ahogy van, 
éppúgy ezt a helyet lénárt életében, mint 
ahogy nem lázadozott az ellen se, hogy félreta
posott sarkú cipőben kell járnia, s hogy nem 
telik a pénzéből jobbra, mint a vegetáriánus 
konyhának nevezett kétes tisztaságú vendéglő
nek sovány kosztjára.

Ha az apja üzleti ügyek intézésére Pestre 
jött és felkereste, s elutazása előtt megkérdezte, 
hogy,nincs-e szüksége valamire, azt felelte: 
nincs. És ez nem volt hazugság, mert Erzsi meg 
volt elégedve. Egy volt csak rossz: Lénártnak 
szeretett volna körözött liptóinál vagy vajas 
kenyérnél jobb vacsorákat adni, mert Lénárt, 
ha feljött, mindig gyanúsan jóízűen evett. S 
néha, a hónap második felében, még vajra meg 
liptóira se telt. De akkor ezen is túltették ma
gukat.

— Legalább jobban ki lehet venni a friss- cipó 
ízét — harapot nagyokat ilyenkor biztató vidám
sággal Lénárt. És mesélt a gyerekkoráról, 
amikor szájában összefutott a nyál, látva, mint 
esznek a többiek az iskolában tízórait s tudva,



hogy náluk otthon ma ebéd is csak szűkösen 
lesz. Aztán vagy Lénártnak egy új versét oL 
vasták — ez azonban nem volt gyakori, mert 
keveset írt —, vagy pedig Erzsi másnapra való 
leckéjét végezte, míg Lénárt szótlanul meghú
zódva tréfás ábrákat firkantott s közben, ha 
föl-fölnevetett, Erzsi felkelt s megnézte, mit 
fundál ki. Mért ne lett volna hát elégedett 
Erzsi? Néha, ha Erzsinek sok volt a dolga — 
érettségire készült —, Lénárt könyvet is vett elő 
s ilyenkor látszott csak meg, hogy milyen fá
radt, mert hamarosan kihullt kezéből a könyv, 
feje oldalt fordult és már aludt is. Egyszer, 
hogy így meglepte az álom, leesett s össze is 
tört a szemüvege, s nem volt mindjárt miből 
másikat venni. Azóta, ha fent Erzsinél orrán a 
pápaszemmel aludt el a díványon, Erzsi mindig 
felkelt, óvatosan levette az üveget. Lénárt ilyen
kor félálomban mosolyogva simogatta meg a 
„pápaszem-felvigyázó” kezét, aztán aludt to
vább, Erzsi pedig visszaült csendben a füzetei 
és könyvei mellé, háttal Lénártnak, az asztal
hoz.

Jutka néha lusta volt felkelni s ilyenkor — 
nem ment iskolába, „lógott”. Télen megesett az 
is, hogyha Erzsi egy órakor hazajött az iskolá
ból, a szoba még takarítatlanul és Jutka az ágy
ban nyújtózva fogadta. Jutka kinevette Er
zsi felháborodását, és ha Erzsi pörölni kezdett 
vele, azzal válaszolt, hogy nem kérte a gyám
kodását. Erre Erzsi csakugyan hagyta és ha 
Jutka reggel nem kelt fel idejében, akkor iskola 
után Erzsi haza se ment, hanem a gyár előtt 
megvárta Lénártot — annak fél kettőtől fél 
háromig ebédszünete volt —, és együtt mentek 
a vegetáriánus konyhába, „a füves kettbe, 
me-e-eee — bégett Lénárt. S néha megfogta 
Erzsi kezét és mint egy felnőtt, aki kislánnyal 
játszik, kéz a kézben s nagyokat lóbálva Erzsi 
karján, ment vele az utcán. S mióta észrevette, 
hogy Erzsi hálásan tud ilyen tréfákon kacagni, 
minduntalan kieszelt valami mulatságosat.

Egyszer késő téli este együtt mentek el Mag- 
dustól s Lénárt hazá’g kísérte, órákig elsétál
tak egymás mellett anélkül, hogy pár szónál



többet beszéltek volna. Ha vasárnap délután 
Magdusnál találkoztak s beszámoltak neiki a hét 
egyéb eseményéi közt a közösen megtett nagy 
sétáikról s Magdus ilyenkor megkérdezte: no és 
megint Marxot tárgyaltátok meg vagy mit? — 
akkor egymásra néztek és nevettek. Tulajdon
képpen mit is beszélgettünk? Semmit, igazán 
semmit! — kacagott Lénárt és vele Magdus és 
Magdus többi vendége is. így mentek ezen a 
téli estén is hallgatagon. Erzsi talán még beszél
getett is volna, de abban a hiszemben élt, hogy 
Lénárt főleg ezért sétál épp ővele szívesen, mert 
6  nem zavarja elgondolkodásait. Mikor oda
értek a ház elé, ahol Erzsi lakott, a gyalogjáró 
mentén már magasan állott a frissen hullott 
csillogó hó.

-— Hopp — kurjantott Lénárt —, játszották 
maguk is gyerekkorukban a hóba fekvést?

Erzsi máris várakozással függesztve szemét 
Lénártra, azt felelte:

— Nem játszottuk a hóba fekvést.
— „Kérem, én még nem játszottam” — kiál

tott Lénárt s nagy lármával hanyatt feküdt a 
hóba és kommandírozott.

— Feküdjön maga is így hanyatt, de ne 
csaljon. Pont az én bocskorom mellett legyen a 
magáé. No, egy, kettő, három . . .

Erzsi már kettőre ott feküdt.
— Most ide a kezét! És aztán: most fel!
Akkor egy1 ugrással talpon teremve megálltak

és megnézték, hogy ménnyivel hosszabb gödör 
maradt a hóban ott, ahol Lénárt feküdt bele, mint 
ahol Erzsi teste hagyott nyomot. És aztán 
prüszkölve, nevetve porolták egymásról a ha
vat, melyből csiklandozva valami a nyakukba 
is befolyt.

Erre az estére azért is különösen emlékezett 
Erzsi, mert amint fölért a szobájába, Jutkav 
azzal az újsággal fogadta, hogy Kilinyi, kit a 
Magdus társaságából mindketten ismertek, ér
dekes hírt mondott neki. Valaki — egy könyv
tári tisztviselő — megkérte Magdus kezét, 
Magdus kosarat adott, s az illető azt .gyanítja, 
hogy azért, mert Magdus Lénártra vár. Igaz ez? 
— .kérdezte Jutka.



— Vár? Nem tudom — mondta Erzsi, de 
eztán mindjárt hozzátette —, de lehet.

Jutka kinevette Erzsit a butaságáért.
— Lehet? Én már rég tudtam.
Az iskolaév végén az Erzsi érettségi vizsgáját 

Magdus kis háziünnepséggel akarta emlékeze
tessé tenni. Erzsi erre a tervre olyan riadt ké
pet vágott, hogy Magdus csak összecsókolta és 
elállt a szándékától. Ellenben Erzsinek meg kel
lett ígérnie, hogy otthon „kágahegyeket” fog 
enni, mert mikor érettségije után Magdus un
szolására megméretkezett, általános megrökö- 
nyöködésre kiderült, hogy harmincnyolc kilós 
„az érett hölgy”. S vasárnap délután, mikof a 
lányok csomagoltak, Magdus lemondott a szoká
sos vasárnapi társaságának és útravalónak be
csomagolt süteménnyel a kezében, Lénárttal 
együtt jött fel elbúcsúzni. Nem akarta hagyni, 
hogy Erzsi csomagoljon, úgy kezelte, mint 
beteg kismadarat. Erzsi csak nevetett, de Jut
kát láthatóan ingerelte ez a becéző, túlzott gon
doskodás. Lénárt, mintha dicsekedni akart 
Volna vele, mutogatta Magdusnak, milyen 
könyveket olvas Erzsi.

— Ez csakugyan érdekel téged? — kérdezte 
, Magdus némi kétséggel a hangjában, mikor a

könyvek közt egy füzet, került a kezébe, mely 
a magyar földbirtok megoszlásáról szólt. x

— Ja — kiáltott fel Jutka, mielőtt Erzsi egy 
szót is szólhatott volna —, Erzsi azt hiszi, hogy 
közönséges az arca és ha mindig okos könyve
ket olvas, akkor érdekesebb, finomabb lesz az 
arca. Ö maga mondta nekem.

Jutkán látszott, hogy rég tartogatott ütést 
akart ezzel lemérni. Erzsi első pillanatban nem 
is értette miről van szó, de aztán eszébe jutott 
mindjárt, hogy mit fordít most ellene Jutka. 
Akkor a szája mozogni kezdett, de hang nem 
jött ki rajta, csak egyszerre ropogott és csör- 
rent valami. Egy kis ivópohár állt az asztalon, 
azt szorította össze Erzsi olyan erővel, hogy a 
kezében összenyomódott és a cserepek megvé- 
rezték a tenyerét.

Mikor már a vonaton ültek, tán negyedórája 
ment már a vonat velük, Jutka egyszerre sírni 
kezdett. De Erzsi most már nem tudott ellá-



gyűlni. Ha akart volna, akkor se tudott volna, 
\de nem is akart. Ez is, ez a sírás is azok közül 
a gyengeségek közül való, melyeket Jutka 
úgyse fog neki megbocsátani. Éppúgy nem fog 
neki megbocsátani, mint azt, hogy elégedettebb 
és boldogabb nála. Boldogabb? — kérdezte 
magát.

Valami olyan nagyon furcsa történt, mikor 
beszállt a vonatba. Lénárt egyedül kísérte ki 
őket a vonathoz. Miken egy percre egyedül ma- 
ratd Erzsivel a peronon, azt mondta neki egy
szerre:

— Milyen egyedül leszek egész nyáron, hogy 
maga nem lesz itt!

Ilyen komoly meglett ember mondhat ilyet 
tréfából?

Mit értett ez alatt a furcsa búcsúmondat 
alatt Lénárt? Erre a kérdésre képtelen volt fe
leletet találni, hiszen Lénárt a Magda férje lesz. 
Végül is elhatározta, hogy ezen nem fog töb
bet gondolkodni.

Odahaza még rosszabb volt minden, mint 
azelőtt. Az apja büszke volt a jelesen érett lá
nyára, de úgy fogta fel az érettségi bizonyít
ványt, mint modem női dekórumot és egyáltalán 
nem akarta belátni, hogy minek kellene bárki 
nőnek ennél magasabb fokú képzettség is. És 
azonkívül ő, aki hozzászokott, hogy Erzsi nem 
ad gondot, haragudott most azért is, mert olyan 
sovány. Ez is bizonyíték, hogy nem nőnek való 
a sok tanulás. Idegen cselédre kell bíznia a 
háztartása vezetését, mikor felnőtt lánya van!

— Nemcsak hogy szemérmetlenül meglop
nak, hanem azonfelül még úgy élek, mint egy 
kutya — fakadt ki az öregedő ember keserű
ségével. — Más ember, ha már a házasságában 
szerencsétlen, legalább a lányára támaszkodhat, 
aki rendben tartja a háza táját.

Ha pedig az apja házából az anyjához ment 
látogatóba, jobbat ott se látott. Az anyja hóna
pos szobában lakott. Már az ékszereit is eladta, 
hogy az ügyvédet fizethesse. Sokszor alig volt 
mit ennie, de azért valóságos dühvei adta át 
magát egy új szenvedélyének: díványpárnákat 
csinált, a földön, a székeken, az ágyán, inindenütt 
díványpárnák hevertek. S ha Erzsi rá akarta



beszélni, hogy megfelelő végkielégítés alapján 
adja meg a válást férjének, akkor sírt és lár
mázott, és azzal vádolta a lányát, hogy az apja 
ügynökeként jár hozzá.

Közben sűrűn íródtak Pestre a levelei. Az 
otthoni dolgokról megint szó se, csak az, hogy 
,.akadályok vannak, de én temészetesen minden 
körülmények között tovább fogok tanulni.” 
Különben arról volt csak szó a levelekben, 
hogy igen, Magdus ne aggódjék, ő sokat eszik, 
jól van, s hogy milyen jó itthon, különösen 
este, ha apa kávéházba megy, a cseléd is haza
jár aludni s ő egyedül van a nagy házban és 
az utcán, a ház előtt nagy vadgesztenyefák.

Még véletlenül se írta le Lénárt nevét. S ha 
lehetett'volna olyan bizalmas barátja, aki meg
kérdezhette volna tőle, hogy közben sokat gon- 
dol-e Lénártra, igazság szerint azt kellett volna 
felelnie: nem is tudom. Valahányszor eszébe ju
tott Lénárt, mindig csak közönséges összefüg
gésekben: az apja nem akarta, hogy otthon 
olyan kopott legyen az érettségizett lánya s 
Erzsi örült az új szép ruháknak, de mindjárt 
eszébe jutott Lénárt, akinek foltozott könyök
kel kell járni, s az irodában a kánikula e nap
jaiban se vetkőzhet ingujjra, mert ahhoz túl 
rossz állapotban vannak az ingei.

Magdus levelei szórakoztatók voltak. Élénk 
részletességgel számolt be szezonzáró színházi 
estékről, csónakkirándulásokról és közben-köz- 
ben általános elvi megjegyzéseket tett egy pesti 
kirakatban látott modem lakásberendezési mo
dellről, mindenféle iparművészeti irányokról. 
Aztán elküldte Erzsinek Guillaume Apollinaire 
egyik versét, melyet ő próbált magyarra for
dítani, beszámolt arról is; hogy ismerősei közül 
ki hol nyaral, ki maradt Pesten s hogy „körünk 
egy kitűnő új elmével szaporodott meg, Török 
Gézával”, aki őt megerősítette a nézetében, 
hogy az élet művészi feladat, a házasság is az.

Erzsi bámulta Magdus tudatosságát és sok
oldalú érdeklődését, de azért a házasságról írt 
megjegyzésére mégis csak azt válaszolta: „Ezen 
még nem gondolkodtam. Legérdekesebb, amit 
eddig általában a családról olvastam, az Em- 
gelsnek „Ursprung dér Familie” című könyve.



Az biztos, hogy a házasságok általában vissza
taszítók. De a többit, azt hiszem, csak akkor 
lehet tudni, ha az ember már szeret valakit.”

Ezen a nyáron sajátságos viszony alakult ki 
Erzsi és az apja között. Néha úgy tűnt Erzsinek, 
hogy azzal a szenyedéllyel és erővel, melyet az 
apja üzleti ügyei intézésébe vitt bele, városo
kat lehetne fölépíteni. Korán kelt, s reggel hét
kor már bent ült az irodájában. Délben sokszor 
épp csak bekapta az ebédjét s mindjárt ment 
vissza a munkájához Lent az irodában néha 
még késő este is égett nála a villany, nem 
egyszer még kávéházba se ment el, hanem 
éjfélig dolgozott. Ha aztán Erzsinél még világos 
volt, akkor nem feküdt le mindjárt, hanem be
jött hozzá és beszélt neki arról, hogy milyen 
nehéz megfelelő tőke nélkül boldogulni s hogy 
a konkurrencia micsoda gazságokat követ el, 
csakhogy őt eltapossa. Néha keserűre torzult 
szájjal, fogát csikorgatva verte az asztált:

— De én meg fogom nekik mutatni! A ku
tyák, koldulni fognak még érte, hogy dolgoz
zam velük!

Máskor,' ha nyugodtabb volt — ebéd után 
félórára együtt maradt a lányával és akkor 
nem üzletről, hanem politikáról folyt a szó. ö  
Tisza-párti volt, de nemcsak úgy, hogy válasz
tásokon Tiszára szavazott. — Tisza személy sze
rint tetszett neki, épp azért a gőgért és hideg
vérű brutális következetességéért, mely szem
rebbenés nélkül dobat ki képviselőket, grófo
kat és kis politizáló fiskálisokat és lövet bele 
választójogért tüntető tömegekbe. Ilyenkor 
azonban már Erzsi nem akart csak hallgatni, 
mint ahogy tette, ha az apja csak üzleti ügyek
ről beszélt. Arról a Tisza IstvánrólL akiért az 
apja lelkesedett, arról írta Ady, hogy „új kan- 
Eátori Erzsébet” „vad geszti bolond”, Erzsi 
tehát Justh Gyula és Károlyi és Jászi pártján
— mert eggyé mosódva mindez Európát jelen
tett „Hunnia úri trágyadombjával” ellentétben
— arról beszélt az apjának, hogy Tisza nem 
Magyarországot, hanem a magyar uralkodó osz
tály hatalmát félti a nemzetiségektől, a városi 
munkásságtól és a falu népétől. S Erzsi néha,



ha tűzbe jött, majdnem olyan személyes hévvel 
szólt ezekről a dolgokról, mint az apja a ko
moly ügyekről: az üzletiekről. S Erzsi mind 
többször rajtakapta az apját, hogy az ilyenkor 
nem is arra figyel, amit a lánya mond, hanem 
oldalt hajtott fejjel, hüvelykujját a foga közé 
véve, kicsit riadtan és csodálkozva nézi a tu
lajdon lányát.

A Pestre utazásról azonban még mindig nem 
esett azóta szó. Mindegyikük várta, de egyik se 
kezdte. Erzsi hagyta, amíg lehetett, mint ahogy 
hagyta azt is, hogy az apja csak ebédkor hofeza 
fel neki a postáját, mert az apja nem értette 
volna meg, hogy miért nem bírhatja ki délig, 
mikor „csak” magánlevelek.

— A barátnőm azt írja, hogy már ideje beirat
kozni — szólalt meg Erzsi egy délben.

Az apja nem felelt. A szokottnál is komorab- 
ban csak hozzáfogott az étkezéshez, s mint 
ahogy ez már szokása volt, elővette az újságot 
és ebéd közben olvasott. Ebéd után mindjárt 

.felkelt és lement az irodájába.
így tett akkor is, mikor Erzsi Pestre akart a 

gimnáziumba menni. De hogy most is csak ne
hézzé akarja-e neki tenni az elutazást vagy pe
dig el van-e rá tökélve, hogy megakadályozza, 
azt nem lehetett tudni. De Erzsi azért hozzáfo
gott a csomagoláshoz s mikor elkészült, ment az 
anyjához elköszönni.

— Látom, bepakoltál már — fogadta az apja, 
mikor hazajött.

— Holnap reggel kell utaznom — válaszolta 
Erzsi.

Az apja úgy nézett rá, hogy nem lehetett ki
találni: imponál neki ez a határozottság, bosz- 
szantja-e vagy egyszerűen, élvezi a saját ha
talmát és csak mulattatja ez a macska-egér 
játék.

— És ha nem adok rá pénzt?
— Kell utaznom.
Ezzel megint vége szakadt a beszélgetésnek. 

Este vacsora után kávéházba ment az apja s 
éjfél felé bejött a lányához.

— Nem alszol még? — kérdezte ironikusan 
' mosolyogva.



— Vártalak vissza.
— Nem engem, a pénzem — mondta az apja. 

Majdnem ellenségesen nézett a lányára. Aztán 
ment is ki, csak az ajtóból szólt még vissza:

—r  S ha már mégy, jobbat nem tudtál válasz
tani, mint azt a nyomorúságos tanári pályát?

Reggel Erzsi vonaton ült. Az apja azzal bú
csúzott tőle, hogy megkérdette:

— Tudod, hogy ez nem gyermeki szeretet, 
így itthagyni, cseléd gondjára egyedül az 
apódat?

Erzsi azt mondta: — Tudom.
Szótlanul álltak. Mindegyik várta, hogy a 

másik csókolja meg. Erzsi beszállt a vonatba. 
Mikor már a vonat kifutott az állomásról, 
akkor ment oda az ablakhoz. Homlokát az ab
laküveghez szorítva, üres szemmel nézte a már 
őszies sárga foltokkal tarkázó vidéket. S ezúttal 
jött először segítségére az, ami később annyi
szor állított be hasonlóan nehéz és nehezebb 
órákban csodaként hozzá: amint leült kezében a 
jeggyel, vissza a fapadra, a szeme éppoly nehéz 
lett, mánt a szíve: elaludt.

Ezúttal senki se várta a vonatnál s most ér
kezett először Jutka nélkül, külön Pestre. (A 
vakáció idején egyszer-kétszer találkoztak az 
utcán, pár szót beszéltek is, de nem mondtak 
egymásnak semmit.) Erzsi most külön szobát 
kereshetett magának. Ez jó volt, nagyon jó lett 
volna, ha mégis nem lett volna kínos Jutkára 
gondolnia, aki egyedül fog most Pesten lakni s 
akiért valahogy felelősnek érezte magát.

Délutánra már megvolt az egyetemtől ugyan 
meglehetős távol eső, szűk, de annál olcsóbb 

- szobája. Ott kicsomagolta a holmiját, aztán el
ment az egyetemre, onnan pár Múzeum körúti 
antikvárusnál összevásárolta a legszükségesebb 
könyveket s aztán vissza felment a szobájába 
— udvari szoba volt s már különben is rövi- 
debbek voltak a nappalok — meggyújtotta a 
villanyt és nekiült a könyveknek, ismerkedni. 
NÉm gondolkodott rajta, hogy mért nem siet 
rttost is, mint máskor a vonattól egyenesen 
I^agdushoz. Túl rosszkedvű volt, tán azért is 
mindenképp ráér majd holnap is.



Másnap azonban vasárnap volt és akkor ezért 
nem ment Magdushoz. Délelőtt tán otthon sincs, 
délután pedig annyi az idegen ember ott.

Csak harmadnap ment oda. Magdus boldog 
volt Erzsivel. Milyen jól összeszedte magát, mi
lyen igazi nagylány lett! És különösen örült 
annak,' hogy olyan rendes ruhában látja. De 
könnyek futották el a szemét, mikor Erzsi a kér
désre, mikor érkezett, megmondta a pontosan 
igaz napot és órát.

— Miért tetted, hogy tehetted ezt? — kérdezte 
Erzsi sötét haját simogatva s nem akart hinni 
a fülének. — Csakugyan tegnapelőtt már itt 
voltál? Hát nem szeretsz már? Kis vadember 
vagy, te rossz — mondta végül, mikor látta, 
hogy Erzsi még csak magyarázkodni se tud.

Magdus mostani társas összejövetelein ez 
időben sókat foglalkoztak a freudi tudomány
nyal és sokszor majdnem társasjátékká vált ott, 
hogyha elkezdték az egymás mozdulatainak s 
elszólásainak megfigyelését. Elég volt egy szó, 
amit valaki gyanútlanul elejtett, s valakinek, a 
társaság csak egy tagjának kellett analitikus 
sasszárnyakkal lecsapni rá s mindenki már meg
értette, mi lappang a szó mögött és hahotára 
fakadtak. Erzsi volt a legbutább, nem értette, 
min nevetnek, s ha megmagyarázták neki, még 
komolyabban nem értette, mért kellett ezen 
nevetni. Erzsi sokszor rajtakapta magát azon, 
hogy unatkozik a Magdus társaságában. Ezt 
azonban már Magdus nem vette észre, s ha 
Erzsi el-elmaradt, mind hosszabb ideig, ezt az
zal magyarázta ő is, mint a többiek, hogy az 
újdonsült egyetemista túlzott szorgalma az ok.

Nemcsak a Magdusnál töltött vasárnap délu
tánok ritkultak meg. Erzsi a Lénárttal megtett 
régi közös sétáknak egészen véget vetett. Ha 
Lénárt mostanában fel-feljött, kapott vacsorát, 
ha volt új verse, azt éppoly odaadással olvasta 
el Erzsi, mint régen, a díványra is úgy hever
hetett le Lénárt, mint azelőtt — de sok szó nem 
esett köztük. Lénárt maga se mókázott annyit; 
mint egyébként szokott, és időnként panaszos, 
zavarba ejtő nagy szemekkel nézett rá Erzsire. 
A saját szemeit azonban Erzsi nem látta.



Magdus egyszer valami olyasmit ejtett el 
előtte, hogy ő csak a tanári szigorlata után fog 
férjhez menni és elmondta Erzsinek, hogy mi
lyen komikus volt, mikor Lénárt a kezét meg
kérte.

— Még a nyáron történt — mesélte Magdus, 
aki iyen esetekben, ha történetet mondott el, 
nyelve hegyével alig észrevehetően meg-megé- 
rintette ajkát s szinte mindig kis kerek novel
lákban beszélt el. — Egyszer egy kirándulás al
kalmával mi ketten előrementünk. Révetegen 
járt mellettem, s én ötletszerűen, talán inger- 
kedő kedvben, megkérdeztem, hallotta-e mit 
beszél a társaságunk. Rám nevet: nem én! mond
ja. No megállj csak — mondom én magamba. 
Azt beszélik — mondom neki halálos komolyan 
—, hogy Erzsit akarja feleségül, hisz mindig 
vele látták kószálni. Képzelheted, hogy bámult 
rám erre. — Hogy nem vette ezt észre? — kér
dezem én. — Azt hittem — mondta ki most 
már, de percek után és egész ijedten — azt hit
tem, hogy ihaga és én . . .  Erre megsajnáltam. 
— No, maga nagyszerű leánykérő! — mondtam 
neki, de olyan szívből nevetve, mint ahogy már 
régen nem nevettem.

Erzsi is nevetett a leánykérés történetén s 
csak sokkal később esett gondolkodóba rajta, 
hogy vajon mért mesélte el épp neki ezt az 
anekdotát Magdus? Erzsi úgy találta, hogy min
den így van rendjén s egy téli estéig semmi se 
ingatta meg ebben a csendes meggyőződésében. 
De ezen a téli estén, mikor Erzsi felkelt és el 
akart Lénárttól is köszönni, mint Magdustól, 
akinek a szobájában ültek, Lénárt megint azt 
mondta, hogy hazakíséri. Megint a hallgatag 
egymás mellett menés, mint azelőtt, de ebben 
nem lett volna semmi különös. Hanem mikor 
odaérnek, Lénárt egyszerre megszólal:

— Esik a hó — mondja és Erzsi elé áll, aki 
már a kaput akarja nyitni. S Erzsi megáll és 
tudja, hogy Lénárt mire gondol.

— Emlékszik rá — mondja most Lénárt — 
tavaly milyen boldogok voltunk? Akkor is ma
gas hó volt és belefeküdtünk, 'megmérni . . .



Erzsi fogai úgy összeszorultak, hogy az ínye 
fájt belé. Hangot se tudott szólni.

— És én — folytatta Lénárt — olvastam a 
maga levelét, melybén azt írta, hogy maga 
nem szeret senkit.

— Én írtam?
— Nem így. De az volt az értelme. Azt írta, 

hogy nem tudja, hogy van a házassággal, mert 
maga még nem szeretett senkit.

Most Erzsi is emlékezett. Nézett fel a magas 
emberre ŝ közel volt hozzá, hogy sírva fa
kadjon.

— Ez nekem nagyon fáj — hallotta aztán s 
azután: — Olyan egyedül vagyok, az olyan 
rossz.

A kulcs még bent volt a zárban. Erzsi lassan, 
lehajtott fejjel fordította meg a zárban a kulcsot. 
Mint mindig, ha megrázkódtatás érte, első ér
zése az volt, hogy minél előbb egyedül kell 
lennie, minél előbb egyedül leülni egy sarok- ' 
bán. . .  Lassan forgatta meg a zárban a kul
csot, mert habozott, hogy engedjen-e ennek az 
ösztönének most is, de mielőtt még döntött 
vvolna, Lénárt az ő válla fölött átnyúlva le
nyomta a kilincset és elsőnek lepett be a kapun. 
Erzsi visszahőkölt. így álltak egy percig egy
mással szemben a nyitott kapu küszöbén túl az 
egyik, innen a másik

— Jöjjön, sétáljunk még egyet — mondta 
akkor Erzsi.

Sose tudta volna megmondani hol, merre s 
meddig jártak ezen az éjszakán. Nem azért, 
mintha elragadtatásban töltötte volna ezeket az . 
órákat. Még mielőtt Lénárt eltűnt előle a kapu
bejáró sötétjében, mikor a kilincs után nyúló 
karja hozzáért Erzsi vállához, abban a pillanat
ban egyszerre elcsitult benne minden kiáltó, 
imént felzúgott zűrzavar. Ott abban a pillanat
ban, ha talán egy tűt ejtettek volna a kövér 
hótakaróra, akkor meghallotta volna. Minden 
érzékszervének olyan minden rezzenést regiszt
ráló éberségével még sose élt, mint ekkor. Ez 
az állapot, órák hosszat, ez egész éjszakái 
sétájuk alatt nem lankadt el. Olyan fokú józan
sággal, mely mámorral rokon, figyelt a másik



embernek minden szavára s egy hanglejtését, 
egy torokreszelését se vesztette el észrevétlen.

Erzsinek csak azt kellett mondani: Magdus? 
És Lénárt beszélt. S mint máskor, beszéd köz
ben most is bele akart karolni Erzsibe, de az 
most elhúzta a karját. Szabadon akart mellette 
menni. S míg Lénárt beszélt, Erzsi meg-megállt 
és arcát feléje fordítva nézte.

— Segítsen rajtam — kezdte Lénárt. — Nem 
tudom má van velem. Magdus a menyasszo
nyom, fél év múlva házasodunk. Menyasszony? 
Én se szeretém ezt a szót, én is azt hiszem, hogy 
tisztátlan összekeverése a spontánnak a kon
vencionálissal . .  . Maga is ezt gondolja, ugye?

Erzsi csak hallgatott. Keményen, majdnem 
parancsolóan hallgatott. S Lénárt megértette, 
hogy neki kell beszélni.

— Magdus menyasszony volt egész a nyárig. 
Három éven át őrizte magát, de az idén nyáron 
— mikor maga nem volt itt — mégis az enyém 
lett. És én azóta tudom, hogy tévedtem. Csak 
magánál vagyok otthon. Maga nélkül, már 
mikor először elment Pestről, már akkor érez
tem: üres az életem. Nem akartam magamnak 
bevallani és Magdushoz menekültem. És azóta 
csak maga után vágyódom . . .

Erzsi a kezét se mozdította, hangot se szólt, 
csak állt és nézétt és várt.

— Én tudom már egy év óta — beszélt Lé
nárt, mikor tovább mentek — maga is szeret 
engem. S maga mégse látta, hogy mi van 
velem? Nem látta, hogy nyár óta nem tudok 
írni? Nem látta, hogy Magdussal nem tudok be
szélni a dolgokról, amik nekem, amik nekünk, 
magának és nekem annyira fontosak? És 
tudja-e, hogy napokon át kint vártam az ősszel 
a vonatnál? Ha csaik szabadulni tudtam a gyár
ból, mentem ki a pályaudvarra s mennyi vonat 
jött s egyikkel se maga! De hiszen nem erről 
van szó, ezt tudja mind, ezt mind úgyis tudnia 
kell, tudja is. Elveszek maga nélkül. Ha akarja, 
most mindjárt megírok Magdusnak mindent s 
mindent olyan őszintén, olyan igazán, mint 
ahogy magának elmondtam. Minden föltételt 
teljesítek, csak mondjon végre maga is már



valamit. . .  Ígérje meg, hogyha a föltételeit tel
jesítem, akkor. . .

Erzsi most se felelt Csak mikor egyszer már 
hosszabb ideje szótlanul mentek egymás mel
lett, Erzsi megállt és kezét nyújtotta.

— így akar elmenni? így akar itthagyni? 
Most? — rántotta hátra a saját kezét Lenért.

— Most nem tudok semmit se mondani s 
maga is elmondott már mindent — felelte Erzsi.

— De így egyedül, legalább hazakísérem — 
vetette ellen Lénárt.

Erzsi a fejét rázta.
— Hát akkor vegyen legalább egy konflist... 

messze van hazulról.
A legközelebbi kocsistandig együtt mentek. 

Ott Erzsi mindjárt felszállt a kocsiba, még kezet 
nyújtani is elfelejtett Lénártnak. Csak mi
kor már a behavazott aszfalton könnyen futot
tak vele a lovak, húzódott meg a rozoga konflis 
sarkába, egyszerre elmúlt az egész órák óta tartó ' 
éberség embertelen feszültsége, szédült és di- 
dergett. Egyszerre eszébe ötlött, hogy a recsegő, 
rosszul kent kerekeivel a havas csendben élesen 
csikorgó konflis felborulhatna és ettől kezdve 
nem tudott másra gondolni. Egész hazáig erre 
figyelt: nem borul-e már fel? S mikor a kocsi 
épségben állt meg a hóz előtt, kábultan és szin
te csodálkozva szállt ki.

Még sötét volt, mikor reggel, mély álmából 
arra ébredt, hogy Lénárt áll az ágya mellett.

— Most hát soha többé nem akar látni? — 
hallotta a kérdést, mikor szemét dörzsölve fel
ült.

— Hiszen mondtam — folytatta Lénárt s oda
ült az ágy szélére —, nem mondtam, hogy min
den feltételt teljesítek?

Lénárt nem tudta, hogy Erzsi már az éjjel 
azzal az elhatározással aludt el, hogy: szeretlek 
és te szeretsz, kellek neked és ez nekem elég. De 
a még álmos szemekből is, bár Erzsi kicsit cso
dálkozva nézett rá, megértette, hogy mi történt. 
Ellenzés nélkül, azzal az egyszerűséggel, mint 
ahogy egy érett gyümölcs hagyja, hogy letép
jék, adta Lénártnak, amit akart.

Erzsi nem kérdezte meg, hogy miként intézte



el Lénárt a maga dolgát Magdussal. Attól 
kezdve, hogy valóság lett az életében a szere
lem, megszülettek a meggyőződései is. Bármi
féle feltétel, bármiféle biztosíték követelése is a 
szerelem és a saját emberségének lealacsonyí- 
tásaként látszott volna. Feltételt, ő? őrizze ma
gát ő? Érezte, hogy épp ez az ő feltétlen bi
zalma, egyszerű bátorsága, az 6  szerelmi alá
zata, mely egyben az ö tudatos emberi, minden 
óvatosságot megvető büszkesége is volt. — 
Erzsi érezte, hogy épp ez az, amit Lénárt Mag- 
dus után megváltó ajándéknak érez. Magdus 
után? Kérdésként ez eszébe is jutott néha, 
nem is ritkán, de akkor mindig megvetette ma
gát érte és szembeszegezte magával a formulát: 
ak ĉor éjszaka tudtad, hogy sorsról van szó, 
most csak egy a dolgod: kérdés nélkül és tűzön
vízen keresztül.

Erzsi tovább is eljárt Magdushoz, mint aze- 
lőt. Semmi kínos nem volt az ő számára'abban, 
hogy az nem tud az ő élete nagy fordulatáról. 
Senkire .se tartozik, hogy kit szeret az ember — 
ezt a meggyőződést nemcsak az intézményesí
tett szerelmi élet, hanem a polgári házasság 
megvetése is diktálta neki.

Erzsi külső életében semmi változás se tör
tént, de benne a mélyből új erőt fakasztott a 
lépése a lányságtól az asszonyságig. . .  Ügy 
érezte, hogy Lénárt avatta fel emberré, adó, vi
gasztaló, bátorító társsá. Egyszerre úgy tűnt 
neki, hogy eddig egész élete sorsszerű tehetet
lenség volt minden emberrel — apjával, any
jával, Jutkával, az egész élettel szemben, s most 
áthághatta a saját határait, egyszerre szabad 
lett, nemcsak elfogadnia, mint eddig, hanem ad
nia is lehetett, szabad volt másért élni s -szinte 
beszélni is csak most tanult meg, mert Lénárt- 
tal tudott mindenről beszélni. Együtt olvasták 

.. az Erzsi hazulról kapott leveleit,/s ami azelőtt 
ösztön, tompa sejtés volt, az most, hogy a feje 
egy-egy levél fölött a Lénártéval összeért — ő 
maga előtt világos lett. Néha megtörtént, hogy 
úgy emlékezett egy-egy mondatra, mintha Lé- 
nárttól hallotta volna s azt mondta Lénártnak:



te mondtad a múltkor. . .  — és Lénárt nevetve 
bámult. De hiszen ez a te gondolatod volt.

Lénárt túlbecsülte Erzsi boldogságát. Erzsi 
nyugalmának nagyságát s legalábbis túlságosan 
szó szerint vette azt, hogy Erzsi azt mondta: 
feltétel nélkül. Erzsi szóval se kérdezte, mi tör
tént azóta közte és Magda között, m íg. egyszer 
Lénárt maga nem jött a hírrel: Magdus hama
rosan túl lesz a szigorlatán s azt akarja, hogy 
megházasodjanak majd formálisan is.

— Formálisan is . . .  — mondta utána Erzsi.
— És te mit akarsz tenni?

Lénárt elsápadt.
— Ügy lesz, amint te akarod — kezdte —, 

minden úgy lesz. . .
— Amint én akarom? Azt kérdeztem, te 

mit akarsz tenni?
— Ha feleségül is venném Magdust. . .  ha 

úgy is lenne. . .  — akadozva beszélt — ez nem 
változtatna semmin, minden úgy lesz tovább is, 
mint eddig volt, pontosan úgy. De ha te azt 
mondod, hogy tovább nem akarod így . . .

Aminek Erzsi épp az ellenkezőjéről volt ed
dig meggyőződve, az most kérlelhetetlenül vi
lágossá vált plőtte: kettőjük között ő az erősebb. 
Eddig csak azt hitte, hogy 6  a rosszabb, de most 
erősebbnek is érezte magát — és ez irtózatos 
volt. Mintha minden be akart volna omolni, 
mintha rászakadt volna valami — és neki to
vább is egyenesen kell állni és tartani a vállát.

— Miért nem voltál őszinte hozzám?
Lénárt úgy nézett a fehér arcú kérdezőre,

mint aki csodálkozik.
— Én azt hittem, hogy neked nem fontos. 

Azt hittem, hogy tudod. Hisz azt mondtad . . .
Erzsi előtt egy percre megvillant: igaza van ,• 

és még sincs igaza. De a következő pillanatban 
már arra gondolt, csak arra, hogy ami Magdus- 
sal szemben eddig csak hallgatás volt, az ettől 
a perctől kezdve' tudatos, megalázó csalás és 
hazugság. ..

— Akkor — mondta Erzsi halkan, de a sza
vakat világosan ejtve — legjobb volna, ha mi  ̂
itt megállnánk és maradj te Magdussal. Én ki
bírom.



Lelke mélyén tudta azonban, hogy el van 
veszve. Tudta: Lénárt azt fogja mondani, hogy 
de ő nem bírja ki.

— De én nem bírom ki — mondta Lénárt és 
beszélt, azt beszélte, amit ketten egyetértőén 
annyiszor mondtak egymásnak.

— Az embernek át kell magán tömi — 
mondta végül. — Nem voltam eddig a tied? 
Magdusnak nem lehetett megmondani, 5 nem 
az az ember, de te, lerólad azt hittem, te meg
érted, hogy ez nem osztozkodás. Magdusnak a 
formák fontosak, azt gondoltam, te meg én túl 
vagyunk az ilyesmin, mért ne hagyjuk meg 
neki. . .  Ha én csak magamra néznék, én se 
mennék bele ebbe a hazugságba. De ha Magdus
nak nyíltan megmandanék mindent, ő biztos 
azt mondaná: vagy én, vagy Erzsi? T e . . .  te is 
így beszélsz?

— Szereted Magdust? — kérdezte Erzsi.
— Szeretném, ha boldog volna, s inkább egy 

hazugságot, mint hogy boldogtalanná tegyem 
Nélküled azonban nem akarok, nem tudok élni 
— és Lénárt lehúzta magához Erzsit. — Mer
hetném tőled ezt kérni, amit kérek, ha nem 
volnál nekem maga az élet? S ha nem tudnám, 
hogy az, ahogy te tudsz szeretni, az más, "mint 
ahogy az emberek szeretnek: maguknak? 
Mondd, mit tegyek. Én nem tudok semmit. Én 
talán más vagyok, mint mind a többi boldog 
ember. Nem értek már semmit. Csak nagyon 
szeretlek — mondta s felkelt, pár lépést tett, az 
Erzsi kis szobájában azonban hamar a falhoz 
ért. Karját szétvetve állt meg. Kétségbeesetten 
szétvetett karokkal, fejével közel az alacsony 
szoba mennyezetéhez.

Erzsi felkelt, odament hozzá és szájon csókolta. 
És tudta: eztán, mint ahogy Lénárt mondta, 
minden úgy marad, mint ahogy volt, de semmi 
se lesz mégse úgy, mint ahogy volt. Mostantól 
kezdve neki megint csak egyedül lesz szabad 
kínlódni, a másiknak sohase lesz szabad ezt 
észrevenni — mert hiszen most ezzel köteles
ségként vállalta azt, ami az előbb még kérdés 
volt. Kötelesség lett a hazugság nemcsak Mag- 
dussal szemben, kötelesség lett a vidámság, az



erő is, mert az áldozat csúf és kishitű szemre
hányássá válik, ha böjti orcával hozzák.

Mikor Erzsi a szünidőre hazautazott, életében 
először szinte örült neki, hogy el kell mennie 
Pestről. Valami olyan érzése volt, mikor a vo
natra szállt, mint akinek sokáig kellett fél lá
bon állni s most szabad végre a másik lábát is 
a földre tennie.

1914-et írtak. Erzsit otthon érte a világhá
ború kitörése. Az apja térképet tett a hálószo
bájába s kis piros-fehér-zöld zászlók mellé ült 
esténként és tűzdelte őket a térképre, mozgatta 
őket előre, hátra aszerint, hogy mit olvasott ki 
az előtte fekvő újságból. Közben éppoly szen
vedéllyel beszélt a konkurrens cégekről, akik 
máris hatalmas összegeket kerestek — szédítő 
számokat mondott —, mint a szerbekről, „a 
haza ellenségeiről” és az orosz imperializmus
ról. S ugyanolyan lelkesedéssel magyarázta 
Erzsinek „a német szövetséges szervező képes
ségét” és Tisza „most bebizonyult államférfiúi 
nagyságét és előrelátását”, mint ahogy arról 
beszélt, hogy mi lesz, ha sikerül neki a hadtest- 
parancsnokság gazdasági hivatalához összeköt
tetést teremteni.

Erzsi anyja, mintha a világ nem borult volna 
lángba, mániákusan folytatta szemrehányásait 
és mindig a pörről beszélt, úpfaúgy, mint azelőtt, 
de egyszer, ledobva a díványpámát, melyen 
dolgozott s Erzsit magával cibálva szaladt le a 
második emeletről ahol a szobája volt, ki az 
utcára, mert a nyitott ablakon át katonazenét 
hallott. Felbokrétázott menetszázad haladt el 
hangos muzsikaszóval, énekelve, s azt szaladt 
le közelről nézni s kendőt lobogtatni neki. Még 
a szobába se értek vissza és a m^netszázadról 
újra rátért a beszélgetésre ott ahol elhagyta: a 
pörre.

Lénárttal megállapodtak, hogy nem írnak 
egymásnak. Ez már az elméletből következett, 
mellyel Erzsi körülbástyázta magát. De ez most 
százszorosán rossz volt. Magdustól jöttek leve
lek. Azt írta, hogy várják a háború végét s azért 
halasztják esküvőjüket. Szeretné, ha hama
rosan vége volna, mert borzasztó, s azonkívül



akkor Franciaországba mehetnének nászúira. 
„Tudod, milyen régi vágyam Párizs. . . ”

Szeptemberben azonban már nem vártak to
vább az esküvővel s utána Ausztriába mentek.

Kéthetes volt a nászút. Erzsinek nem kellett 
a Magdus novellisztikus stílusban megírt leve
leire válaszolni, mert a címük folyton változott.

Mikor az egyetemi félév elején megint talál
koztak, Lénárt járt tovább a gázgyárba, a lát
ható különbség előbbi és mosti élete közt 

/ csak az volt, hogy nem kopár poloskás hónapos 
szobában, hanem lakásban lakott, melyet Mag
dus nagy erőfeszítéssel, mert hiszen szegények 
voltak, de aprólékos gonddal, s lehetőleg mo
demül rendezett be.
' — Néha az volt az érzésem, hogy szomjan 
halok utánad — mondta Lénárt Erzsinek, mikor 
végre először újra négyszemközt egymással le
hettek.

Most többek lettek egymásnak, mint szeretők.
Erzsi hazulról egy újságból kivágva Ady End

rének egy írását hozta magával. Nem sokkal 
azután jelent meg, hogy a német szociáldemok
raták a háború mellé. állottak. Nem volt vers 
ez az írás és nem volt próza, talán nem is akart 
még művészet se lenni — biblikus felzúdulás, 
a rémület és csalódás kísérleties éjszakai föl- 
hördülése — az első, egyetlen hang volt az or
szágban, melyben mindenki, aki még ember 
volt és ember akart maradni, a felszabadulás 
érzésével ismert a saját legbensőbb érzéseire és 
a bátorító jelre: nincs egyedül az őrjöngök kö
zött. „Ézsajás könyvének margójára” — ez volt 
a címe, és mert Erzsi már alig várta, hogy be
szélhessen, kérdezhessen, mit mond Lénárt a 
háborúról, magával vitte, mikor először ment 
fel Magdushoz s ott mindjárt fel is olvasta:

„1. Seirből kiált énhozzám is az úr: „vi
gyázó, mit mondasz az éjszakáról, 
vigyázó, mit mondasz az éjszaká
ról?” Ilyen hiábavalóság hát az 
ember isteni elméjének fényessége, 
hogy egy iuvalom által éjszaka lesz.



2. Hányszor kell még sírnia a szere
tet és géniusz doboló vigasságának 
szűnésével a Földnek, megromolnia 
s megerőtlenedniök a Föld népe 
nagyjainak?

3. Miért, hogy a föl-fölemelkedett 
Embert mindig visszarántja Valaki, 
kit Úrnak is neveznek, Jehovának 
is, Rendelésnek is, Sorsnak is? Az 
ember már-már készül jónak és Is
tennek változni, de Peraziim hegyén 
főikéi az Űr.

4. Mi jó kedvet csinál az Úrnak, hogy 
csak mutogatja az Embernek nagy
szerű célját, az Élet egyenlő kibé
külését mindnyájunkkal s a béké
nek szívárvány-hídj át? Miért keresi 
meg bennünk, mint a Gibeon völ
gyében megharagvásában, a mi ősi 
vadságunkat, hogy gonoszságainkat 
egymásra tüzelje?

5. Bizony a „kegyetlen hosszú Léviá- 
tán kígyót és a tekergő Léviátán 
kígyót” kemény, nagy és erős fegy
verével nem látogatja meg senki. És

' a „veresboru szőlőt” vérrel öntözi 
most megint az Úr. Oh, miért olyan 
szeretetlen és boldogtalan az Em
ber, ki úgy kívánja a szeretetet és 
boldogságot? Vigyázók, hiába vi
gyáztok, ó. jaj, vigyázók, hiába vi
gyázunk, mert újra és újra leesik 
a sárba az Embernek arca.”

Magdus méltányolta a vers erkölcsi kvalitá
sait, de azért tudta azt mondani, hogy a régi 
Ady versek neki többek voltak. Lénárt nem 
szólt semmit, de mikor hazakísérte Erzsit, azt 
mondta’

— Ady is múlt már. S különben is minek ma 
már ilyen fogalmakkal operálni, mint Isten.

S ahogy mentek az utcán, az éjszakai pesti 
utcán. Erzsi megértette, hogy Ady is múlt már, 
minden múlttá lett, csak jövő nem látszott 
kétségbeejtően sehol. Az utcán szuronyos jár



őrök, akik lépten-nyomon igazoltatták az embe
reket, és a házakon nemzeti zászlók, a litfasz- 
oszlopokon plakátok, szavakkal, amiket élőbe
szédben azelőtt senki se, még az iskolában se 
mondott. És Lénárt és Erzsi suttogva nem arról 
beszéltek hosszan, hogy köztük mi van és mint 
lesz, egy púpos banktisztviselőről folyt a szó, 
akivel Lénárt nemrég ismerkedett meg. Az 
Liebknechtről beszélt neki s arról, hogyha ő a 
púpossága, Lénárt pedig a rövidlátása révén 
elkerülheti a katonaságot, ez kötelezettséget 
jelent; a szép szavak, a szép versek ideje lejárt, 
az internacionálét elárulták.

— De mi az, amit tenni kell most? — kér
dezte Erzsi.

Ezt Lénárt se tudta megmondani, az a púpos 
ember, a Kovács se. Hanem, mondta Lénárt, 
Erzsinek is el kell majd jönni a Galilei-körbe, 
ott akadnak anarchisták, szocialisták, szindika- 
listák, tolsztojánusok, anarcho-szindikalisták — 
egy anarchista vegyész is, Stein —, de Kovács 
elítéli az anarchizmust és nagyon érdekesek a 
vitái Steinnal. Kovácsnak igaza van, ha az 
mondja, hogy egyéni merényletek, robbantások, 
bombavetéseík, ez mind csak célra nem vezető, 
vad vérontás, és hogy a cárizmus hatalmának 
se ártottak a terroristák — de erre Stein azt 
mondja: mit tud jobbat? Csak üljünk és nézzük, 
ami itt történik? És ekkor Kovács hallgat s ha 
beszél, csak azt ismétli, hogy még csak demon
strációs hatása se volna egy merényletnek, mert 
egyszerűen azt mondanák: a szerbek, a fran
ciák, az oroszok csinálták.

Senki sem tud semmit — sóhajtott Lénárt —, 
én se, én se . . .  és míg itt sétálunk, percenkét em
bereket tép szét a gránát, meg a srapnel, meg.. .  
még a nevét se tudom mindezeknek az új ször
nyűségeknek. Csakhogy legalább te itt vagy, te... 
Borzasztó az is, hogy most sokszor napi tizen
egy órát kell a gyárban körmölnpm, mindenki 
bevonul, helyettük is dolgozni kell és nem jutok 
hozzá, hogy tanuljak. Kovácsnak jó, neki va
lami előkelő állása van a bankban, van ideje. 
Amióta kitört a háború, történelmet olvas és 
marxi literaturát. . .  keresi a kulcsot, az utat. 
Szabó Ervin adja neki a könyveket. Szabó Ervin



most a szindikalisták felé hajlik, bebizonyult, 
mondja, mit ér a parlament, a választójog, az 
ezernyi szép deklarációk. Igaza van, de ha azt 
kérdik tőle: mit lehetne most, most mindjárt 
tenni? ő , ez a nagy tudós ember, ő se tud sem
mit. Azt mondja; a tömegek ma.a nacionalisták
nak hisznek, vezéreik, a tegnapi forradalmárok, 
napról napra bizonyítják nekik, hogy az inter
nacionalizmus ma abból áll, hogy elmenjenek 
a szerb parasztot és az orosz muzsikot gyilkolni, 
s amíg a tömegek nálunk, Szebiában, Oroszor*- 
szágban, Németországban ezeknek a vezérek
nek hisznek . . .  Cudar állat az ember! De jó, 
hogy itt vagy, de jó!

— És mit mond Török Géza? ő  se lát kiutat? 
— kérdezte Erzsi.

— ö . ..  nem is tudom. A modern zenéről, 
Schönbergről és Debussyről szokott Magdussal 
beszélgetni.

— De a háborúról mit mond?
— Hogy a nacionalizmus pszihológiailag erő

sebbnek bizonyult, mint a nemzetköziség, s 
hogy a cárizmus el fog vérezni ebben a hábo
rúban és hogy azután mi jön, azt nem lehet 
tudni.

— De mit kell tenni? 1
— Mit? — ismételte Lénárt és vállat vont. 

És amerre elhaladtak cigányzene a kávéházak
ban, mind háborús nótákat és háborús kuplé- 
kat húznak, rengeteg katonatiszt, rengeteg pros
tituált, és a szuronyos őrjáratok feszes lépésben 
tisztelegve vonulnak el minden elhaladó kato
natiszt előtt. Egy bakát, aki békésen ment egy 
parasztasszonnyal, egy részeg huszártiszt meg
állít, kiabál vele, mért nem tisztelgett. . .  Az 
mintha nyársat nyelt volna, áll, nem is moccan, 
hallgatja. Lénárt el akarja húzni Erzsit.

— Gyerünk. Nem bírom látni — súgja.
— Én akarom látni — feleli Erzsi s ott marad 

végig. A katonának csak éjfélig volt kimenője, 
a tiszt átadja az első járőrnek, szuronyok közé 
fogják . . .  A kendős asszony ijedten ágaskodik, 
de a szuronyok eltakarják a közrefogott embert, 
s mikor a patrouille bakancsai rávágódnak az 
aszfaltra, az asszony messziről kullog utánuk.



Lehetetlennek látszott, hogy valaha is vissza 
lehessen találni azoknak az ideáloknak erejébe 
és győzelmébe vetett hithez, melyeknek véres te
metését hirdette minden katonaruhás ember, 
minden plakát és minden esemény. Maga Lé- 
nárt is nem jött*« iszonyodva, ha a magyar had
sereg egy-egy véres vereségéről járt suttogó 
hírt hozott? Igaz, hogy azt mondta, csak azért 
kétségbeejtőbb ez, mintha a másik oldalon let
tek volna véres vereségek, mert megint elhúzó
dik a háború, de valójában ez csak utólagos el
mélet volt, az igazság az volt, amit Erzsi is ér
zett: annak minden belátásos tudása ellenére, 
hogy a macsvai szerb katonának vére hullása 
éppoly rémületes esemény, mint a tiszai magyar 
baka elvérzése — a magyarnak a szülei, fele
sége, gyermekei itt voltak, lehetetlen volt nem 
együtt rettegni a rettegőkkel, akik szemük előtt 
voltak — de velük rettegni azt jelentette, hogy 
a másiknak a romlását kellett  kívánni. 
Minduntalan rajta kellett kapnia magát, hogy 
az izgalommal, mellyel az újságok után nyúltak 
s az érzelmekkel, melyekkel győzelmek és vere
ségek hírét kísérték, akárhogy is vergődtek 
alatta, de alágyűrtjei lettek a gyűlölt valóság
nak. És ennél inkább tudatossá vált, hogy hiába 
tart ki megvesztegethetetlenül az agy, a háború 
sorsszerűén szűkíti össze a világpolgári szívet 
is önmaga árulójává, mennél félelmesebbé és 
lehetetlenebbé vált emberek szívében tisztán 
maradni — annál , visszataszítóbb lett látni azo
kat, akiknek menetszázad, sebesültszálító vonat, 
az egész vérbe gázoló férfiélet idegeket bizser- 
gető játék, csak háremablakból szemlélt szenzá
ció. Még gimnáziumba járt, mikor Magdus oda
adta neki Wedekind Luluját. Erzsi elolvasta és 
nem tett rá különösebb benyomást. Azzal adta 
vissza Magdusnak, hogy úgy találja, a férfiak 
Lulu körül nem érnek sokkal többet, mint Lulu, 
csak emberileg még kevésbé érdekesek. Para
ziták és Lulu ezeknek a parazitáknak a parazi
tája.

Magdus azonban ösztönszerűen természetes
nek találta, hogy az emberiségnek női része 
csak néző marad a háború férfiszenvedéseivel.



szemben, néző és sebkötöző, „sebkötöző nem
csak ápolónői minőségben, hanem a puszta léte, 
az élet szépségeit és kedvességeit háborúban is 
megőrző jelenléte által”. Magdus épp azért, 
mert a valóság oly vigasztalan és félelmes volt, 
még nagyobb szeretettel vetette rá magát kis 
otthona száz kis problémájára s a nehéz fela
datra: otthonát nagyon kevés pénzből, nagyon 
intimmé és nagyon kellemessé tenni. És Mag
dus még a megtestesült hölgytípus védelmére 
is talált okos szavakat: a férfiak akarják ilyen
nek, amilyen, és a nő csak engedelmeskedik, 
mikor hölgyként, a durva életben ragyogó dísz
tárgyként él.

Magdus örökösen rettegett Lénárt miatt, 
hátha a sűrűn következő sorozások egyikén, 
mégis benntartják, azonkívül itt voltak már a 
hús-, kenyér- és liszt jegyek és privát óráikat 
kellett adnia, hogy egyáltalán valahogy élni 
tudjanak. Az ő fáradhatatlansága és beosztása 
kellett hozzá, hogy mégis, éppúgy, mint a há
ború előtt, néha elmehessen az operába, egy- 
egy hangversenyre, tárlatokra s vasárnap dél
utánokon szerény teára továbbra is vendége
ket láthasson magánál. Ragaszkodott az élet 
folytonsságáihoz és az 6 társaságában éppoly sok 
szó esett új festészeti és költészeti irányokról, 
hangversenyekről és színházi élményekről, mint 
annak előtte.

Erzsi és Magdus között kenyértörésre kellett 
kerülni, mikor Erzsi egy napon azt kérdezte 
magától, hogy miben különbözik az ő élete az 
élősdiek életétől, nem áll-e ő is kívül az embe
riségen, nem keres-e ő is régi szép szövegek 
betűiben időszerűtlen, meddő élvezetet? Mire 
készül az életével? Mi maradt meg a versekből 
és képekből és zenéből és érzékeny lelkekből, 
nem bizonyult-e az egész kultúra csak finnyás 
paraziták luxuscikkének, melyet most csak arra 
használnak,' hogy az evésen és iváson és más 
testi kellemességeken kívül finomabb élvezete
ket is szerezzenek maguknak — a szép és vá
lasztékos és emelkedett érzelmek élvezetét.

Lénártot is meglepetésként érte, mikor Erzsi 
otthagyta a filológiái és beiratkozott az orvosi 
fakultásra.



— Ha betegeket tudok majd gyógyítani, ak
kor legalább hasznomat veszik — mondta Erzsi.

Ebbe az egész magával szemben kegyetlen, 
megdacosodott életébe, mint rész az egészbe, 
maradéktalanul beleillett a Lénárthoz való sze
relme. Tolvaj volt ott, ahol csak rajta múlt, 
hogy ne gazda legyen. Sose szabad annak a 
másik asszonynak gyanút fogni, akinek a bol
dogsága/ az 6  önként és sorsként vállalt hazug
ságának fundamentumán épült. A mindennap 
megújúló kín úgy hozzátartozott ehhez a vi
szonyhoz, mint élethez az öröm vágya. Vannak 
viszonyok, melyeknek örömnél megtartóbb táp -. 
láléka, kifogyhatatlan erőssége: a kín. Talán 
csak az ilyen viszonynak nincsenek hétköznap
jai, mert nem tud vakációs vasárnapokról. 
Azzal, amit az ember kap, hamar beérheti, de 
ha adni akar, mindig szegénynek fogja magát 
érezni, mindig azt fogja tudni, hogy mennyivel 
kevesebb az, amit sikerül adnia annál, amit 
adni szeretne. Erzsi, ha hazament, látta, mint 
duzzad náluk minden a jóléttől, melynek a 
forrása az apja számára ez a háború volt. Legfel
jebb az apja éléskamrájából ellopott kis zsírt és 
lisztet vihetett csak fel Pestre, s Lénárték ezt is 
megosztották Steinnal és Sárival, ez új, hozzájuk 
hasonlóan szegény barátokkal. Erzsi néha úgy é- 
rezte, hogy ez a szimbóluma egész életének: min
den erőlködésével sem jut tovább, mint hogy 
apró borravalókat adjon ott, ahol mindent oda
adni is kevés volna.

Csak a háború második évében kezdett az a 
kis társaság, melynek már Erzsi is tagja volt, 
félig-meddig kiútra eszmélni. Kovács titkos 
antimilitarista propagandát tervezett, Lénárt 
sereg más fiatal intellektuellel, köztük Sarka- 
dival és Török Gézával forradalmi célú irodal
mi lapra gyűjtöttek előfizetőket — s minden 
jól ment volna, ha makacs akadályként nem 
kellett volna minduntalan beleütközniük a pénz
telenségükbe. De mikor Stein az orosz terrori
stákról beszélt, akik mint rablók támadtak meg 
és exporpriáltak postakocsikat a mozgalom 
céljaira — Erzsi kis hitvány nőnek érezte ma
gát, aki nem különbözik lényegesen azoktól,



akik finom könyvekkel a kezükben és messze 
minden mocsoktól járnak a véres és segítség 
után kiáltó világban. S Erzsit nem tudta Török 
Géza megnyugtatni, aki, mikor az előfizetők 
gyűjtése megakadt; Sarkadi tréfás ajánlatára: 
expropriáljuk postakocsi helyett Török Gézát 
— azt felelte, hogy amennyiben nem tudnak 
kellő számú előfizetőt szerezni, ez úgyis annak 
a jele, hogy a lap még nem időszerű.

Mikor híre jött az első orosz forradalomnak 
és nem sokkal utána a készülő másodiknak . . .  
szociálrevolucionerek. . .  mensevikek . . .  bolse
vikok . . .  Kovács meg tudta pontosan magya
rázni, hogy mit jelentenek, mit rejtenek a fur
csa, idegen szavak. És Stein ekkor már nem 
volt anarchista és azt mondta a púpos Kovács
nak, hogy belátja, nem egyéni cselekedetekre, 
hanem a tömegek megszervezésére van szükség. 
Előbb írógépen, aztán annak a nagy banknak 
a sokszorosítógépén — Kovács szerezte meg — 
megkezdődött a röpcédulák készítése. . .  röpcé
dulák a kaszárnyák, röpcédulák a militarizált 
gyárak, röpcédulák a frontra, röpcédulák az 
élelmiszerüzletek előtt már hajnalban sorban 
álló proletárasszonyok számára. Egyszer az új
ságban olvasták: iefogtak antimilitarista röp- 
laptérjesztőket. Nevek, csupa ismeretlen név, 
diáklányok, diákok, akikről nem is tudtak és 
akik ugyanazt csinálták, ugyanazt gondolták, 
akarják, amit ők. És nagyszerű volt egy látha
tatlan új piros egyház egyik kis közösségének 
érezni magukat és érezni: ebben a városban, 
ennek az országnak sok városában, a világ min
den országában sose látott ezrek és milliók 
szívé dobog titokban az övékkel egy ütemre. 
Naponta olvashatták a híreket ezrek és tízez
rek lemészárlásáról, francia, olasz, angol, né
met, magyar, minden nemzetiségű katonák vé
res kínjairól, és az elrettentő hazai jelentéseket 
a katonaszökevények kivégzéséről, s ezért pil
lanatig se merülhetett fel bennük kétség az 
iránt, hogy jó és igaz és mindenkiért való az, 
amit tesznek. És ha kételkedtek volna abban, 
hogy reményteljes-e az, amiben fáradoznak, 
megjött rá a biztató, világrengető felelet: Lenin 
és Trockij diadalmas forradalma, mely azzal a



jelszóval győzött minden jelszó fölött, hogy 
feltétlen és azonnali békét hirdetett, s kimond
ta parancsként az egyszerű igazságot: kenyeret 
az éhezőknek; földet a parasztnak, minden ha
talmat a dolgozóknak. Elmúlt a fojtó tehetet
lenség, mint hajnalra az éjszakai gondolatok, 
lehullt a szívről a haszontalanság fullasztó ér
zése, út nyílt az életbe. Nem akármilyen, hanem 
egyenes, világos és biztos.

Ha azonban a titkos társasösszejövetelek után 
Erzsi egyedül maradt Lénárttal, Lénárt. feje 
lecsüggedt. Magdusról beszélt, aki érzi, hogy 
míg Lénártra várva éjszaka a négy fal látszó
lagos biztonságban ül, valahol, ahová az ő keze 
nem ér el, ott történik az ő élete története, ott 
szabják ki rá a szentenciát. — Mért kell neked 
világ rajtam kívül? te jobb vagy, nagyobb, én 
csak egy. magát féltő asszony — jó, de én el
pusztulok ebbe — mondogatta Magdus és sírt 
és azt hajtogatja, hogy váljanak el, de aztán 
megint ő maga mondja, hogy nem bírná ki. 
Egész nap egyedül van otthon, mert Kilinyi 
katona és Tőrök is mórt ritkábban jár fel hozzá.

Fáradt, meghitt panaszok után aztán mindig 
felhangzott a Lénárt boldog sóhajtása:

— Te. t e . . .  csakhogy te itt vagy nekem!
Az éjszakánként megismétlődő megbeszélé

sek, a napi tíz-tizenegy órai hivatalnoki munka 
a gyárban s mindehhez a Magdus sokszor 
kisírt szeme — keservesen meglátszottak Lé- 
nárton. Erzsi nem is ért rá a maga kínjaival 
foglalkozni, ami foglalkoztatta, az a tudát volt, 
hogy neki valami módon Lónárton segíteni kel
lene. így történt, hogy még az őszirózsás forra
dalom előtt megérlelődött benne a terv, hogy 
látszólagos házasságra kerít partnert, az apja 
hozományt fog neki adni, ő megszabadul az 
egész szülői házzal való nyomasztó összekötte
téstől és Lénárt otthagyhatja majd a gyárat, mert 
lesz pénz a folyóiratra és a mozgalom céljaira. 
Lénártnak elkerülhetetlenül be kellett avatni 
Erzsi szándékába Magdust. Az ellenezte a ter
vet. Ez azonban csak megerősítette Erzsit ab
ban, hogy az ő saját habozása is csupán nőies 
és kispolgári aggályoskodás volt, tehát meg kell 
tennie.



Egy ember és az 6  élete között sokszor szinte 
fantasztikusnak látszik az ellentmondás — 
olyan megdöbbentően, majdnem ízléstelenül 
nagynak, mint ahogy Bátira Erzsin a menyasszo
nyi kosztüm hatott — és mégis, ha az ember 
beavattatást nyer egy idegen életbe, a legsze
szélyesebben ellentmondó életből is elébe bon
takozik egy saját, abból az életből nőtt, abban 
az életben következetesen érvényesült belső 
logika. Csak a részletek nem vallanak össze
függésre, de aztán: annak az életnek törvényé*- 
bői nézve minden szakadék és g legésszerűt
lenebb szaltó mortále is oly normális, mint a 
feldobott kő földre hullása.

De hogy történt az, miért történt, hogy Cin- 
ner Erzsi, aki nemcsak mondta, hanem keresz
tül is vitte, hogy senki se sejtette Lénárttal a 
viszonyát, elmondta Bátinak azt, amit rajta kí
vül csak Lénárt tudott? i

Báti ült a villamoson, mely most Erzsihez 
vitte ki, és szorongva látta, mint megy simán 
előre a villamoskocsi, melyből kiszállni a saját 
jószántából nem tud — holott tudta, reggel 
volt igaza, mikor búcsú nélkül a szándékkal, 
hogy sose többé nem jön vissza, hagyta el a 
villát. Ma egész nap, míg hajszolta magát az 
emberek 'között, míg hallgatta őket és beszélt 
hozzájuk, egyetlen percre nem esett ki tuda
tából, ami az éjszaka történt s amiről valami 
formában beszélnie kellett volnaV De miért 
lehet majd Erzsivel beszélni róla? Lehet-e 
azután egyáltalán még beszélni? Nem az volt-e 
a îtkos értelme, a ki nem mondott szövege 
ennek az éjszakának: nesze, itt van minden, 
amit én adni tudok neked, odaadom — és most 
menj. És nem tett-e ő néma Ígéretet, hogy menni 
fog?

Fülében a hanggal, mely mint egy vékony 
hosszú szál kifeszítve a sötétben, nem akart el
hangzani, nem tudta, mióta hánykolódik már 
az ágyban, mikor egyszerre csak-néz és látja: 
Erzsi ott áll hosszú hálóingben és mozdulatla
nul az ágya mellett.

— Engedjen ide.
A következő percben már ott érezte teste mel

lett a meleg testet, a csípője csontját, a két lá



bát. Lélegezni se mert, de ahogy odaszorította 
fejét a párnához, megcsapta az idegen test 
illata, méz és mandula és egyik se, valami fé
lelmes bódulat. . .  Erzsi.

Szerette volna most is, ha csak álom lett 
volna, mert szégyellte magát, mint valami ször
nyű hazugság emlékének súlya, úgy nehezedett 
rá ez az éjszaka. Akkor nem volt hazugság és 
mégis hazudott, mert jobb volt magánál, kü
lönb volt, mint amilyen, és most, az éber, józan 
nappali világításban úgy érezte magát, mint 
valami kelepcében. Nem tagadhatja le s nem 
dobhatja ki az életéből ezt az éjszakát. Ügy tűnt 
fel magának, mint aki valamély démonikusan 
emelkedett pillanatában életre szóló ígéretet 
tesz, a démon elejti s ő megint itt jár a hétköz
napi földön, de az ígéret marad, követelőn benn- 
áll az életben s ami akkor őszinte volt, most 
már egy életen keresztül való képmutatás 
kényszerét jelenti. De hogyan történt, hogy le
hetséges volt az a kivételes pillanat? Hogy volt 
az lehetséges, hogy ott feküdt vele egy takaró 
alatt az a lány és ő a fejét a lány vállára hajtva, 
visszátartó lélegzettel, magához szorított ka
rokkal, moccanni is alig merve figyelt-és hall
gatta? Biztos, hogy nem miatta történt s biztos, 
hogy nem lett volna lehetséges, ha a másik le
hetetlen nem történik meg: épp az, hogy Erzsi 
megáll éjszaka az ő ágya előtt és valami olyan 
hajmeresztő egyszerűséggel, mintha egy darab 
kenyeret nyújtana oda valakinek, nem mondja:

— Engedjen ide.
De ez történt. Mikor odafeküdt, Báti re

megni kezdett, de nemcsak a női test érintésé
nek izgalmától. Nem értette, mért jött ide hozzá 
ez a Cinner Erzsi, aki aznap mondta meg neki, 
hogy mást szeret, nem értette, de érezte, hogy 
ez olyasvalami, ami kívül esik azon, amit ő ed
dig 'gondolt vagy hallott. Nem ugyanaz a Cin
ner Erzsi volt ez, aki nyakig begombolt ruhákat 
visel, aki olyan mozdulatlan felső testtel ül az 
asztalnál, aki elhárítja, hogy önmagáról beszél
jen, aki olyan zárkózott, hogy a személyes éle
téről senki se tud semmit, akit mindenki hideg
nek vagy büszkének tart? S ez jön most egy



szál ingben ide hozzá, ide neki s a hangja szinte 
alázatos.

— Mért teszi ezt, mikor Lénártot szereti? 
Vagy mégse szereti?

— Teljes szívből és lélekből — hangzott is
mét a felelet, de most olyan hangon, mint ami
lyennel azt szokta mondani az ember: bocsáss 
meg nekem.

És Báti erre a hangra felelt, mikor az ágy 
másik oldalára húzódva, összeszoruló torokkal 
válaszolt:

— De azt, azt ma este, mikor én a szomszéd 
szobában vagyok, azt . . .  azt nem lett volna 
szabad, azt nem tudhatja ember megbocsátani.

Az erre előbb hallgatott. És Báti, holott 
ugyanaz a Cinner Erzsi feküdt mellette, akit 
néhány órával előbb megtámadt a csókjaival, 
nem ment közelebb hozzá. Nem nyújtotta ki 
utána a kezét, pedig értette — vagy mert 
értette? — ez a hallgatás azt jelentette, hogy 
miinek a szó, mikor itt vagyok, idehoztam, amit 
akartál. Igen, ezt mondta a hallgatása és igen, 
ez a hallgatás tegezödő volt. És Báti nem tudott 
rá „te”-vel felelni, csak a saját szívó verését 
hallgatta, kalimpált a szíve és félt, mint gye
rekkorában, mikor ágyban fekve a sötétben fél
hangosan mondta: ha' van Isten, akkor m ost. 
mindjárt csapjon be az ágyamba a villám —* 
és várt. Legszívesebben felugrott volna, hogy 
villanyt gyújtson, de félt — Erzsit féltette, Er
zsi miatt félt meggyújtani a villanyt. Ügy érezte 
magát, mintha valami nyaktörő mutatványnak 
lenne a tanúja. Nem mert hangot se szólni már.

— ö  olyan szomorú volt — hangzott aztán 
hosszú pillanatok után a felelet megint halkan, 
majdnem szepegőn. — Nem, maga ezt kitalálta, 
hisz mondta nekem, hogy észrevette a szemét...  
De hogy ilyen  szomrú az az ember,* azt 
nem tudhatja.

S megint elhallgatott és várt, s valami egész 
más történt, mint amire Erzsi el volt szánva. 
Nem megbosszuló vad szorítással, hanem meg
riadva fogadták. Hallhatta, érezhette, hogy resz
ket a fiú az ágyban. És akkor 6  húzódott köze
lebb és a meleg karja átfogta a fiú nyakát és 
odavonta a fiú fejét és ráfektette a vállára.



Könnyű keze ott maradt a fiú haján. És mintha 
közöttük ez volna az egyetlen természetes és 
egyedül lehetséges, beszélgetni kezdtek. Nem is 
beszélgetni, Cinner Erzsi beszélt. Magáról be
szélt, a szüleiről, a gyerekkoráról, Lénártról, 
Jutkáról, Magdusról. . .  Abból, amit megtudott, 
megtudta azt is, hogy Cinner Erzsi életében az 
ő számára nincs hely De míg azelőtt Cinner Er
zsi nemcsak vonzotta, hanem lázította és vissza 
is taszította, ez óta az éjszaka óta, mióta a hi
deg, néha érthetetlenül heves, mindig személy
telen Cinner Erzsi arcán átütött a másik, ez az 
arc is másképp jelent meg, nem mint egy 
maszk, hanem mint a jelírás, melyet már ol
vasni tud. látta: egy ember, aki életsorsul va
lami őrüíetes erőfeszítést választett. S nem 
valami amazon még3e, most azt is tudta már, 
hogy megmaradt az a riadt, érzelmes szemű 
kislány is, csakhogy azt ez a másik két szemöl
döke között két szigorú ránccal őrzi keményen.

Ehhez az Erzsihez, akinek most vitte ki a 
villamos, most ment ki először.

Amint jött fel a kis ösvényen, már messziről 
látta Kladek úr alakját. Kladek úr a rövid bá- 
ránybőrös bundájában ott állt a1 yagrácsos ka
puban, de nem egyedül. Csendes beszélgetést 
folytatott egy magas úrral (aki úgy látszik, itt 
járt nála látogatóban s ő kikísérte a kapuig) 
Amint Báti közel ért, Kladek úr elhallgatott és 
az idegen felütötte a fejét. Báti meghőkölt, mi
kor az idegen úr hangját hallotta, aki köszön
tését viszonozva jó napot kívánt. Ez á magas 
vállas alak, a katonás merev testtartással — 
nem tudott rá emlékezni, hogy valaha dolga 
lett volna neki vele, de a hangja szinte megü
tötte. Kladek úr ez alkalommal nem állította 
meg Bátit, aki anélkül hogy feltartóztatták 
volna, haladt át a két úr között.

— Honnan ismerjük egymást? — fordult már 
az udvarból vissza Báti és nézte fürkészve az 
idegen embert.

— Tudtommal eddig még nem volt szeren
csénk — felelte az idegen, s hogy Báti ezt a 
kissé nazális hangját most újra hallotta, még 
határozottabb és kínosabb is volt neki ez a 
nyugtot nem hagyó,. tárgyát kereső emlékezés.



— De igen, igen! --  erősködött Báti.
— Nem, ha mondom — válaszolta udvariat

lan türelmetlenséggel az úriember.
Báti szinte elkiáltotta magát, minden szava 

után jobban ráismert — csak nem tudta kicsoda 
s hogy honnan ismeri.

— Szabad kérném, hogy hívják? — makacs- 
kodott.

Az idegen furcsán mosolygott, majdnem szem
telenség volt így mosolyogni:

— E3i. . .  Lenhof, Lenhof telekügynök. Azt 
hittem, még eladó a villa.

Báti a fejét rázta. Lenhof telekügynök.. . 
Nem, soha még ilyen nevű emberrel nem volt 
dolga.

— És mégis — mondta önkéntelenül és egy 
tekintettel, mely a régi ismerősnek szólt, Kla- 
dek úrhoz fordult mintegy segítségért. Kladek 
úr azonban a nagy fehér bajusza igazgatásával 
volt elfoglalva és még csak egy pillantásra se 
méltatta őt.

Báti talán azért is nyakaskodott, mert sze
retett volna halasztást nyerni. De most már nem 
maradt más hátra, azok nyilván nem voltak 
hajlandók szóba állni vele, fel kellett mennie. 
Amint kopogtatott Erzsi ajtaján, egyszerre úgy 
tűnt neki, mintha ebben a pillanatban jött vol
na rá, hogy tulajdonképp azért van már megint 
itt, mert le akarja leplezni Lénártot. Erzsi, úgy 
vélte, mindent elmondott neki az éjszaka, de 
Flamm Jutkáról egyszerre elhallgatott. Bátiban 
felötlött akkor is, ne mondja-e meg Erzsinek, 
amiben most már nem kételkedhetett. De eszé
be jutott, hogy amikor akkor este Lénárt után 
lopódzott a Klotild utcába, azzal mentette ön
maga előtt, ezt az alattomosságát, hogy megfo
gadta, bármit is tud meg, úgyse fogja soha senki
nek se elárulni. És az éjszaka erről hallgatott is 
csakugyan. De most, megint elébe állt a kísér
tés: ki tudja, ha ezt elárulnád, tán olyan csa
pást mérnél vele rá . . .  Mindez egy szempillan
tás alatt, míg a kilincset le nem nyomta, for
dult meg a fejében.

Erzsi, vállán a piros kendőjével az ágyban 
ült, kezében levelet tartott. Báti csak a piros 
kendőt és a nagy négyszögletes kék levélborí-



, tékot látta, fel csak akkor nézett, mikor kezet 
fogtak. Erzsi is kérdő szemekkel és nem a szo
kott elfogulatlansággal adott kezet neki, de 
kicsit tovább hagyta kezét a nagy kézben, mint 
máskor.

Báti széket hozott magának az ágy mellé.
— Kellemetlen levelet kapott?
Ez egész ostoba és fesetlen kérdés volt. Báti 

bele is vörösödött, mert úgy érezte, hogy egyál
talán nem illik a szituációhoz.

— Ahogy vesszük... — felelt Erzsi. — Az apám 
írt, hogy Kladek a legutóbbi értesítésében arról 
számol be neki, hogy itt mindenféle idegenek 
fordulnak meg, sőt éjjeleznek. S az apám ma
gyarázatot kér Kladek levelének ez „érthetet
len passzusára vonatkozólag.”

Báti mindenről megfeledkezve kiáltott fel:
— Megvan! A csirkefogó! Mikor Pestre jöt

tem, akkor első éjszaka, onnan ismerős a 
hangja, nem tetszik tudni tetszeni, kérdezte, ez 
volt az, akitől kérdezte a kis huszár a címeket. 
Ez a Kladek, Sárinak mégis igaza volt! A kis hu
szár is észrevette akkor, hogy rendőrségi ember a 
Lenhof úr! Most jöttem rá! A kis huszár! — 
és Báti nyomban elmesélte Erzsinek a kis hu
szárt, miket csinált az azon az éjszakán, s aztán 
elkomolyodva magyarázta meg, ki az a Lenhof 
úr, akiről ilyen felkiáltásokkal beszélt az elébb.

— Én úgyis be fogok költözni a városba — 
felelte Erzsi. — A rossz csak az, hogy most ma
gának se tanácsos itt lakni. . .  de . . .

— Úgyse fogadtam volna el tovább — kiál
tott fel a szavába vágva Báti. — Nem látja, hogy 
nem tudok a szemébe nézni? Csak jöttem, 
hogy. . .  csak azért jöttem — mondta és felállt 
—, hogy megkérdezzem, mondja meg, mi tör
tént az éjjel? Mi volt az magával? Egy takaró 
alatt velem, mellettem. Minden te§t külön, be
zárt, egyedül hordozott, megoszthatatlan. . .  A 
test egyedül van, egyedül menthetetlenül, meg- 
válthatatlanul egyedül egész léte alatt éppúgy,, 
mint a halál pillanatában lesz. Ha valaki órák 
hosszat beszél, akkor se fogja, akkor se tudja 
azt az egyszerit, egyénit odaadni magából, amit 
azzal ad oda, ha védtelenné teszi magát áten
gedvén a testét. Test a test mellé odafeküdni



valaki mellé lemondás a hamis misztérium
ról, önkéntes elszánt visszaszállás a kreaturá- 
lis alázatba.

Nem tudott, csakugyan nem, a szemébe nézni. 
Halántéka lüktetett s minden szavával önma
gán vert egyet, míg valami testi fájdalomszerű 
zsibbadás a szemében és tagjaiban annyira meg 
nem bénította, hogy percre elállt a szava.

— Megbánta? — kérdezte Erzsi s nem volt 
szemrehányás a hangjában, csak szomorúság. 
De Báti ezt, épp ezt nem akarta.

— Meg, meg, meg — kiáltotta —, meg azért, 
mert maga most azt hiszi, hogy. . .  Ha olyan jó
nak lát, mint amilyenné az éjszaka kényszerí- 
tett, azt fogja hinni, hogy velem minden rend
ben és továbbra is csak Lénártra kell gondjának 
lennie. Nem akarok itt maradni az életében . . .  
egy glóriával, mely égeti a homlokom és hazug 
glória. Érti? Azt hiszi, nem tudom, miért jött 
hozzám? — fakadt ki hirtelen magának is meg
lepően, amint egy pillanatra a szemébe nézett. 
— Azért, mert szemérmes. Azért, mert . . .  mert 
megkínzott akkor Lénárttal, és ezt úgy akarta 
jóvátenni... Magdus, magától tudom, azt mondta: 
őrizni kell magunkat, akkor többet érünk — és 
maga azt mondja, azt tette: eldobni magát, hogy 
kevesebbet érjen.' É s . ezért nem is igaz, hogy 
megbántam. Nem bántam meg, mert ez volt az, 
amit meghiúsítottam. Nem hittem el magának, 
amit elhitetni akart és akkor kiderült, hogy 
igazam van, hogy nem hittem el.

És Báti most már nem vette le a szemét róla, 
mintha Erzsi arcából olvasná le a saját gondo
latait.

—1 Épp ott, ahol a szemérem erős, ott eshetik 
meg, hogy bűntudatba csap á t . . .  összetörni 
magunkat, én emlékszem, ezt maga mondta. De 
azt hiszi, lehetséges csalni, a testtel csalni? — 
kérdezte Báti és közelebb jött az ágyhoz.

Erzsi arrébb húzódott és kendőjét összefogva 
ült fel az ágyban.

— Én nem gondoltam mindabból, amit maga 
mond, semmit, mikor magához bementem. Én 
talán el is aludtam, aludtam, aztán felébredtem 
és akkor tudtam, most ezt fogom tenni és meg
tettem — felelte Erzsi és még arrébb húzódott;



— Bizonyítsam be, hogy úgy volt, ahogy én 
mondtam, úgy volt, akár gondolta, akár semmit 
se gondolt? — ismételte Báti és fölébe hajolt. 
— En gyűlölöm Lénártot. . .  én tudom, hogy ő . .. 
nem, én azt mondom magának, amit maga 
mondott neki: mit bánom a másikat, én szeret
lek.

— De Lénárt szeretett engem. . .  én pedig 
megmondtam magának, hogy nem tudom sze
retni — mopdta Erzsi.

— Miért ilyen halvány most az ajka? — kér
dezte Báti. — Miért fél tőlem, azért. De én, 
én . . .  azt akarom, hogy piros legyen, piros, mint 
lehetett akkor, mikor. . .  mint volt, még akkor 
is, mikor Lénárt elment. S ha itt hal meg a 
kezem között.. ha utána agyon is lövöm ma
gam . . .  akkor is!

S a szája már rá is tapadt a vékony, hideg 
ajkakra. Két keze úgy szorította a puha hajas 
fejet, hogy az nem mozdulhatott. Nem akart az 
ajak felmelegedni. Csak a magáét érezte, de az 
tüzelt. Hiába próbálta Erzsi a két karjával él
taszítani, amit az érzett, az csak az volt: halá
losan hideg, egy kicsit, egy kicsit se akar meleg 
lenni s idegenül, mereven szorult össze a két 
vékony ajak. Végre Erzsi kiszabadította magát:

— F á j — em elte kezét az ajkához s aztán kér
dezte: — Mit akar tőlem? Mért bánt engem?

De a mozdulat, mellyel az elgyötört ajkához 
ért, a panaszos, kérő hang, a zilált fényes haja, 
a lehalete — minden csak szebbé, még kívána
tosabbá tette. Ha meg kell fojtania, megfojtja, 
de előbb el kell vennie, egészen.

S mikor vágya betelt s ott volt karja közt 
ernyedten az áhitott test, a szeme a lány hosszú, 
csodálkozó, nyílt tekintetével találkozott. Majd
nem részvét volt ebben a tekintetben.

— Szegény gyerek — hallotta Erzsi hangját, 
és ott érezte a haján Erzsi könnyű kezét. — 
Most már megtörtént — és Erzsi csendesen, 
anyásán simogatta az égő arcát. — Meglátja, 
talál majd ezerszer szebbeket, mint én — mond
ta aztán.

Báti hangot se tudott szólni. A szobában már 
sötétedett. Báti lassan kelt fel. Mikor már el



készült és még mindig egy szót se szólt, Erzsi 
azt mondta:

— No, mondjon valamit.
— Rettenetesen szeretem — nyögte Báti és 

rohant el.
Üjpesten már várta Kóczián elvtárs.

(Vége az első könyvnek)





Szabadkai e lő já té k ...............................................  5
Eisingier és M a r x .......................................................65
Csodás Ismerkedés a légcsődésabb Budapest

tel ............................................................................ 02
O. P. B. s a felelőtlen Ifjú agitátor....................... 131
„Be szépek az emberek! ö , drága új világ!,, 161
„Jó zűrzavar, szövetségese rendünknek” . . . 109
Sári és az entellektüelek . . . .  220
Aki igazságot akar, hazudnia k e l l .......................241
Akivel egyszerűen le kellene számolni, de immár

semmi sem egyszerű..........................................262
Utat a rendőr elvtársaknak . .............................. 274
Teljes szívvel és teljes lé lekkel............................283
A kamasz, akiből egy csapásra lesz felnőtt. . 312
Kozma György levelet k a p ................................ 351
Meghalt minden kült^n p ok ol................................ 391
Egy le á n y ................................................................. 419



/



SINKÓ ERVIN 
MAGYAR NYELVEN MEGJELENT 

M Ü V E I

ÉJSZAKÁK ÉS HAJNALOK, versek — Szabadka, 
1916.

A FÁJDALMAS ISTEN, versek — Bécs, 1922.
A VASÜT riportregény — Subotica (Híd) 1948.
TIZENNÉGY NAP regény Testvériség—Egység 

Növi Sad 1950
AKIK NEM TUDJÁK. MI FÁN TEREM A SZE

MÉREM röpdrat Testvériség—Egység Növi Sad 
1949

K ÍSÉRTET JÁ R JA  BE EURÓPÁT röpirat Magyar 
Szó Növi Sad 1952

ELÍTÉLTEK színmű Testvériség—Egység Növi Sad 
1953

A MI MÁSODIK FORRADALMUNK röpirat Test
vériség—Egység Növi Sad 1953

OPTIMISTÁK I/II. regény Testvériség—Egység 
Növi Sad 1953/55.

EGY REGÉNY REGÉNYE napló jegyzetek Fórum 
Növi Sad 1961

MAGYAR IRODALOM I. tanulmányok Fórum Növi 
Sad 1961

AEGIDJUS ÜTRA KELÉSE elbeszélések Fórum 
Növi Sad 1963

MAGYAR IRODALOM I./1.2. Fórum Növi Sad 1963
EPIKUROSZ HERVADT KERTJE tanulmányok 

Fórum 1964



Sinkó Ervin 
O P T I M I S T Á K  I. 

Történelmi regény 1918-19-iből

szerkesztő 
Juhász Géza

A borító- és kötésterv 
Branko M. MiljuS 

munkája

Műszaki szerkesztő 
Kapitány László

Korrektor 
Kovács Carmen

Készült
FORUM Lap- és Könyvkiadó Vállalat nyomdájában 

Novl Sad 1965










