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K O C Z I Á N ,  k o z m á é k  é s  
A Z  A L M Á S S Y  T É R I  K U D A R C

Szerette a két kezét a nadrágzsebébe süllyesz
teni s hogyha járt, akkor a zsebre dugott ke
zek, a kicsit előretolt has bizonyos hetyke elé
gedettséget kölcsönöztek az egész Koczián Sa
nyi nevű rongyos, zömök jelenségnek. Lelke 
mélyén alighanem epikureista, született epiku- 
reista volt. Ha összehúzta a sárgászöld szemét, 
akkor ravaszkás, öntelt kifejezést öltött az arca, 
de ha nem is hunyorgott, még ha arcizma se 
moccant, akkor is meglátszott rajta, hogy fel
ülről néz a világra, s némi megvetéssel ember
társaira e földi életben. Az ő története sem min
dennapi, de még kevésbé mindennapi az, hogy 
valaki, ha olyan a története, mint Koczián Sa
nyié, oly kevéssé rejtse véka alá, mint ő.

Fiatal korában bőrmunkás volt, de kezdettől 
fogva kevés lelkesedéssel s mindössze öt-hat 
évig űzte ezt a szakmát. Nagy gyárban dolgo
zott, s a nagyobb üzemekben már a háború 
előtti Magyarországon is a legtöbb munkás tagja 
volt a szakszervezeteknek. Koczián Sanyi azon
ban nem.

S mikor két évvel a háború előtt gyárának 
munkássága sztrájkba fogott, Koczián Sanyi a 
sztrájktörőkkel tartott. A sztrájkposztok a gyár 
kapujában pfujt kiáltottak és az öklüket rázták 
feléje, de Koczián Sanyi zsebre dugott kézzel, 
arcán a kihívó nyugalom minden jelével, fölé
nyesen vonult be a gyárba, mert egész szakasz 
rendőr ügyelt az ő drága testi épségére, s mert 
azonkívül ropogós kék húszkoronás nyomta 
máris a markát, ami pedig akkor pénz volt. Ez



a huszas azt jelentette, hogy jövő vasárnapra 
már megveheti magának azt a bizonyos cifra 
orrú vörösessárga cipőt, amelyikre a vasárnapi 
ruhája mellé már oly régóta fájt a foga.

De ennél többet is jelentett: Koczián Sanyi 
nemcsak a saját szakmájában lelt kevés gyö
nyörűséget, hanem általában a munkában, s ha 
szíve szerint élhet, akkor naphosszat csak flan- 
gérozott volna. Természetes, hogy ez utóbbira 
reménye se lehetett, de arra alapos kilátása volt, 
hogy a sztrájktörő szolgálatért nem marad 
majd el a jutalma. Erre példának itt volt az a 
munkafelügyelő, aki úgy adta most a bankot s 
azelőtt éppoly szegény ördög volt, mint Koczián. 
Ez a munkafelügyelő tíz év előtt azt tette, amit 
Koczián ennél a sztrájknál és erre „előléptet
ték” . Most kiabál az asszonyokkal, emberekkel 
és más dolga nincs is, kakas a szemétdombján, 
sétál pöffeszkedve fel-alá. Kocziánnal azonban 
mégis másképp történt. Hasztalan állt a gyár 
kapujában egész szakasz rendőr, amikor este 
kijött a gyárból, egyszerre innen is onnan is rá
rontottak — két hétig feküdt a kórházban s bár 
a gyárigazgató kétszer is küldött neki finom 
dunsztot nem ment vissza felgyógyulása után a 
gyáriba. Gyáva volt hozzá, egyszerűen azért nem 
ment visssza. A vörösessárga új cipőt a cifra 
orral, azt se vette meg, a húsz korona arra kel
lett, hogy flangáljon. Még jobban utálta a mun
kát, a gyárat, az egész tetves mindenséget.

Mikor a pénze elfogyott, beállt a Városligetben 
hintáslegénynek. Ott legalább vidámabb volt az 
élet s akkoriban ő m%ga is még erős, széles 
legény volt, jól állt neki a karját meztelenül 
hagyó csíkos trikó, mely alatt domborúan duz
zadt a melle. Télre' azonban más kereset után 
kellett látni. Odakint a ligetben megtanult egy 
új nyelvet s a nyelvvel együtt qlz új mesterséget 
is megtanulta: itt is — ott is akadt egy kis 
szajré, s ha nem is nyugodt, de sokkal érdeke
sebb a zsebmetsző élete, mint a nyomtató ökör 
unalmas napjához hasonló gyári munkanapok.

Nem mintha arany élet volna a zsebmetszőé. 
Ezen a pályán is úgy van, mint a többi szabad 
foglalkozással: van, aki magasba ér, van, aki 
mindig lent marad. Koczián például már egy év



után meg volt róla győződve, hogy az ezresban
kóktól duzzadó pénztárcák vagy csak hazug ki
találások, vagy pedig nem zsebben viselik 
őket, hanem páncélszekrények mélyén pihen
nek örökkön-örökké. Szegény kis tolvaj maradt 
a nagy srenkolók közt, rendőrségi fogdáknak 
gyakori vendége. Mikor a háború kitört, akkor 
már név szerint és tenyeréről is ismert minden 
hekust, -s a zsaruk közt az obertién úgy járt
kelt, mint más ember az otthonos szülőfalujá
ban.

Gyári munkásnak mégse ment volna vissza. 
Hacsak rágondolt a cserzösav szagára, már for
gott a gyomra. Ha hitte is már, hogy az ezre
sekkel bélelt pasasokról szóló történetek csak 
képzelet szülöttei, babona, ehhez az élethez, 
melyet folytatott, hozzátartozhatott mégis vala
mi kivételesen szerencsés fogásnak a remé
nye. Az emeletes bérkaszámyában, ahol lakott, 
csupa munkáscsalád élt s Koczián egyáltalán 
nem irigyelte ezeknek az életét. Hajnalban 
kelni, este hazamenni, hogy másnap hajnalban 
megint elölről kezdődjék — ha a malom nem 
únja el körben forogni, jó, de hogy egy emlber 
Ilyen buta leessen!

Ha Kocziánnak több ideje lett volna hozzá, 
hogy beletanuljon az új mesterségébe, idővel 
megszerezhette volna a szükséges összekötteté
seket is a nagyobb vállalkozásra felszerelt tár
saságokhoz, s talán sikerült volna neki, hogy a 
szegény kis szarkák sorából felemelkedjék azok 
közé, akik nemcsak álmodnak s számolnak kia
dós zsákmányok lehetőségével, hanem jól meg
szervezve, kellő eszközökkel le is tudnak csapni 
rájuk. De alig két esztendőt tölthetett csak ezen 
a pályán s ha ebből a két évből a börtönben 
töltött felet nem is vonjuk le, mert épp tovább
képzés és új üzleti összeköttetések szempontjá
ról ezen a pályán a börtön szerfölött fontos ga- 
fádicsot jelent — Koczián semmiképp se szor
galmas természete mellett ez a két év mégis 
Igen rövid idő volt. Úgyszólván még az iskola 
padjaiban ült, mikor kitört a háború. Börtön- 
büntetésének felét se töltötte még ki, mikor 
megvizsgálták tüdejét, lábát, szívét s annak 
utána közölték vele, hogy kegyelmet kap, s



most rajta, meg kell mutatnia, hogy méltó e 
nagylelkűségre, amennyiben elmegy harcolni a 
királyért és hazáért.

Koczián valóban szerette és kereste a válto
zatosságot az életben, de ez a hatósági kegy leg
kevésbé se örvendeztette meg. Még mestersége 
űzése közben se merészkedett soha odáig, hogy 
csak mellbe is vágjon valakit, s most elmenjen 
oda, ahol furtonfurt lövöldöznek? Ezt kérdezte 
ő, de őt viszont nem kérdezték, s a börtönből 
egyenest a kaszárnyába kísérték. Ember, aki, 
mint Koczián, a gyárat utálta, a kaszárnyát csak 
gyűlölhette. S azonkívül félt, ördögbe is, de félt 
a fronttól, mert úgy képzelte, hogy amint őt ki
tanítják szuronyrohamokra és lövésre és grá
nátdobásra, úgy azokat is, akik ellen majd 
mennie kell, kitanítják ilyenekre, s ez is, meg 
az, ami ebből az egyszerű kézenfekvő gondolat
ból az ő élete és testi épsége biztonságát ille
tően következett, mélységesen aggasztotta Ko- 
cziánt.

Hogy mennyire távol állt tőle. minden kato
nai szellem s hogy milyen fejvesztetten irtózott 
a harctértől, az abból is látszik, hogy felesle
ges módon súlyosbító körülmények között szö
kött meg a hadseregből.

A kaszárnyának a gyakorlótér zöld gyepére 
néző magas fala előtt kellett volna ez éjszaka 
strázsát állnia. Hasán a nehéz tölténytáskával, 
vállán a szuronyos puskával annak rendje és 
módja szerint szorgalmasan járt is fel-alá, de 
csak addig, míg a poszt, akit a sötétben leváltott, 
végleg eltűnt. Ekkor azonban letette a puskát 
szuronyostul a fűbe, oda melléje a, lecsatolt de
rékszíját a töltény táskával, de még a katonaru
hát is gyorsan le a tetejébe — alatta volt a régi 
ha nem is jó, de'mégis drága jó civil, és aztán 
uzsgyil

Katona, ki eldobja fegyverét, halált érdemel, 
ez köztudomású. Katona, ki önként elhagyja őr
helyét és elhányja fegyverét: erre tulajdonképp 
halálnál súlyosabb büntetést kellene kiszabni, 
ha csak a természet berendezésénél némileg is 
figyelembe vétettek volna a katonai törvény
szék igazságszolgáltatási szükségletei. Ha le
hetne embert kétszer is agyonlőni, ezért biztos



az járt volna ki. Koczián azonban könnyelmű 
módon most minderre nem gondolt. Boldogan 
dugta zsebre a kezét, végre megint oldalt elhe
lyezett, kéz formájához simuló zsebek meleg 
fészkében lehetett a keze s nem a katonanad
rágban, ahol combja helyett a hasát érzi az em
ber zsebre dugott tenyere s ahol a zsebek, 
mint valami zsidózsák csak kicsiben, szélesek 
és esetlenek.

Koczián a börtönből ment a kaszárnyába s a 
tévedése csak az volt, hogy azt hitte: ha egy
szer kiszabadul a kaszárnyából, akikor kint épp
úgy más lesz a világ, mint volt annak előtte, ha 
egy-egy fogházbüntetése után kikerült. Nem 
tudta, hogy az egész város és az egész ország 
kaszárnyaudvar lett, s nem tudta, hogy az már 
nincs, amit azelőtt úgy hívtak: „odakint” .
Tudta, hogy járőrök cirkálnak, de azt hitte, ez 
nem sokkal veszélyesebb intézmény, mint pél
dául a sarki rendőr — és sarki rendőr elől el
inalni, ha kell, elbújni, azt már maga is pró
bálta. Nem tudta azonban, hogy attól a pilla
nattól kezdve, hogy megtalálták a fűben a 
fegyverét, derékszíját és katonaruháját, min
den rendőr, minden csendőr, tízezernyi altiszt és 
katonatiszt, ezernyi katonai és régi bűnügyi de
tektív vált hivatalból életre halálra üldöző es
küdt ellenségévé.

Visszaadott nekik mindent, nem mondhatják, 
hogy elvette, ami az övék — csak a maga tulajdon 
bőrét vitte el, az pedig hát csak igazán az övé. 
Tréfálkozott, de csak első nap. A gyávaság vak
merővé tehet, de csak rövid időre. Mikor már 
„odakint” bujdokolt, akkor jött rá, hogy mi
csoda vakmerőségre ragadtatta magát. De most 
már nem lehetett visszatáncolni. Ha lehetett 
volna, visszaosont volna a laktanyába s hagyta 
volna, vigyék, ahová akarják, akár verjék 
agyon, csak vége legyen a szüntelen űzöttség- 
nek, -folytonos remegésnek, éhségnek és álmat
lan éjszakai neszeléseknek.

A legtapasztaltabb börtönbeli ismerősei is 
úgy néztek rá, mint aki már eljátszotta az éle
tét és azok is, akik adtak neki szállást, legfel
jebb csak egy napra tették. S még ezek is szid
ták ezért az ő meggondolatlan bátortógáért, de



most már késő volt, sorsa lett a vakmerősége, 
az egyszeri, s folytatnia kellett, amíg bírta. 
Mindenütt a nyomában voltak — látogatók jöt
tek mindenféle ürüggyel az ismerőseihez, s alig 
ültek ott tíz percig, kiderült, hogy detektívek, 
és már katonák is jöttek szuronyos puskákkal, 
és a vezető őrmester parancsára szuronyukkal 
beleszúrtak az ismerősei szalmazsákjaiba.

Kocziánnak mennie kellett Pestről. Volt a jó 
időkből egy ismerőse, egy angyalföldi vendég
lőből való lány, akinek nemrég halt meg tüdő
bajban a bátyja, egy fuvarozómunkás. Annak 
az embernek a hátrahagyott írásai között volt 
egy, mely azt bizonyította, hogy volt sorozáson 
és alkalmatlannak találtatott mindennemű ka
tonai szolgálatra. Ezzel a kincset érő papírral 
indult le Koczián vidékre. Útközben igazoltat
ták jó néhányszor, de olyan rossz bőrben volt 
már akkor, hogy elhitték neki, hogy ő nem ő, 
hanem az alkalmatlan halott. Szerencséje volt 
Koczián Sanyinak egész addig, míg Aszódon el 
nem szegődött egy sokökrös paraszthoz. Helye
sebben, meglehet, hogy továbbra is kitartott 
volna mellette a szerencséje, hacsak ő kitartott 
volna. De ő akkor összeroppant. Nem bírta to
vább az örökös halálfélelmet. Azt se mondta az 
egynapos gazdájának, hogy jó napot, eltépte a 
hamis írásait s kiment a vasútra a katonai pa
rancsnoksághoz. Egyszer végre nyugodtan akart 
aludni. Nehéz vasban vitték Pestre a Margit 
körúti katonai fogházba.

A katonai törvényszék, mivelhogy akkor, a 
háború második évében még takarékoskodtak 
az otthon való kivégzésekkel, ’ mentő körül
ménynek minősítette az önkéntes jelentkezésben 
megnyilvánuló bÖnbánatot. A bünbánat tartós
sága iránt azonban úgy látszik kétségek forog
tak fenn, mert nem azt tették, hogy egyszerűen 
beledugták a legközelebbi menetszázadba, hanem 
megvasalva vitték fel Galíciába, ott átadták a 
tábori csendőröknek s azok kísérték ki a tűzvo- 
nalba Koczián Sanyit, vissza az eredeti ezredé
hez. Azonkívül az ezredhez írás is ment róla, s 
az első rohamnál csakugyan Kocziánt küldték 
előre a paranccsal, hogy vágja el az ellenséges 
drótakadályokat.



Senki, a bakák se, egy jó szó nem sok, de 
annyit sem szóltak hozzá. Utánozták a tisztjei
ket és az altiszteket. Káröröm is volt bennük, 
mert felháborította őket, hogy valaki ki akarta 
vonni magát az alól, ami elől ők se bírtak sza
badulni. Akik nem bírtak ellógni, azok még a 
tisztjeiknél is jobban haragudtak a lógósokra. 
És mikor látták, hogy reszket Koczián a pa
rancsra — mert bizony összeverődött a térde —, 
akkor nevettek rajta.

De Koczián nem maradt ott az ellenséges 
drótakadályok előtt. Hogy ez hogy és mint tör
tént, arra voltaképpen nincs magyarázat. Mint 
ahogy azt se lehet megokolni, hogy a. sok millió 
sebesült és halott mellett sok millió olyan is 
volt, akik sebesülés nélkül élték túl kint a fron
tokon a háborút. Azok közül azonban, akik Ko
czián gyávaságán mulattak, természetesen so
kan vesztek oda a rohamnál, s a megmaradot- 
tak most már, hogy egyszer KoCzián is volt ve
lük a tűiben, kezdték őt is magukhoz tartozó
nak s megbékült szemmel tekinteni. Csak egy 
emíber volt a században, aki nem akart megbé- 
külni Kocziánnal: egy munkás abból a bőr
gyárból, ahol Koczián annak idején sztrájktörő 
volt. Ez az ember — Lampert Ottónak hívták 
— Kocziánnal körülbelül egyidős volt. Kitünte
tést is kapott, mert egyszer, mikor a járőrve
zető elesett, átvette a járőrparancsnokságot és 
az ő hidegvére mentette meg a felderítő járőr 
másik hat emberét. Nem legénykedett ez a 
Lampert soha, de ha veszélyes vállalkozásra 
kellettek emberek, akkor nem is lapult. '

Egyszer, az oroszok nagy előnyomulása ide
jén Koczián fültanúja volt, hogy ez az ő ellen
sége, akit közben káplárrá léptettek elő, azt ma
gyarázta a katonáknak — többnyire egykori 
parasztoknak —, hogy ő önként jelentkezett, 
mert elhitte, hogy az orosz cár ellen, a népek 
szabadságáért folyik a harc, de most már nem 
így gondolkodik. Most már nem lát különbséget 
az osztrák császár és az orosz cár, az orosz tisz
tek és a magyar tisztek között. Nem kellett 
volna Galíciáig jönnünk, hogy ellenségre talál
junk — mondta, s mikor észrevette, hogy Ko-



czián is jelen van, szemébe vágta: — Most me
gint felcsaphatsz árulónak! Mehetsz megint 
árulkodni.

De Koczián nem ment árulkodni. Koczián 
gondolkodott. Mi az, hogy megint? Gondolko
dott és hallgatott, s egyszer aztán Lampert 
káplárt négyszemközt szóra bírta. Lampert azt 
mondta neki, hogy a sztrájktörés nem volt ki
sebb becstelenség, mint lett volna az, hogyha őt 
beárulja. És felhozta példának: ha a katonák itt 
azt mondanák, hogy nem harcolnak tovább, és 
mind azt mondanák, hogy nem — mindjárt 
vége lenne a tisztek uralmának s magának a 
háborúnak is. De azért nincs még vége se a 
tisztek uralmának, se a háborúnak, mert akad
nának „sztrájktörők” .

— Én nem volnék sztrájktörő — kiáltott 
Koczián — nem én!

— De lia puskát fognának rád? Hisz akkor, 
le magad mondod, nem is kényszerből, hanem 
csak egy pár vörösessárga cipőért tetted, nem 
az életedért!

— Igen ám„ de két hétig nyomtam utána az 
ágyat a kórházban, mert jel, alaposan felvilá
gosítottak a kollégák, eszem a lelkűket! — kiál
tott fel nevetve s nagy elismeréssel a kollégák 
iránt Koczián.

Lampert káplár is nevetett. S mikor Lampert 
káplár vérhast kapott és elvitték a szanitécek, 
előbb előrámolt a hátizsákjából négy-öt gyű
rött füzetet, a Munkáskönyvtár sárga füzeteit, 
és örökségbe Kocziánnak hagyta.

Ezekkel a füzetekkel került Koczián a Kár
pátokba. A katonák már szerették, mert min
dig azt mesélte el nekik, hogy hogy is volt az, 
mikor elagyabugyálták őt a kollégák, mikor 
sztrájktörő volt — megvertek az eszemadták! 
—, és ha, ami természetesen bekövetkezett, 
megkérdezték, hogy hát mért nevet ezen, azt 
felelte, hogy azért, mert azoknak volt igazuk. S 
ha a katonák, megint csak jórészt nehézfejű pa
rasztok, ezt nem akarták belátni, fölhozta 
nekik a példát, ^mit Lampertől hallott, és 
akkor azok is elgondolkodtak és belátták, 
hogy jól tették, akik akkor megverték Ko-



cziánt. És mikor Koczián a Kárpátok aljáról az 
olasz harctérre került, ott is elmesélte a törté
netet az eszeimadta okos szak társakról, akik őt 
sztrájktörő korában kékre verték és ott is a há
ború példájával magyarázta meg, hogy mért 
volt igazuk azoknak, akik őt ellátták. Eleinte 
mind nevettek azon, hogy valaki a saját gyalá
zatának az ügynöke itt, de mikor egyedül ma
radtak és gondolkodtak, mér nem Kocziánon 
gondolkodtak, hanem a háborús példán és azon, 
amit Koczián azonkívül is beszélt. S Koczián 
nem fáradt bele, s újra és újra elmondta a tör
ténetét. Mikor egy lövéssel, mely miatt az egyik 
veséjét ki kellett operálni, hazaszállították, me- 
sélgette a történetet ahadfaórházbarti is. De most 
már azt is hozzáfűzhette, hogy lám Oroszország
ban jól elbántak a sztrájktörőkkel s nemcsak a 
sztrájktörőkkel. S közben, mint ez már szokás 
volt, Kocziánt addig adták kézről kézre külön
böző felülvizsgálati bizottságok, míg csak nem 
akadt egy, amelyik úgy találta, hogy egy vesé
vel is még kitünően lehet tovább harcolni a ki
rályért és hazáért. Koczián csak nyelt egyet. 
Hát jó, kimegy még egyszer. De a borjújában 
most már nemcsak a Munkáskönyvtár sárga 
füzeteit vitte ki vissza az olasz frontra, hanem 
a frissebb, a legtudatlanabbnak is világos szavú, 
újabb keletű röpcédulákat is.

Mikor vége lett a háborúnak, Koczián úgy 
dobta le magáról a katonaruhát, mint talán He- 
rakles tépte volna le magáról a Nessus-inget, 
hogyha tudta volna. Még a bakancsát se viselte 
tovább. Ha a vörösessárga cipőt nem is vehette 
meg még most se, de az ócskapiaoon talált egy 
pár kopott, jól passzoló sárga cipőt. A katona
ságtól még emlékeztetőt se akart.

A mesterségéhez, az elsőhöz, az eredetihez 
nem tért ugyan vissza, de a másikat, a zseb
metszést is újjal cserélte fel: sztrájkposztot 

' állt. Az októberi forradalom után való hetek
ben nem kellett keresnie az alkalmat, hogy ezt 
az új szenvedélyét kielégíthesse. Sztrájkposztpt 
állt és fűnek-fának mesélte, hogy őt egyszer 
sztrájktörő korában hogy elverték az eszemad- 
ták, és hogy milyen jól tették, hogy megtették.



Nincs szebb dolog egy sztrájknál — és a leg
szebb az volt, hogy a poszt inkább felesleges 
óvatosságból, régi szokásból álldogált csak az 
üzem körül, mert ez időben a forradalom óta úgy 
látszott, hogy a sztrájktörő mindörökre a kive
szett állatfajták közé került. Koczián zsebre 
dugott kezekkel, fütyürészve járt-kelt, sétál
tatta jókedvét mint ő mondta, s ellátogatott 
abba a bizonyos cipőgyárba is. Ott még akad
tak olyanok, akik emlékeztek rá, ott nem kel
lett elmesélnie a történetének ezt a részét. De 
mesélni való ja azok számára is került.

— Mért nem sztrájkoltok? — kérdezte pana
szos szemrehányással. — Először is, hisz most 
nincsennek már sztrájktörők, másodszor, ha 
volnának is, itt állnék a kapuban s olyan jól, 
egészségesen ellátnám a bajukat, hogy az, 
ahogy annak idején ti elláttátok az enyémet, 
kismiska ahhoz képest, és harmadszor, mért 
nem sztrájkoltok, most itt az ideje, sztrájkolja
tok új ruháért; ha ezt megkaptátok, sztrájkolja
tok újra pár vadonatúj vörösessárga cipőért 
cifra orral, s ha már mindent megkaptatok, 
sztrájkoljatok azért, hogy soha többé ne kelljen 
sztrájkolnotok: sztrájkoljatok akkor azért, hogy 
agyár és mindien, ami benne van, a munkásaké 
legyei}, és ha már a munkásoké lesz — akkor én is 
visszajövök közétek és dolgozni fogok. Ez az 
igazság, ez az okosság, s aki mást mond, hazu
dik és lop és nem becsületes ember. Csak 
sztrájkolni, mert — és Koczián kihúzta a zse
béből a kezét, s egyik kezével úgy fogta át a 
másik keze őt újját, mintha fojtogatná — amíg 
szusz van a kapitalizmusban, amíg nem egészen 
kampec. . .  Vigyázzatok, én nem akarok még 
egyszer háborúba menni, ti se, s azért mondom, 
gyerekek, sztrájkolni kell, csak sztrájkolni.

Mulatságos volt Kocziánt hallgatni még azok
nak is, akik másképp vélekedtek. De mióta Ko
czián már a kommunista párt tagjaként járt ki 
agitálni a munkások közé, azóta az ő élettörté
netét már bizbnyítékként fordították nemcsak 
ellene, hanem a kommunisták pártja ellen is:

— Szószátyár sztrájktörő, szervezetlen mun
kás, zsébmetsző is volt . . .  tán még most is az 
— ilyenekből régrutálódik a kommunista párt.



Hány rubel napszámot kapsz, hé? — ezzel a 
kérdéssel akarták az ellenfelek letorkollni.

Koczián azonban nem jött zavarba.
— Én ugyan — mondta — nem láttam még 

egy rubelt se, hanem az biztos, hogy a kommu
nista párt kap pénzt Oroszországból. Hál’ is
tennek, kap. Az orosz munkás adja, hogy segít
sen nekünk a magyar munkás szeméből a csipát 
kitörölni. Testvér a testvérnek, hál’ isten. Ha 
nálunk is meglesz a proletárdiktatúra, adunk 
majd mi is a román meg a szerb kommunista 
pártnak, a cseh komáknak is, hogy legyen mi
ből újságot meg könyveket nyomtatniuk az ő 
munkásaiknak. Testvér a testvérnek, nincs eb
ben semmi gyalázat. Gyalázat abban volt, hogy 

i sztrájktörő koromban elfogadtam a húsz koro
nát a gyári kézből, a kapitalista testvérgyilkos
tól. Engem meg is vertek érte a testvérek, ami 
rendben is van. Hanem hát rendben van-e a 
szociáldemokrata miniszterek meg államtitká
rok szénája is? Azok nem húsz, hanem húsz
ezer koronás fizetéseket .húznak a gyárosok 
meg a földbirtokosok államától, ettől a híres 
köztársaságtól. Mit gondoltok, mért fizetek azo
kat? 'Aaárt> arra a célra-e, mint az orosz elv- 
társak >a magyar kommunista pártot, azért-e 
mert a munkásokat akarják megokosítani? Épp 
fordítva. Azért, épp azért, hogy ne. Hanem hát 
akkor mért nem bántok el velük úgy, mint 
ahogy sztrájktörőkkel elbánni, én mondom, ta
nácsos? He?

A Liebkneoht-Luxemburg emlékünnep reggel 
kilencre volt hirdetve, de Koczián már reggel 
nyolckor fagyoskodva járt fel-alá a ködös, csa
takos téli reggelben az Almássy téren. Báti 
hiába mondta neki, hogy ráérnek még kimenni: 
Koczián nem nyughatott. Hátha előbb érnek be 
az újpestiek a térre, akkor csak itt kell lenni 
valakinek, aki fogadja őket?

Báti még a télikabátjában is fázott, Koczián 
azonban, holott rajta csak valami flanelling s 
annak a tetejében, a kiskabát alatt, még egy 
szvetter volt, úgy fújt, mint akinek melege van. 
És meg-megcsavarintva a nyakát egyre mére
gette szapora lépteivel a csendes teret és ki-ki-



kandikált az utcákba, hogy jönnek-e már. Mint 
szegény ember, aki a maga szerény portájára 
előkelő vendégsereg érkezését várja s aggódva 
fut minduntalan a kapuhoz, mert az a titkos 
félelme, hogy hátha mégse jönnek.

Koczián oda is fordult egyszerre Bátihoz a 
kérdéssel:

— Hátha az a Steiner a végén még eltussolja 
az egészet?

Steiner volt kint Újpesten a legjobb embe
rük. Mindig kicsit álmos, nagy húsos kezű, kö
vér, családos gyári tisztviselő volt. A munkások 
már azért is bíztak benne, mert míg a többi 
tisztviselő csak a forradalom óta lépett be a 
szociáldemokrata pártba, Steiner a régi elvtár
sak közül való volt. A forradalom első napjai
ban a gyár igazgatósága nagy bölcsen a mun
kások nyugtalanságának azzal akarta elejét 
venni, hogy elbocsátotta Steinert, akire gyana
kodtak, hogy felbujtó — mire a gyár munkás
sága sztrájkba lépett és kimondta, hogy addig 
nem veszi fel újra a munkát, míg a Hitelbank, 
melynek egyik vállalata volt a gyár, az egész 
igazgatóságot nem meneszti. A szakszervezet si
mította el a konfliktust: az igazgatóság megma
radhatott a helyén, de azonkívül, hogy Steiner 
elbocsátását visszavonta, kötelezte magát, hogy 
a jövőben se munkást, se tisztviselőt az üzem 
munkásságának jóváhagyása nélkül nem fog se 
felvenni, se elbocsátani.

A kövér Steiner flegmatikus természet volt. 
Bármilyen izgalmas ügy is került tárgyalásra, 
oly tunyán, hangsúly nélkül beszélt a munká
sokhoz, mint amilyennel a munkásotthonban az 
„előző ülés” jegyzőkönyvét szokta felolvasni. 
De általában meglehetős halkan is beszélt, úgy
hogy jól kellett figyelni annak, aki meg akarta 
érteni, amit mond — s talán éppen ezért — ke
vés szónok ért el hasonló hatást, mint Steiner: 
épp azért, mert ő nyugodt volt, a hallgatói he
lyette is izgultak. Különben is csak ritkán 
szánta rá magát, hogy felszólaljon. Nem vett 
részt nyilvánosan a kommunisták és szociálde
mokrata munkások szenvedélyes vitáiban sem, 
bár tán egyetlen olyan üzemi vagy más fontos



gyűlés sem volt, melynél ne lett volna ponto
san jelen. Mikor más újpesti gyárak mintájára 
a bőrgyárban is tárgyalásra került és keresztül
ment a határozati javaslat, hogy az üzemben 
többé kommunista agitációt nem tűrnek, a kom
munista munkások éppúgy, mint a szociálde
mokraták, arra számítottak, hogy Steiner elv- 
társ mellettük, a másik ellen fog szót emelni. 
De ő nemcsak, hogy nem jelentkezett szólásra, 
hanem még csak nem is szavazott. Ezek is. 
azok is kérdőre vonták emiatt, s ő mindkét tá
borbelieknek egyazon felelettel válaszolt: nem 
akart a bizalmiak többsége és a szakszervezet 
vezetősége éllen szavazni, mert — mondta — 
hátha azok csakugyan hamarabb jöttek rá az 
igazságra, mint ő, de mellettük se szavazhatott, 
mert a maga részéről még nem tudta eldönteni, 
hogy helyes-e a politikájuk.

Csak a Visegárdi utcában tudták, hogy Stei
ner elvtárs már rég hozzájuk tartozik, és mi
kor Koczián kijött Újpestre, első dolga volt 
Steiner elvEárssal bizalmas tanácskozást foly
tatni. Steiner azon a nézeten volt, hogy még 
korai, hogy ő nyíltan színt valljon. Jobbnak 
látta volna akkor kiállni a porondra, mikor 
már remélni lehetne, hogy a gyár munkásságá
nak többségét áthozhatja a pártba. De Koczián, 
aki nem felejtette el a kétségbeejtő parancsot, 
nem nyugodhatott bele ebbe. És este, mikor 
Báti kijött, ő is Koczián mellé állt. Steinernek 
legalább annyit lehetségessé kell tennie, hogy 
ők bemehessenek a gyárba s beszélhessenek a 
munkásokhoz. ,

Steiner másnap az üzemi gyűlésen felszólalt. 
A Vörös Újság — mondta — azt írja, hogy ,mi 
terror alatt vagyunk, hogy nekünk nem szabad 
meg se hallgatnunk mást, mint akihez a párt 
engedélyt ad. ,

— Úgy van! Úgy vap! ~  zúgtak fel mindjárt 
a kommunista munkások, akikkel Báti és Ko
czián előzőleg már' mindent megbeszélt.

— Nem úgy ván — jelentette ki Steiner. — 
A gyár munkássága szabadon, abszolút több
séggé határozta el, hogy nem hallgat meg 
töbfeé a gyárban kommunista agitátort. Terror
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csak akkor állna fenn, ha a gyár munkássága 
szabad akaratból bármely órában nem szüntet
hetné meg ennek a határozatnak érvényét, ter
mészetesen föltéve, hogy meg akarná szüntetni.

— De a többség nem akarja megszüntetni — 
hangzott fel egy szociáldemokrata közbeszólása.

— Ügy van — mondta rá Steíner elvtárs s 
olyan képpel, mint akit épp most költöttek fel 
álmából, megsímogatta pocakját — úgy van, 
terror alatt a kisebbség uralma értendő, a több
ség akarata az más, és ezért javasolja, mondják 
ki határozatilag, hogy a gyár munkássága til
takozik a feltevés ellen, hogy őt bárki is terro
rizálhatná és kijelentheti, hogy csak a forra
dalmi proletariátus érdekei fogják vezetni elha
tározásaiban. És ajánlja, hogy ezt a határozatot, 
közzététel végett küldjék be a Népszavának és 
a Vörös Újságnak is, s azért mind a kettőnek, 
mert reméli, hogy akkor a javaslat egyhangú 
elfogadtatásra talál.

A félszemű Gubi elvtárs szót kért. ö  kom
munista, de hajlandó ezt a határozati javasla
tot megszavazni. Csak egyhez ragaszkodik: mi
hez, azt majd mindjárt megmondja. Lieb- 
knechtről és Luxemburgról van szó, akik nem 
egy pártért, hanem a proletariátusért haltak 
mártírthalált. ö  ugyan kommunista, de kika
parná annak a kommunistának a szemét, aki ' 
azt merné mondani, hogy a magyar szociálde
mokrata munkások valaha is hajlandók volná
nak a saját testvéreik ellen gyilkos fegyvert 
fogni, mint a német szociáldemokráták tették. 
Épp ennek hangsúlyozására kívánatosnak tar
taná, ha a gyár egész munkássága, pártkülönb
ség nélkiül részt venne a két nagy forradalmár 
emlékére rendezett nagy népgyűlésen, ami az ő 
nézete szerint nem volna ellentétben a múlt
kori kommunistaellenes határozattal. Kéri te
hát a Steiner elvtárs határozati javaslatához 
hozzávenni még ezt is.

Steiner elvtárs tiltakozott a Gubi-féle indít
vány ellen, melyet a kommunista munkások 
egyedül éljeneztek meg. A szociáldemokrata bi
zalmi férfiak is tiltakoztak.



Megint Steiner elvtárs szólalt fel. Most már 
olyan képpel, mint aki majd eldűl az álmosság
tól, s a hangjában is volt némi panaszos szem
rehányás amiatt, hogy neki az emberek értet
lensége miatt már megint beszélni muszáj.

— Semmi se volna olyan sajnálatos — 
mondta —, mintha kiderülne, hogy ebben a 
gyárban már nem lehet egyhangúan elfogadott 
határozatot hozni. Ebbe nem lehet belenyu
godni, ez veszélyes helyzet volna.

Erre. máris helyreállt az egység, mert ezt 
mind belátták, és mind egyetértőén helyeseltek.

Épp ezért, folytatta Steiner, közvetítő indít
ványt akar tenni. Az elvtársak tudják, hogy ő 
á múltkor annál a bizonyos határozatnál tar
tózkodott a szavazástól. Azonban — mondta — 
azt hiszem, abban mind igazat aduhik Gubi 
elvtársnak, hogy Liebknechtet és Luxemburgot 
egy párt se sajátíthatja ki magának, ők a pro- 
letáriátus hősei. Közvetítő indítványa az volna, 
hogy a gyár munkássága ne határozza el, hogy 
bemegy az emlékünnepélyre, hanem tekintve, 
hogy két párton felüli nagy forradalmár emlé- 
'kéröl van szó, a gyár hajlandó itt az üzemiben 
annak a sióban forgó emlékünnepélynek céljá
ról egy szónokot, akár a kommunista pártét is 
meghallgatni, s azútán fog csak határozni, hogy 
részt vesz-e az emlékünnepélyen vagy se. A ki
sebbségnek azonban — tette hozzá a tiltakozó 
szociáldemokraták megnyugtatására — meg 
kell ígérnie, hogy alá fogja vetni magát a szó
többséggel hozandó határozatnak.

De még így is nehezen, sok felszólalás' után 
lehetett elérni, hogy egy nappal az emlékünne
pély előtt Bátit meghallgassák. Viszont már ez 
magában is eredmény volt, mert ezzel máris át 
lett törve a kommunista agitáció tilalma. Stei- 
»er akarta úgy, hogy egy nappal az emlékünne
pély előtt, szombaton beszéljen Báti, mert tar
tott tőle, hogy még ha sikerül is keresztülvinni 
a gyár munkásságának részvételét kimondó ha
tározatot, ha időt hagynak rá, neszét veszi bent 
a párt, kiküld valaki nagyfejűt és az megint el
tántorítja az embereket. De közben Koczián 
gondoskodott róla, hogy a többi újpesti gyárak



is tudomást szerezzenek a bőrgyáriak határoza
táról, és erre mindenütt meglazult a bojkott a 
kommunisták ellen. Dani pedig, mint valami 
eleven pallós egész nap ott járt-kelt Báti olda
lán, és Dani nyomán megjelent kint Sarkad! is, 
Sári is, s a végén jónéhány gyár munkássága 
figyelt és várta, mit fognak határozni a bőr
gyáriak az emlékünnepélyen való részvétel fe
lől. S a munkásotthonban este megint olyan 
élénk viták folytak, mint mielőtt a munkásta
nács kizárta a kommunistákat. Ha a munkás
otthonból egy-egy csoport hazafelé indult, Ko- 
czián hozzájuk szegődött, hazáig kísérte őket éí 
beszélt fáradhatatlanul, aztán rohant vissza a 
munkásotthonba és vitatkozott tovább azokkal, 
akik még ott voltak.

Báti az előadásában Steiner módszerét kö
vette A Liebknecht-Luxemburg-ünnepélyt, bár 
a kommunista párt rendezi, az egész munkás
ság ügyeként tüntette fel. Báti után egy, a 
pártközpontból kiküldött szociáldemokrata állt 
fel meglepetésszerűen, és óvta a munkásságot a 
kommunista machinációktól, melyeknek egyet
len eredménye, hogy testvérharcba viszik a 
munkásokat és erősítik az ellenforradalmat. 
Erre Steiner is felszólalt. Nem lehetett most 
már mást tennie nyíltan Báti mellett foglalt 
állást és nyíltan szembehelyezkedett a másik 
párttal: épp, mert nem akarunk testvérharcot, 
épp azért kell megmutatnunk, hogy ennek a 
társadalomnak, a háborúnak és a burzsoáziának 
gyűlöletében egyek vagyunk Liebknechttel és 
Luxemburggal, épp az ellenség felé kell meg
mutatnunk, hogy ebben nincs különbség mun
kás és munkás között — s ha holnap itt lesz 
Kispest, Csepel, Kőbánya, a főváros munkássá
gának színe-java, szégyen lenne — fejezte be 
—, ha épp mi nem lennénk ott.

De Steiner felszólalása ellenére is épp csak 
néhány szótöbbséggel sikerült keresztülvinni a 
határozatot, hogy a gyár munkássága másnap 
bevonul a gyűlésre Pestre. Kocziánnak az volt 
a fontos, hogy többséget kaptak s örömében 
nagyot csípett Bátin. Ennek azonban legfőbb 
gondja e pillanatban Sári volt. Sári a győzelem



mámorában a szociáldemokrata párt központi 
kiküldöttjét olyan válogatott gorombaságokkal 
kezdte traktálni, hogy félő volt, .veszekedést 
idéz elő még a munkások között is, halott a leg
szebb eredmény épp az volt, hogy a többség 
akaratának megfelelően az egész gyár munkás
sága egységesen fog felvonulni. Csak Dani segít
ségével sikerült Sárit eltávolítani. Steiner azon
ban újabb viták feléledésének elkerülésére azt 
tanácsolta, hogy valamennyien menjenek és 
bízzák rá, ő meg fogja akadályozni, hogy a ha
tározat keresztülvitelét bármilyen befolyás is 
meghiúsítsa.

— Hátha ez a Steiner a végén mégis elfus- 
solja az egészet? — ismételgette aggodalmas
kodva Koczián. — Mégis kint kellett volna ma
radnunk, mondtam én mindig, én mondtam.

Kocziánt annyira elfoglalta a rémeket látó 
türelmetlenség és a gond az ő „személyes Űj- 
pestje” miatt, hogy azon nem izgult, azzal nem 
is törődött: megállják-e majd helyüket a többi 
kerületek?

Egyelőre lassan, csak nagyon lassan szállin
góztak a térre az emberek. Nagy csoportok 
egyáltalán nem mutatkoztak még. Tíz órára 
hirdették a gyűlést, de a közelebb fekvő üze
mek munkássága már itt lehetett volna. Kis, 
nyolcas-tízes csoportokba verődve tán csak 
száz-százötven várakozó ácsorgott még itt, s ha 
az ember az arcokat nézte, könnyű volt felfe
dezni itt is, ott is, a habozást, hogy érdemes-e 
itt tovább is ilyen ritka sorok között egyik láb
ról a másikra állva fagyoskodni. Akadtak olya
nok is, akik jöttek, körülnéztek és pár pillanat
tal később már az egyik utcasarok mögött el
tűntek. Fejüket összedugva szomorúan álltak a 
tér közepén a Párizs kávéházbeli kommunis
ták. Stefin Sanyi a sötét, égő szemével, összeszo
rított ajkával — mintha önuralomra volna 
szüksége, hogy személy szerint műiden jelenle
vőt a távolmaradottak helyében ne inzultáljon 
— azt mondta, mikor Báti odajött hozzá:

— Banda — és nyomban elfordult.
— Igaza van Sanyinak — kiabált Sári, de ez 

esetben, tekintettel „az idegenekre”, figyelmez



tetés nélkül, magától fordította suttogóra a 
hangját —, nem tudnak egy gyűlést megszer
vezni, micsoda blama!

— Mi az, mi van? — jött oda most Lányi, 
hangját úgy tompítva a kérdésnél, mint aki re
mény nélkül súlyos betegének hogyléte iránt 
érdeklődik.

— Lénárt ott szaladgál a tér körül :— muta
tott vihogva Sarkadi a gesztikuláló Lénárt irá
nyába —, marasztalja a publikumot. Hölgyeim 
és uraim, azonnal, azonnal. . .  kis türelem még 
s azonnal látható lesz Napóleon koponyája s 
méghozzá két errredeti példányban. Egyik, ké
rem ásan, a Waterlooi ütközet előtt, a másik a 
Waterlooi ütközet után . . .

Ezúttal senki se nevetett Sarkadi mókáján. 
Feltűrt gallérral, leverten somfordáltak széjjel.

— Ez az, amit én mindig is mondtam a szak- 
szervezeti nevelésről, itt az eredmény. Ha húsz
filléres bérharcról van szó, akkor tízezrével 
mennek, de. Luxemburg és Liebknecht. . .  
mintha nem is értük haltak volna megl

Ez a szőke Lányi hangja volt. S ezt úgy 
mondta Vértesnek — tán azért, mert Vértes 
volt itt az egyetlen, akin nem látszott még csak 
lehangoltság sem —, mintha ő is azok között 
volna, akiket csak bérharc tud megmozgatni.

— Biztosan a lucskos, rossz idő az oka — fe
lelte Vértes. — Azonkívül azonban Lányi elv
társ, épp ez a dialektika: a húszfillérekért való 
harcokban a tömegek általában nem akarnak 
mást, mint épp a húsz fillért, de közben a tör
ténelem becsapja őket. Kénytelenek harcolni a 
kenyérért és a kenyérben ez esetben az Űr teste 
vagyon. Vagy pedig — mosolygott Vértes enge
dékenyen — ha úgy tetszik, csak azért indulnak 
el, hogy az elveszett szamaraknál is kevesebbet 
keressenek és közben nem találnak ugyan, 
hanem teremtenek egy új királyságot.

— Itt vannak — kiáltotta el magát Koczián 
és lökdösődve szaladt át a téren. Egyik kezével 
a zsebében, másikkal a sapkáját lobogtatta, úgy 
szaladt. Messziről az Intemacionálé dallama kö
zeledett. Báti Koczián után sietett.



A tér egyszerre benépesült. Maguk előtt víve 
a táblát, melyen nagy betűkkel a gyáruk neve 
állt, énekszóval, megérkeztek az újpestiek. Ko- 
czián úgy futkosott egyiktől a másikhoz, össze
vissza, mintha mindegyiknek külön meg sze
retné szorítani a kezét, Gubi elvtársat pedig 
még át is ölelte. Steinert is észrevette a tömeg
ben és már annak is neki akart rontani, de az 
olyan arccal nézett rá, hogy Koczián, megértve 
a néma beszédet, mindjárt visszahőkölt: Stei- 
ner nem akarja, igaza van, mindig mondtam, 
ez tudja, mit csinál, ez politika — gondolta és 
ragyogó arccal helyeselt Koczián, s aztán két 
karjával mintha mindenkit táncra hívna, tak
tust verve vidáman rákezdte:

„Fel fel ti rabjai a földnek . . .”
Innen is, onnan is vele énekeltek, s amikor el

hallgatott, máshonnan is fel-felhangzott az ének, 
csak épp, épp az újpestiek között sokan voltak, 
akik nem énekeltek, csak hallgattak és nézték a 
teret, mely most, hogy ők egy seregben feláll
tak, egyszerre még inkább megmutatta, hogy 
mennyire üres, szinte kihalt. Gyéreh hangzott 
csak az ének, s mintha az újpestiek legnagyobb 
része csak azzal volna elfoglalva, hogy a cipője 
állapotát vizsgálhassa. Mind sárosak voltak, so
kan térdig telefröccsentve az út sarától. S ahogy 
így álltak és elővették és kinyitották a bicská
jukat és kaparták le nehéz talpukról a sarat — 
csupa szótlan ember. Asszony alig volt közöt
tük, gyerek pedig csak a Steiner elvtárs két 
kisfia. A kisebbiket, a nyolcévest, aki fáradt
ságról panaszkodott, karjára vette az apja, 
mintha nem nyolc, hanem négyéves lett volna.

Már negyed tizenegy volt, mikor felment az 
emelvényre a kommunista párt központi bizott
ságának a gyűlésre kiküldött tagja. Hosszú szál, 
kicsit görbe hátú ember, korán ritkuló barna 
hajjal.

Volt már a pártnak máskor is rosszul látoga
tott gyűlése, de ha az előadó értette a módját, 
akkor a kisszámú hallgatóságban könnyűszerrel 
elszántságba csapott át az a hűvös levertség, 
mely gyér sorok között oly szélesen tud el tér-, 
peszkedni. Ha az előadó elég erőt sugárzott szét,



akkor hamarosan a bizakodás emelkedett han
gulatában forrt össze a hallgatósága s minden 
jelenlévőt daccal és bizonyos öntudatos büszke
séggel töltött el épp az, hogy ő ott van ebben a 
kis csapatban, mely előőrse a majd melléje sze
gődő millióknak.

De ez a gyűlés csak rosszul sikerült akció ma
radt. Az előadónak volt-e rossz napja, vagy pe
dig csak nem tudta magát kivonni az általános 
levertség alól, nem tudott a hallgatósága fölé 
kerekedni? Beszélt Liebknechtről és Luxem
burgról, méltatta nagyságukat, beszélt a német 
spartakisták szívós hősiességéről — és a párt 
törzsökös emberei is lesütött szemekkel hall
gatták. A szavakat, melyek híven elevenítették 
meg a spartakisták forradalmi harcát, csak 
hallgatták, de amit maguk előtt láttak, az az 
üresen maradt tér volt, ez a néma részvétlen
ség. Ott, német1 városokban, áruló testvérek s 
elszánt, állig felfegyverzett ellenség irgalmat
lan kereszttüzében, elhullt bajtársaik hullahe
gyei felett újra és újra rohamra tóduló, le ver
hetetlen hitű lázadók — s a pesti munkásokra 
itt még annyi vonzóerejük sincs, hogy mellet
tük való hitvallásra egy vasárnap délelőttre 
megtöltsék ezt a kis teret?

A szürke borús ég alatt, a hómaradványok
kal tarkított sáros kövezeten, akik itt voltak,' 
azok is inkább úgy hallgattak, mint egy teme
tés eleve fáradt publikuma s nem mint valami 
közös akaratban összeforrt tömeg.

Az előadó egy szóval se beszélt arról, ami 
minden jelenlévőt mindennél jobban foglalkoz
tatott: az üresen maradt térről. S az a csend, 
mely hideg leheletével onnan fújt, erősebb ma
radt, mint minden más, épp azért, mert az itt 
volt a szemek előtt és épp azért, mert a szónok 
nem merte szóvá tenni. Csak másról beszélt, ha 
a német szociáldemokraták árulását ismertette 
is, akik „felfegyverzett banditáknak”, „őrül
teknek és gonosztevőknek” nevezik a spartakis- 
tákat, és tisztekből és diákokból szerveztek had 
sereget ellenük. Ezek a német szociáldemokra
ták nem adják ki polgári bíróságnak Liebknecht 
és Luxemburg gyilkosait, az orgyilkos tiszte



két tiszti törvényszék, a Gardekavallerie- 
schützendivision törvényszéke fogja majd „el
itélni” , vagyis felmenteni. Ezekkel a német szo
ciáldemokratákkal, a munkásság legjobbjainak 
hóhéraival, orgyilkosok felbujtóival, bűnpalás- 
tolóival és cinkosaival ülnek most együtt a ber
ni konferenciáin a magyar szociáldemokrata ve
zérek. A magyar munkásságnak meg kell mon
dania, hogy csakugyan akar-e ezekkel egy in- 
ternaciomáiét? A magyar szociáldemokrata párt 
nem kérdezte meg a magyar munkásokat, ha
nem elment Bernbe a szégyenletes emlékű II. 
Internacionálé feltámasztására .. . sovén haza
fiak és nem szocialisták internacionáléja, mert 
francia és német és angol patrióták mintha csak 
azért ültek volna össze, hogy mindegyik1 bizo
nyítgassa, hogy az ö burzsoáziája ártatlan volt 
a háború kitörésében. Egyben értettek csak 
egyet: a gyűlöletben Spartacus a bolsevikok, 
az egyetlen proletárhaza, Szovjetoroszország el
len.

Helyeslés, éljenzés meg-megszakította a be- 
beszédet, de az árnyék — az el nem jöttek 

~ óriási tömegeinek árnyéka egy percre se tűnt 
el. S a szónok, aki kipirult és tűzbe jött, csak 
magában égett, s még nem is ért a beszéde vé
gére és már megmutatkozott a kudarc a maga 
egész kíméletlen nagyságában, ha eleinte sut
togva is, egymással kezdtek beszélgetni, vitat
kozni az újpestiek. Egypáran már a gyűlés ele
jén lázadozva sugdolóztak: hol vannak a csepe
liek, kispestiek, kőbányaiak, akikről Steiner 
elvtárs beszélt? — kérdezgették. Csak minket 
tudtak bebolondítani ebben a hidegben, jó két 1 
óra gyalogút! Ki fognak nevetni Újpesten! — 
mondogatták méltatlankodva.

S mikor az előadó a szociáldemokraták szere
péről beszélt, azt kérdezték félhangosan, de 
hallhatóan:

— Azért kutyagoltunk ide be, hogy aztán 
mocskoljanak bennünket? Ez az a pártokon fe
lül álló emlékünnepély?

Még a félszemü Gubi elvtárs ás alig merte vé
delmébe venni a kommunistákat.



— Nem titeket mocskolnak, hanem az áruló 
vezéreket — ennyit mondott ugyan, de arra, 
hogy ki fogják őket nevetni, amért két óra 
hosszat kutyagoltak valamiért, ami a közeli 
üzemek munkásainak negyedórányi fáradságot 
se ért meg — erre ő sem tudott mit ellenvetni, 
ö  is szégyenlette, ha nem is azt, hogy az újpes
tiek jöttek, hanem azt, hogy csak ők álltak kö
télnek. Az egyik szociáldemokrata bizalmi férfi 
el tétette a táblát, melyen a bőrgyár neve állt.

Fent az előadó Luxemburg Kosa utolsó cik
kéből vett idézettel fejezte be beszédét:

— ,,A forradalom a háborúnak az egyetlen 
formája, melynél a győzelmet csak a vereségek 
hosszú sora által lehet előkészíteni.”

Szép lett volna ez a befejezés, ha rá elszánt 
tömeg kiáltása felel fogadalomként, de most, de 
itt, ebben az atmoszférában, nem a sírok meleg
ágyából felsudarasodú győzelem csak szó volt, 
elment a fülek mellett; ami hatott, maradt, 
megragadt, az a jóslás első fele: a vereségek 
hosszú sora volt.

A tér sokkal gyorsabban ürült ki, mint más 
gyűlések után. Elsőnek az újpestiek távoztak el, 
nemcsak szinte eldugott táblával, hanem még 
csak nem is énekeltek. Koczián, aki pedig so
káig észre se vette, hogy baj történt, most Bá- 
tival együtt velük akart kimenni Újpestre. Stei- 
ner savanyú arccal intett nekik, most ne jöjjön 
ki „idegen.” S Báti fültanúja volt, mint torkoll
ták le a távozók Steinert, aki azt akarta bi
zonygatni, hogy nem szégyene, hanem dicsősége 
az új pestieknek, hogy bejöttek a gyűlésre. Még 
a félszemű Gubi elvtárs is azt súgta: Abban 
igazuk van, hogy mért épp mindent csak mi új
pestiek . . .  S magában Kocziánban is — leg
alábbis oly szótlanul ódalgott el, mintha még 
benne is — kétséget támasztott volna a felisme
rés, hogy ilyen kicsi még a tábor, a sereg, 
mellyel ő együtt masíroz.

— Hallom, az újpestiek elégedetlenek voltak?
— jött oda Bátihoz Lénárt kíséretében. Sarkadi.
— Igazuk van az újpestieknek. Ezért a szónok
latért ebben az időben Újpestről Pestre gyalo
golni . . .  t

/



— Vereségek hosszú sora! — kritizálta Liá
nért szenvedéllyel a gyűlés szónokát. — Ez a / 
hosszú sor már mögöttünk van, ez az igazság! Ez
az, amit meg kellett volna értetnie!

—  Salgótarjánban már tudják, hogy Lieb- 
knecht és Luxemburg nekik is halottuk, mert 
már közébük lőttek a köztársaság gépfegyverei.
A pestiek még nem tudják, majd rájönnek — 
szólt bele a beszélgetésbe Stein, aki bármily 
dühös volt is az előbb, most már visszanyerte 
biztonságát. — Mondja inkább, Sarkadi elvtárs, 
nem tudna valakit, aki nekem a magyar ma
lomiparról adatokkal szolgálhatna? Mit, hogy 
minek? Kérem, a legfontosabb dolgok közül 
való. . .  a szocializált üzemek közt a malmok
nak első naptól kezdve kifogástalanul kell 
funkcionálniuk. Egész pontos számadatokra 
volna szükségem . . .

Báti nem hallotta a további beszélgetést. Még 
ott állt köztük, de elnézett a fejük felett. A tér 
túlsó végében egy csoport ifjúmunkás között 
ott állt Cinner Erzsi. Háttal állt Báti .felé. Báti 
látta, mint megy oda hozzá Lányi s fog vele 
kezet. Erzsi nem nézett hátra, úgy ment el Lá
nyival és az ifjúmunkásokkal egy sorban.

Ez most már így lesz? Ez most már így van. 
Közben a gyűlés hallgatóságának utolsó itt ma
radt törmelékei isel-eltűnedetatek s ő egyedül állt 
már a téren. S ahogy még mindig abba az 
irányba nézett, amerre Erzsi vette útját, tekin
tete fennakadt a sarokház tábláján: Almássy 
tér. Ez alatt a tábla alatt állt meg azon az éj
szakán s tartotta oda égő arcát az eső hűvössé
gének. Mosolyogva gondolt most erre az éjsza
kára. Ügy mosolygott rádióst az akkori boldog
talanságának emlékére, mint szorongató sorsa 
szorításából pillanatra kitekintő férfi egy gye
reknek a könnyen felszáradó könnyeire. Szo
morúan, de elnézően s kicsit büszkén is. Jó volt 
érezni, hogy nem ment minden gondolat Erzsi 
eltűnő, egyenes alakja után s maradt gondja és 
búja, mely nemcsak az övé, hanem Kocziáné, 
Sárié, ismerős és ismeretlen elvtársaké éppúgy, 
mint az övé. Ez ugyanaz az Almássy tér, de, 
úgy érezte, ő nem ugyanaz, aki akkor itt állt.



Akkor öt még csak örömök és kudarcok érhet
ték, de most örömökön és kudarcokon túl vala
hol sebezhetetlen is volt, mert volt egy új gyö
kere, amely sebezhetetlenül kötötte a földhöz: 
volt célja is feladata az életének, mely célban 
és feladatban múlt idők legkülönb halottai s 
ma élők tízmilliói osztoznak vele. Szegény egy
kori sztrájktörő és zsebtolvaj, hogy szaladgált 
itt fel-alá, amikor az ő személyes Újpestjét, az 
ő vendégeit várta! Nem baj, Koczián elvtárs, 
most nem sikerült, legközelebb, jobban fog si
kerülni, legközelebb eljön Kispest, Csepel, Gö
döllő, egész Budapest népe, s eljön a végén is
mét énekelve Újpest is! Londontól Szalonikiig 
és mindenütt, ahol gyárak és szegény parasztok 
laknak, éppígy toborozzák kudarcok és sikerek 
között, de nem szűnő előkészületekkel a nagy 
lakodalmat, melynek az egész világ meghívott 
vendége. . .  te is hajlott hátú öreg ember, aki 
itt mégy el mellettem, te is megéred még, te is 
ott leszel még, s nem tudod, de neked is ki van 
már állítva a meghívó, kicsi lány, aki a rongyos 
katonával most itt átsietsz a téren!

A kislány, akihez Báti gondolatban a szavát 
intézte, csak szökdécselve tudott lépést tartani 
a szürke köpenyes katonával, akiben Bátinak 
kellemetlen volt Kozma Györgyre ismernie. Az 
első gyűlés, melyen az részt vett s épp annak 
kellett ilyen rosszul sikerülni! Első gondolata 
az volt, hogy úgy tegyen, mintha nem vette 
volna észre, szinte szégyellte magát, de aztán 
legalább Kozma Györgynél jóvá akarta termi a 
kudarcot, amit ez a gyűlés jelentett.

— Hanem hallja, ne árulja be a Kovács elv-, 
társnak, hogy itt voltam — volt Kozma György 
első szava, miután Báti többszörös hívására 
megállt. Úgy látszik ő is észrevette .Bátit, csak 
el akart tűnni előle. — Nem látott itt meg en
gem senki, egész idő alatt amott a kapu mögött 
találtam dekkungra, onnan hallgattam.

A kislány is, a rokkant mellett, ijedten nézett 
fel az idegenre, mintha az valami csínytevésein 
kapta volna rajta őket.



— De hiszen az csak jó, hogy eljöttek, ha 
ezúttal. . .  — kezdte Báti álmélkodva a kettő 
zavarán.

— Hanem — tört ki most már Kozma György 
— azt meg kell adni, ez bizony gyönyörű volt! 
Hogy megmondta! Milyen jól megmondta! Ez a 
so»k ember majd szétviszi az igazságot a nép kö
zött, úgy, úgy!

Kozma György nem tudott róla, hogy a gyű
lés nem sikerült. A csontos sárga arcon elége
dett mosoly rángott. Kozma György számára si
került az Almássy téren rendezett népgyülés.

— Szinte vártam, hogy szedni fogják a lábu
kat, kapja magát a sok ember s nekiront urak
nak, tiszteknek, szociáldemokratáknak . . .

Kozma György, aki még az előbb el akart 
tűnni Báti elől, most már nem bírt magával. 
Hirtelen a zsebébe süllyesztette a kezét és aztán 
a másik keze befelé hajló ujjaival, mint egy 
kis madarat, gyengéden, vigyázva, takarta be s 
szorította a melléhez a kis fekete jószágot, amit 
a zsebéből előhúzott.

— Tudja mi ez? Kukkantson csak ide. . .
Báti lehajolt, hogy a résen, amit Kozma

György szétnyúló ujjai hagytak, közelebbről 
megnézze.

— Ügy ám — suttogott diadalmasan Kozma 
György —, úgy ám, tojásgránát! Csak kapta 
volna magát a sok ember, ha már ennyien 
együtt voltak . . .  az utcán, éppúgy, mint én, má
sok is, ezren és ezren szegődtek volna hozzá
juk . . .  Jó, jó, tudom én, nem úgy van, várni 
kell a kommandóra, persze. Csak hallja, ne ha
logassák nagyon. Mert látja, itt hallottam, most 
már Németországban azon vannak, hogy a ka
tonáknak megint szalutálni kelljen, ha az utcám 
tisztbe ütköznek.- Maga a szónok mondta . . .

Ha az ember ránézett Kozma Györgyre, az 
indulatra, amit ez a távoli hír is már kiváltott 
belőle, akkor lehetetlen volt másképp reagálni 
az ilyen tervre, mint hogy olyan bizakodó ne
vetésre fakadjon, mint Báti tette.

— Azon vannak, akarják, igaz — legyintett 
aztán Báti. — De hol az isten csudájába akad



majd még egyszer baka, aki haptákba vágja 
magát az aranyosillag előtt?

Rózsi, a kislány, félreértette Báti nevetését s 
■azért szólalt meg:

— Az én apám még a háborúban is hasába 
mert rúgni egy tisztnek.

Kozma György a lapos tenyerével fejére ütött 
kotnyeles lányának, aki erre mindjárt elhallga
tott, de nem morcosán, még csak nem is ijed
ten. Csak elhallgatott s úgy nézett fel az ap
jára, mintha az nem megütötte, hanem megsi
mogatta volna.

— Ez a maga lánya, Kozma elvtárs? Mért 
nem küldi el a kommunista ifjúmunkásokhoz, 
hisz nagy gyerek már?

Kozma György a fejét rázta.
— Még nem lehet, nem szabad. . .  hanem 

majd. . .  — mondta titokzatosan.
— Majd — mondta utána Rózsi is.
Báti velük akart menni egy darabon. Kozma 

György azonban azt mondta, hogy sietős a dol
guk és nyújtotta és aztán gyorsan visszahúzta a 
kezét. Rózsi, kis emberkunyhócska két torony 
között, nézett fel az apjára meg Bátira. Egy
szerre bátorságot vett magának s hogy az apja 
elindult, ő is felnyújtotta kezét Báti felé.

— Szervusz elvtársnő — szorította meg Báti 
a vékony hideg kis kezet.

Rózsi egy másodpercre bizalmatlanul össze
ráncolta a homlokát. De aztán mindjárt derűs 
mosolyra simult ki az arca. Bátin látni lehetett, 
hogy nem csúfolódásból mondta, még csak nem 
is tréfából, hogy elvtársnő.

— Szervusz! — felelte Rózsi s megint szök
décselve ment az apja után, de közben többször 
hátra-hátravetette a fejét.

Báti megint egyedül maradt a téren, de ha 
nem is mehetett együtt az újpestiekkel, s ha 
Kozma György is, érthetetlen határozottsággal, 
tiltakozott a kísérete ellen, nem érezte magát 
egyedül. A Párizs kávéházbeli ismerősök is 
alighanem azért széledtek szét oly hamar, mert 
azoknak is az jutott eszükbe, ami most neki: 
hamar hozzáfogni a munkához, hogy segítsenek 
kiköszörülni a csorbát



P I R O S  — F E H É R  — Z Ö L D  
V A G Y  P I R O S

A munkanélküliek február huszadntára gyű
lést hirdettek a Vigadó nagytermébe, s Horting 
ötlete volt, hogyha a gyűlés jól sikerül, ak
kor a tömeg a Vigadóból egyenesen a kommu
nista pártbitkárság elé vonuljon, hogy ott a 
munkanélküliek nyílt hitvallást tegyenek a 
kommunista párt mellett — nem szabad, hogy 
ott is valami szervezési hiba történjék, előre 
kell gondoskodni arról, hogy kellő számban le
gyenek jelen kommunisták, akik a jelszót, me
lyet Hertimg meglepetésszerűen fog kiadni, 
nyomban helyesléssel kapják fel.

Báti fél délután Hertinget kereste. Más idők
ben valakit keresni azt jelenti, hogy az ember 
türelmetlenül s rosszkedvűen futja le a lábát s 
bosszankodik, hogyha sokáig kell keresnie. Az 
1919-es Budapesten másképp volt. Senkit se 
volt könnyű megtalálni, mert mindenkinek száz 
dolga volt s az ember mégse úgy élt, mint az 
expressz vonatok utasa, hanem inkább, mint a 
gyalogjáró vándor, akinek számára a közbeeső 
állomások nem pusztán a távolság csökkenését 
jelző mérföldkövek. Mikor pé.ldául Báti bement 
a nagy házba, ahol a leszerelt katonák és al
tisztek egyesületének titkársága székelt, hogy 
megnézze, nincs-e ott Herting, Hertinget nem 
találta ugyan ott, de valamit abból, amit Jler- 
tingnél keresett, mindjárt itt is meglelhetett. 
Amint belépett, tucatnyi ismerősre talált, olya
nokra, akiket vagy ő is ismert név szerint, vagy 
akik gyűlésekről, összejövetelekről, ahol be
szélni hallották, ismerték őt. Egyszerre többen



is nevén szólították, s ha Her ting nem is volt 
itt, volt velük is mindjárt fontos beszélnivalója.

— Mért nem voltak ott a Liebknecht-Lu
xemburg emlékünnepélyen?

Panasz a felelet. Mért tette a párt épp erre a 
vasárnapra, mi'kor nekik is épp ezen a délelőt- 
tön fontos egyesületi értekezleteik voltak? így 
nem lehet dolgozni, mért csinál a párt mindent 
olyan fejetlenül. S erre Báti minden gondolko
dás nélkül, mintha személy szerint a párt min
den tettéért ö volna a felelős, azonnal igyeke
zett meggyőzni ókét, hogy nem a párt, hanem 
az ő egyesületük a hibás. Náluk a vezetőségben 
még mindig vannak szociáldemokraták, s azok 
bizonyosan szándékosan intézték úgy, hogy a 
párt gyűlésével egyidőben tartották meg az 
egyesületi megbeszéléseket. A szociáldemokrata 
párt és a szakszervezetek is a szabotázsnak ezt 
a módszerét választották. Csepel például épp 
erre a délelőttre tűzött ki fontos üzemi megbe
szélést, osak azért természetesen, hogy lekösse 
a Weiss Manfréd-gyár munkásait. Erről Báti a 
rokkantaknál értesült, ahol először kereste 
hasztalanul Hertinget. S ott is azzal búcsúzott, 
mint itt: — Nézzetek kicsit a körmére a veze
tőiteknek.

A leszerelt altisztek és katonák egyesületé
ben azt mondta egy ismerős elvtárs, hogy Her- 
ting most alighanem Óbudán, a hajógyári mun
kásoknál lesz kint, de mielőtt Báti oda kimen
ne, jó volna, ha elnézne előbb — úgyis vasár
nap délután van — az egyik közeli négyemele
tes bérházba. A házban csak egy lakó van, aki 
kommunista, de ezen az egy lakón keresztül 
meg lehetne ebben a bérházban is indítani az 
akciót: ne fizessetek lakbért, vegyétek köztulaj
donba a házakat! A kommunista párt már he
tek óta agitált ezzel a jelszóval, s ha február 
elsején a lakók majdnem mindenütt mégis meg
fizették a házbért, a jelszó továbbra is hatásos 
agitációs eszköz maradt, főleg a szociáldemok
rata párt ellen, mely a jogrend és rendszeres, 
tervszerűen keresztülvitt szocializálás védelme 
nevében a felelőtlen kommunista követeléssel 
szemben a háziurak oldalára állt.



A bérház, ahová Bátit az ismerős elvtárs ve
zette a kilencvenes években épült, s annyiban 
volt v issza taszítóbb más bérkaszámyáknál,
hogy a gazdája úgy építtette, mintha mást is 
akart volna vele, mint pénzt keresni az embe
reken, akik majd benne laknak. Ezt a látszatot 
azonban a későbbi tulajdonos már nem igyeke
zett megőrizni, mert az utcára néző fal díszíté
sére szánt, ablakok alatt elhelyezett cementgir
landok éppoly elhanyagolt állapotban voltak, 
mint a haskötőszerű szeméremövvel felszerelt 
meztelen női gipszfigurák, melyek megcsonkult 
tagjaikkal csak sejtették, hogy eredetileg gipsz
ből való virágkosarakat tartottak felszegett fe
jükön. Ami azonban a ház belsejét illeti, annak 
dísztelenségében és egész beosztásában nem a 
háziúrnak világ felé mutatott arcílata, hanem 
minden cicomát megvető, csak legszüksége
sebbre szorítkozó puritán belső jelleme nyilvá
nult meg. Az udvar oly kicsi és szűk volt, hogy 
még egy kis kocsi se tudott volna megfordulni 
benne; ez a ház nem olyan lakóknak épült, 
akiknek az esetleges be- vagy kiköltözésnél 
jármüvekre lehet szükségük.

Négy oldalról/ sűrű sorban néztek le az ud
varba még nyári légypiszokkal pettyezett vagy 
pedig üres szemekkel meredő kis ablakok. A 
keskeny lépcsőház a kora délutáni órák elle
nére is sötét volt s az egyes emeleteken az egy
más szomszédságában álló fekete kilincse« la
kásajtók mögül csak úgy áradt ki a szegénység 
állóvizek szagára emlékeztető áporodott leve
gője. A második emeleten a vízvezetékcsapnál 
kannával kezében két lompos asszony porolt 
egymással s a szűk folyosón sorba nyíltak ki az 
ajtók, s Báti már a negyedik emeleten járt s 
még mindig hallatszott a két asszonynak a la
kók lármájától kísért éles hangja.

De Báti most már célnál volt. „A kommu
nista”, akihez az ismerős elvtárs felvezette, 
negyvenkörüli, kövér kofára emlékeztető öz
vegyasszony volt, s amint a kezén is meglát
szott, mosónőként kereste meg a kenyerét.

A folyosóról egyenesen a konyhába lépett az 
ember, s a konyhából nyílt ugyan még egy ajtó
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egy másik szobába, de a nő nem vezette őket 
beljebb, hanem tiszteletükre villanyt gyújtott a 
konyhába, ahol helyet foglaltak. S mintha csak 
várt volna a látogatásra, még le se ültek a ven
dégei s már megeredt a szava. Tán észrevette, 
hogy Báti figyelmesen néz körül >a helyiségben 
s azért kezdte mindjárt magyarázattál. Húsz 
esztendeje lakik már itten — beszélte el pergő 
nyelvvel — sőt, több mint húsz esztendeje, 
mert 1898-ban ment férjhez s akkor egyenest 
itt vettek lakást, a férje villanyszerelő volt és * 
elesett a háborúban. A háború előtt jól ment a 
dolga, öt gyereket szült és nevelt is föl, ez elég 
munkát adott, azonkívül nem is volt ráutalva, 
hogy ő is pénzt keressen. A férje szépen keresett. 
Akkor még a konyhaablakon fehér függöny ló
gott rózsaszínű szalaggal átfüzve. Senki se gon
dolja, hogy ez az ő konyhája mindig így fes
tett!

Élénken, de csak suttogva beszélt az asszony. 
Aztán azt is megmagyarázta, mért kell csende
sen beszélniük.

A háborúban neki is kenyérkereset után kel
lett nézni, akkor kezdte a házakba járást, mint 
mosónő. Nem kis munka, mert hajnalban kell 
elkezdeni, s aztán, ami a legrosszabb, a nehéz 
ruháskosarakat a mosópincéből száz meg száz 
grádicson felcipelni és kiteregetni a padláson. 
Öt gyereket világra hozni s aztán most már 
hosszú esztendők óta ezt a munkát, visszeres 
lett a lába s vasárnap örül, ha ülhet. És mert az 
öregségére is gondolnia kell — ki akar manap
ság egy özvegyet az ő korában feleségül venni? 
— nem mintha nem volna, aki örömest venné 
el, de persze csak a lakásért meg a bútorokért 
—, azzal próbál segíteni magán, hogy kiadja az 
ágyakat. Most egy péklegény, egy pincér meg 
egy kucséber az ágyrajárói. A kucséber általában 
nappal alszik, a pincér és a péklegény felváltva, 
hol nappal, hol éjjel, de hál’ istennek rendes fi
zetők. O maga itt alszik a konyhában azon a 
szalmazsákon ott a sparhert lábánál, tehát meg
szolgál igazán ezért a kis mellékkeresetért. A 
kucséber most alszik, azért kell halkan beszél
getni.



A látogatók csak most érték el, hogy végre a 
házbérnemfizetési akcióra terelődjék á szó.

— A háziúr? No igen — sóhajtott az asszony
ság —, hogyne fájna a szivem, ha az én keser
vesen megszolgált pénzemből az ágy raj árók 
után százalékot kell leadnom neki. Azért mond
tam is mindjárt — fordult Báti ismerős elv
társához —, én testestül-lelkestül mellette va
gyok a „komenistáknak” , ha azok keresztülvi- 
szik, hogy a szegénynek ne kelljen lakbért fi
zetnie.

S miután az asszonyság kifejtette azt is, h°gy 
ez a követelés az ágy raj árókra természetesen 
nem állhat, mert azoknak a tulajdon ágyát 
adja oda, s miután erre a megkülönböztetésre 
lakáskiadó és ágykiadó között Báti kísérője fel- 
bátorítóan bólogatott — az elvtársnő megnyu
godva beszélt tovább. A háború kitörése óta a 
háziúr egy tenyérnyi javítást se végeztetett a 
házon. Minden emeleten csak egy vízcsap van, 
illetőiéig az ő emeletén levő csap már három éve 
nem működik, s neki a rossz lábával mindig le 
kell mennie a harmadikra vízért. És hogy a la
kók milyen összeférhetetlenek ebben a házban!

Kezdte a pincelakásokon és úgy látszott, hogy 
emeletről emeletre haladva sorra akarja venni 
az összes lakókat, akikről mindről csak rosszat 
tudott mondani. De Báti felkelt. Alig várta, 
hogy kint legyenek már ebből a házból. Az elv
társ azonban, amint kitették a lábukat, elége
detten osettántett az ujjával.

— Ennek aztán kerepel a kereplője, mi? — > 
kérdezte szinte elismerésre várón a savanyú 
képű Bátit.

Az ismerős elvtárs, pénzintézeti tisztviselő, 
a púpos Kovácsnak régi ismerőse, a háborúban 
káplárságig vitte és a párt küldte ia leszerelt al
tisztek és katonák egyesületébe. Azok közül az 
emberek közül való volt, akiken nincs semmi, 
ami megragadná mások figyelmét, viszont bár
mikor dolga akad valakinek velük, mindig 
használhatók, megbízhatók és sohase kellemetle
nek. Ebben az elvtársban volt valami hivatal- 
nokszerü tárgyilagosság. Ha testi megjelenésé
ben hasonlított is az újpesti Steiner elvtársra,



körülbelül vele egyidősnek is látszott, hasonló 
csak termetre volt. Ebből a nemesi magyar csa
ládból származó szőke és tárgyilagos, majdnem 
kifejezéstelenül kék szemű emberből hiányzott 
az a csendes ravaszság, mely Steiner elvtársnál 
jól összefért a flegmával.

— Tudja elvtárs. . .  szabad a meyét?
— Zsámboki Géza . . .  hisz már többször ta

lálkoztunk.
— Tudom, csak a nevét felejtem el mindig, 

Zsámboki elvtárs. Ez a nőszemély . . .  a fejem 
adom rá, hogy kiuzsorázza az ágyraj áróit. Ha ő 
maga szegény ördög is, még egy csöppet se ro
konszenves. Fejem adom rá, hogy kiuzisoráz- 
za . . .

— Én magától a péklegénytől tudom, hogy 
így van, ahogy maga megsejtette, Báti elvtárs 
— felelte készségesen Zsámboki. — De feltét
lenül segíteni fog nekünk az akciónkban. Eb
ben a házban olyan szegény emberek laknak, 
hogy ö a legjobban szituáltak közé tartozik s a 
lakók adnak a szavára. Becslésem szerint körül
belül negyven család fészkel ebben a túlzsúfolt7 
kaszárnyában . . .  Amíg ő azt mondja, hogy elv
társnő, addig nekünk is az.

— Akkor tán hibáztam, hogy olyan gyorsan 
otthagytam, d e .. .  — látta be s igyekezett 
mindjárt mentegetőzni Báti.

Zsámboki sietett megnyugtatni.
— Nem tesz semmit. Báti elvtárs. Én meg

ígértem neiki, hogy a pártközponttól külön 
őhozzá fog kijönni valaki s ez most ön volt. 
Neki pedig elég volt, hogy megint elmondhatta 
a történetét. A legnagyobb nehézség — foly
tatta aggodalommal — a visszerek a lábán. Ne
kem meg is mutatta már. Nehéz lesz rávenni, 
hogy itt a mi akciónk érdekében ezzel a lábá
val lépcsőket másszon. De tudja, Báti elvtárs, 
ennél az akciónál a legnehezebb a házakban az 
első aláírást megszerezni, ez pedig már most 
biztosítottnak látszik. Nehéz még a további ki
lenc aláírás megszerzése. . .  ha azonban tíz már 
megvan, a többi lakó is csatlakozik. Jó volna, 
ha küldene nekem valaki alkalmas elvtársat se
gítségül.



Báti megértette. Zsámboki elvtárs őt erre, az 
imént tapasztaltak után, alkalmatlannak találta.

Zsámboki elvtárs hangjában azonban a szem
rehányásnak még árnyalatát se lehetett felfe
dezni, sőt, mikor a nagy ház kapujában, mely
nek színe már teljesen meghatározhatatlan volt, 
Báti elvált tőle, megköszönte Bátinak, hogy fel
jött „az ő” házába.

— S maga?
— Visszamegyek a negyedik emeletre, az 

elvtársnőhöz — felelte a korrekt Zsámboki. — 
Aztán megint lent leszek a leszerelt altisztek és 
katonák egyesületében. Ha tudna küldeni vala
kit Báti elvtárs, az ott megtalál. De hamarosan 
itt kellene, hogy legyen, mert ebben a házban 
a legtöbb lakásban ki van kapcsolva a villany
óra s petróleumra sincs pénzük. Aki tehát nem 
megy el hazulról, az korán fekszik ágyba. Szó
val, ha lehet, még mielőtt besötétedik. . .  Előre 
is köszönöm — mondta újból kezet fogva Zsám
boki elvtárs. És a kézszorítása nyugodt és tar
tózkodó volt és mosolygott hozzá azzal a finom 
és hűvös mosollyal, mely tán a háború előtti 
időből maradit meg nála, mikor még úri társa
ságokba járt és tán dzsentri lányoknak csapta 
a szelet.

Ily módon kereste Báti Hertinget, s minden 
közbeeső állomás eképp újabb eltávolodást je
lentett a kitűzött céltól. Zsámboki elvtárstól 
például nem lehetett egyenesen Óbudára ki
mennie, szeretett volna előbb találni valakit, 
akit hozzá küldhet segítségnek a házagitáció- 
hoz.

„Feltétlenül segíteni fog nekünk az akciónk
ban” (— mondta szakszerű megfontoltsággal a 
mosónőről Zsámboki, és Báti már megint úgy 
érezte, hogy tanult valamit. Az utóbbi időben 
annyiszor történt meg v4le, hogy valami fellel- 
kesítő új gondolatra vezették rá! S ha sokszor 
nem is tudott különbséget tenni egy tetszetős 
ötlet és alaposan végiggondolt gondolat között, 
nem is volt fontos az ő számára a különbségte
vés. A fontgs az volt, hogy a hirtelen feltámadt 
boldog elbámulást, az érzést, amit egy-egy elé
bebukkanó új megismerés árasztott el benne, ne



hagyja elsikkadni. Szokásává vált, hogy megle
hetős testes noteszíkönyvében pár szóval, mely 
jobbára csak az ő számára volt érthető, tartós
ságot adjon az elröppenő gyors felismeréseknek. 
Most is alig vált el Zsámbökitól, elővette note
szét, s a mostani gondolata oly fontosriak tűnt 
előtte, hogy nem elégedett meg rövid emlékez
tető szavakkal, hanem zsebkönyvét az egyik 
kapufának támasztva, azzal az örömmel, mely- 
lyel egy csodás ajándékot szorít az ember ma
gához s nem tud tőle megválni, írta be a koc
kás, még otthonról hozott, töredezett könyvecs
kéjébe:

„Épp az a nagyszerű a proletárforradalomban, 
hogy irigység, haszonvágy, kapzsiság, a legkö
zönségesebb és legantiszociálásabb ösztönk is. 
hacsak belesodródnak a forradalmi akaratba, 
elvesztik önmagukkal való azonosságukat. Min
den tűzzé tisztul, ami tüzet táplál. Vége a go
nosz jegyében történő áttörhetetlen körforgás
nak: önzés, kapzsiság, amint bekapcsolódnak a 
forradalomba, az utolsóba, nem fiadzanak új 
önzést és új 'kapzsiságot, hanem — nincs más 
kiútjuk — harcba kényszerítik a proletárt az 
önzés intézményes társadalma, a kapitalizmus 
ellen. Frontáttörés, áttörés a gonosz eddig át
törhetetlen körén, Belzebubnak segítenie kell 
kiűzni az ördögöt. Ez még sose volt eddig a tör
ténelemben, eddig egyik ördög helyére csak 
másik ördög jött, de kiűzni, megsemmisíteni. . .  
ez a perspektíva most nyílik először. Heuréka!’’

Hálásan gondolt Zsámboki elvtársra, mikor 
becsukta és zsebre tette noteszét. S míg jegy
zett, már eszébe jutott, hogy fog ám ő is örömet 
szerezni Zsámbokinak. Sárit fogja előlkeríteni 
és odarekommendálni hozzá; Sárit, aki a ház- 
bémemfizeté&i akcióban való munkára nemcsak 
engedélyt kapott, hanem — nagy elégtételeiére 
— mindenki el is ismerte, hogy ezt nemcsak 

nála jobban, hanem hozzá hasonlóan jól senki 
sem tudja csinálni. De az egész pártban abban 
is egyetlen volt Sári, hogy csakugyan hitte, 
hogy február elsején a legtönb pesti háziúr nem 
fog házbért kapni. Legalább száz bérházban 
járt számtalanszor ő maga, s megértette az em



berekkel s aláíratta velük a nyilatkozatot, hogy 
nem fognak házbért fizetni — és tessék! Nem 
vigasztalta a magyarázat, hogy mégse volt 
kárba veszett munka, mert a jelszó mozgalmat 
vitt bele a politikai életbe, izgalmakat kavart 
fel, leleplezte a tömegek szeme előtt a szociál
demokrata párt osztályharc-ellenes politikáját 
— Sári továbbra is személy szerint haragudott 
minden egyes munkásra, személy szerint őt 
árulta el'mindegyik, mert ő maga bizony nem 
fizetett lakbért, csak egy héttel elseje után, mi
kor már Steán Sanyi mondta, hogy muszáj, mert 
egyedül nem lehet sztrájkolni. Lefizette hát, de 
azóta annál hevesebben vetette bele magát az 
agitációba. Ebben a munkában nem tömegek
hez kellett beszélni, hanem bemenni a laká
sokba s egyenként „megdolgozni” az embere
ket. És Sári úgy tudott benyitni idegen prole
tárlakásokba, s leülni a gyerekek közé, vagy 
megnézni, mit főz az asszony s közben kiönteni 
a szívét, mely őszintén tele volt haraggal és el
keseredéssel a proletárok butasága miiatt! Mi 
volna egyszerűbb mint azt mondani, hogy fü
tyülünk arra, .amit ti abba a könyvbe ott a vá
rosházán beleírtatok s amit ti telekkönyvnek 
neveztek? A házakat munkások építették, a há
zak itt vannak s hacsak tízezer lakó fütyülne 
arra a természetellenes könyvre, mindjárt ki
derülne az egész papos, törvényes, nagy himba- 
mos apparátusról, melyet jogrendnek hívnak, 
hogy. . .  és Sári előhozta a mesét a királyról, 
akinek a hatalmas szép ruhája előtt addig vá
gódtak hasra .az emberek, míg egy okos ifjú
munkás el nem kiáltotta magát: de hiszen ez a 
burzsuj meztelen — erre aztán észbekaptak a 
többiek is és magukat is kinevették, amiért 
olyan buták voltak. Sári egy pillanatig sem ké
telkedett abban, hogy aki nem buta és mégis 
azt mondja, hogy neki nincs igaza, az személy 
szerint gazember.

S mikor Bátinak csakugyan sikerült most Sá
rit a háztartási alkalmazottak egy gyűlésén 
megtalálni, s előadta neki, hogy miről volna 
szó, az első kérdése az volt, hogy hány partáj 
lehet abban a házban?



— Lehet úgy negyven, vagy talán még több 
is — felelte Báti.

Erre Sári, aki pedig elvből, legalábbis Báli
val szemben, meglehetős zord képét öltött, fel
derült. Hiszen már magában annak is örült, 
hogy épp őt keresik valami munkára.

— Negyven partáj1 — ismételte. — Hát ak
kor gyerünk! - <

— Nem, nekem Hertinggel kell beszélnem, 
nem látta véletlenül?

— Nem én — mondta Sári, de megörült —, 
hanem maga csak keresse meg, mert akkor 
mindjárt átadhatja neki az én üzenetemet is. 
Ide figyeljen! Mondja meg, hogy azt üzenem a 
feleségének, nem értem rá odamenni, de ha a 
porontynak még tart a hasmenése, akikor te
gyen a tejhez fele vizet és csak szaharint a 
tejbe, ne cukrot. Mondja meg, orvost kérdez
tem, az tanácsolta.

S miután még megfenyegette Bátit, hogy le
harapja a fejét, ha rosszul adja át az üzenetet, 
súlyos léptekkel, de már izgatottan, mint aki 
kiadós portyázásra indul, elrobogott.

Már késő este volt, mikor Báti Óbudáról visz- 
szatért. Herting ott járt ugyan, de ő már nem 
találta ott. Herting helyett tucatnyi más ember
rel találkozott, mindnek volt vele s minddel 
volt neki fontos megbeszélnivalója. Mindenütt 
ugyanaz a titkos áram, mely ott feszült őbenne 
is. Néha közben el is felejtette, hogy mikor az 
Almássy térről elindult, Hertinggel akart talál
kozni. De Óbudáról jövet, már azért is, mert 
Sári úgy lelkére kötötte, hogy átadja az üzene
tet, felment Herting lakására. Voltaképp inkább 
azért, hogy a „poronty” miatt beszéljen az asz- 
szonnyal, mert az, hogy Hertinget otthon talál
hatná, eszébe sem jutott. Ki az az elvtársak kö
zött, akit, hacsak nem beteg, mostanában ottho
nában lehetne találni? Hertinget meg a kicsit 
biccegő járásával, szigorúan zárt ajkával, mere
dek homloka alatt a kék szemével, Hertinget 
meg éppen nem lehetett elképzelnie másképp, 
mint sok emberrel, lármával, harci izgalommal 
körülötte.



Herting azonban ezúttal otthon volt. Ha Her- 
ting a „poronty”-ot ölében is tartotta s az asz- 
szcmy a lámpa alatt fehérneműt foltozgatva ült 
is, mikor Báti belépett — csak rá kellett néznie 
az arcokra és láthatta, hogy nem épp idilli han
gulatot zavart meg. A sarokban, a kis sparhert 
fölött kifeszített zsinóron pár szál holmi szá
radt, s bár már nem égett a tűz, még tartották 
a meleget a falak. Egy-egy bevetett s egyforma 
bordó terítővei letakart ágy a szoba két sar
kában, szekrény is volt s az asztal körül négy 
szék, tehát ha szegénység is, de nem az a nyo
mor, mely elernyesztőn úgy csapja meg az em
bert, mint a gyógyíthatatlan beteg látványa.

— Zavarok talán? — kérdezte Báti.
A osinos, fitos orrú fiatalasszony a kérdésre 

még csak fel se nézett a munkájából. Herting 
se sietett a felelettel, ö  is az asszonyt nézte, 
akinek hosszú szempillái árnyékot vetettek az 
arcára. Ha az ember jobban megnézte, a fiatal- 
asszony inkább durcáisnak, mint rosszkedvűnek 
hatott. Az is lehet, hogy ez csak azért volt, mert 
a gödrös állával az arc maga tulajdonképp min
dig vidámnak látszott, ha ő maga nem is volt 
az. Aki azonban kétségtelenül elkeseredetten 
morcos, az Herting volt. Most letette a piros ru- 
hácskába öltözött csöpp és csenevész jószágot 
az ágyra s hirtelen pattogva fordult Bátdhoz:

— Hát mondja meg maga, hogy létezik-e 
nemzet és létezik-e az, amit az uralkodó osztá
lyok nemzeti ellentétnek neveznek, létezhet
nek-e ilyen gondolatok és érzések egy öntuda
tos proletár számára?

Ügy állt itt Herting, hogy csak egy fehér csu
hát kellett volna a vállára dobni s alakja s a 
mozdulat — indulatosan röpült s állt meg a ma
gasban szétvetett ujjakkal a jobb karja —, egy 
fanatikus középkori hittérítő dominikánus ba
rát hatalmas mása lett volna. Báti most megint 
ráismert Hertingre. Poronttyal az ölében vagy 
népgyűlésen, ott vagy utcán, mindig őmaga volt.

— ó , hisz az nagyszerű, hogy ilyen dolgok 
miatt veszekszenek — kiáltott fel Báti. — Lám, 
még nincs itt az új társadalom s máris vannak 
proletárok, akiknek életében megszűnik a pol



gári kettősség, proletárok, akik nem választják 
külön a családi életet a közösségben való, a 
nyilvános élettől.

Herting értetlenül nézett Bátira. Megbolon
dult? Mit lelkesedik fel azon, hogy ő úgy el van 
keseredve? Neki segítség kellett, s mert az asz- 
szony csak tovább varrt s még mindig fel se 
nézett, hogy Báti jobban megértse a kérdést, 
elmondta, hogy magyarázatokkal kísérve fel 
szokta olvasni feleségének az érdekesebb híre
ket. S már a múlt héten gyanús volt neki a fe
lesége. így mondta: gyanús volt. Akkor hozta 
az újság a hírt, hogy a cseh megszállás alatt 
lévő Pozsonyban az ottani magyarok népgyűlést 
tartottak, és mikor egy tizenkét éve? kis ma
gyar felmászott az egyik telefonpóznára és ki
tűzte ott a magyar nemzeti zászlót, a csehek 
célba vették és lelőtték a kicsit s ugyanakkor 
sortüzet is adtak a tüntető magyarokra. A hír 
hallatára a feleségem — mondta Herting — el
kiáltotta magát: ezek a disznó osehek. Nekem 
mindjárt gyanús volt, de megnyugtattam ma
gam, biztos úgy érti, hogy ezek a disznó cseh 
imperialisták.

Nem szélt hát semmit egész a mai napig, de 
ma aztán kiderült, hogy mennyire igaza volt 
neki a gyanújával. Az állt a mai újságban, hogy 
két magyar repülőgép átröpült a megszállt Po
zsony fölött és a gyerek és a vérengzés másik 
tizenegy magyar áldozatának sírjára a magyar 
kormány tizenkét koszorúját dobta le. Magyar 
nemzeti szalag volt a koszorúkon s a szalagokon 
két felírás: „A magyarság mártírjainak” „Egész 
Magyarország veletek gyászol.”

— Erre a feleségem — kiáltott fel most Her
ting s tagolva mondta utána — megint azt 
mondta: disznó csehek! Ezt most már nem 
hagyhattam szó nélkül. S erre látszott csak 
meg, micsoda nacionalista ideológiáik élnek még 
az én feleségemben. Azt felelte nekem, hogy én 
azért nem lelkesedek a magyar repülők bravúr
jáért, s azért nem gyűlölöm a cseheket, mert én 
német vagyok! Hogy a magyar munkások gyű
lölik őket, nem a cseh burzsoáziát, a cseheket, 
és azért sztrájkolnak mind az egész cseh meg



szállás alatt lévő Szlovákiában! Ügy beszélt, 
mint ahogy tán a reakciós magyar véderő egy
letben beszélnek, de nem ahogy kommunistá
hoz illő. Mintha sose olvastam és magyaráztam 
volna meg neki a Kommunista Kiáltványt, ahol 
világosan ki van mondva: Az emberiség törté
nelme — nem németek és magyarok és csehek, 
hanem — osztályharcok története. Ezt nem 
azért mondom, mert német vagyok, vagy nem 
vagyok német, hanem mert öntudatos proletár 
mást nem szabad, hogy gondoljon. S tudja, 
Báti elvtárs, mit felelt nekem erre a feleségem? 
Azt felelte — mondd meg te, hogy mit feleltél 
erre, hisz biztos most is még azt gondolod, tes
sék, mondd Grét, mondd csak . . .

Grét csak a vállát vonta s egy szót se szólt. 
Herting egy pillanatig várt s aztán a saját ha
jába markolva ő mondta el, hogy' mit felelt:

— Mégis a-csehek ellen vagyok — azt felelte 
a feleségem. A csehek, a csehek, donnerwetter 
— s Herting most egy pillanatra megfeledkezve 
Bátiról megint egyenesen az asszony elé állt. — 
Mi az, hogy csehek? Nem sztrájkol a csehországi 
proletár együtt a magyarral és Muna nem épp
olyan kommunista, mint Kun Béla? S a ma
gyar burzsoák nem lövettek bele a salgótarjáni 
bányamunkásokba, és a német burzsoák nem 
mészárolják-e a spartakistákat? És a német 
burzsoák nem jöttek-e segítségére a francia bur- 
zsoáknak a párizsi kommün vérbefojtására? A 
kommunista azt mondja, hogy világ proletárjai 
egyesüljetek és nem azt, hogy disznó csehek!

Grét dühösen emelte fel a fejét.
— És mégis örülök neki — mondta Herting 

szemébe —, juszt is örülök neki, hogy magyar 
piros-fehér-zöld szalagos koszorúkat dobtak le a 
sírokra. Te okosabb lehetsz, mindent jobban 
tudhatsz, és én mégis örülök neki és kinek mi 
köze hozzá!

Herting tehetetlenül keresett szavakat, kék 
szeme szikrázott, de közben a kiabálástól nyug
talanná vált az ágyon elhelyezett gyerek, s Her
ting, aki odament v hozzá, olyan hevesen kapta 
fel, hogy attól csak még hangosabb bőgésbe 
fogott. Herting babusgatva futkosott vele körbe.



— A kérdés, elvtársnő — vetette közbe magát 
Báti, akinek azonban kiabálnia kellett, hogy a 
gyerekbőgés közepette Herting is megértse —, 
a kérdés az, hogy nem örülne-e még jobban, ha 
a cseh imperializmus áldozatainak pozsonyi 
sírjai fölött a magyar szovjetköztársaság repü
lőgépei szálltak volna már és nemzetiszínű he
lyett vörös szalagos koszorúkat dobtak volna le 
a sírokra?

Herting hevesen tiltakozottt:
— Egyáltalán nem ez a kérdés. Még másod- 

és harmadsorban se szabad nacionalistának 
lenni. Még egy csöppet se tűrök meg belőlé. 
Nem véletlen, hogy Marx a világ és nem minden 
nemzetek proletárjairól beszél. Csak meg kell 
nézni a német szociáldemokratákat, mit csinál
nak most a nemzetgyűlésükön, hogy szavalnak 
a német nemzetről, akár a háborúban, közben 
gyilkolják a német proletárt úgy, hogy nincs az 
a francia generális, aki jobban tudná ölni és 
üldözni őket. Ezt is azért mondom, mert „né • 
met” vagyok, mi? Hát én, a német, tudd meg, 
ezt az egész német hazámat, ahol ma Reinhardt 
és Noske kommandírqz, odaadom holnap egyet
len magyar faluért, csehért, bolgárért, mindegy, 
de ahol megvan már a proletárdiktatúra! Tudod 
mit kívánok én ennek a mai Németországnak, 
én, én? Hogy bárcsak még hússzor inkább kira
bolták volna az antant-imperialisták — minél 
rosszabb a mainak, annál hamarabb lesz itt a 
holnapi, az, amelyik az én hazám lesz, a tied 
is meg a cseh proletáré is, a Szovjet Német
ország! S ha abból a holnapiból, a mienkből, 
csak egy szeget is el akar rabolni a ófrancia 
burzsoá, akkor puskát fogok, de nemcsak én, 
a német, hanem meglátod, a francia munkás is 
velem együtt — a francia burzsoá ellen. Hát 
rabló vagy te, Grét, hogy úgy beszélsz? Hát 
nem tudod, hogy a nacionalizmus az a rablók 
vallása? Hát nem tudod? — kiáltott Herting s 
úgy tolta szabad tenyerét Grét orra alá, mintha 
a világító igazságot nyújtaná feléje, hagy lássa 
be végre: itt van. — Vagyis: — szólt aztán mé
lyen' fellélegezve *— a történelem az osztály
harcok története.



Grét sóhajtva tette le munkáját és nyúlt a 
gyerek után, akit Herting a vita hevében ringa- 
tás helyett csak zötykölt és rázott.

— Most megértetted? — szólalt meg Herting 
újra és szinte fenyegetően, amint a gyerek'az 
anyja karján kicsit elcsendesedett: — Belátod, 
hogy ndm arról van szó, hogy én néniét s te 
meg magyar vagy?

— Bel — felelte elkínzottan Grét s türelmet
lenül intett, hogy csak hallgasson már, mert a 
gyerek megint felriad.

Hertinget erre mintha csak kicserélték volna. 
Arca, mely időnként valami autokratához ha
sonlított, aki ítéletet hirdet és feltétlen enge
delmességet követel, most egy csapásra felde
rült. Elkérte az alvó gyereket, óvatosan a kar
jára vette s vitte az ágyra. Nem vette észre, 
hogy az, amit elért, nem meggyőzés, hanem csak 
győzelem volt? Herting megnyugodva telepedett 
le Bátihoz az asztal mellé és figyelemmel hall
gatta a Sári üzenetét, melyet Báti most hangját 
tompítva közölt az asszonnyal.

Grét már Sári neve hallatára is felélénkült.
— Nagyon kedves, jó asszony a Sári — je

gyezte meg s újra hozzáfogott a munkájához.
Herting a fejét rázta.
— Jó elvtárs, de nem asszony. Az én felesé

gemből még lesz jó elvtárs, de Sáriból sose lesz 
jó feleség. Arra születni kell.

Grét azonban nem volt megvesztegethető és 
Sári védelmére kelt.

— Inkább még Stein elvtársat lehetne szidni, 
de Sárit semmiképp — tiltakozott. — Már itt 
volt a tél és Sári még lyukas cipőben járt, mert 
a Sanyijának is lyukas volt a cipője s inkább 
azt talpaltatta meg. Pedig az kevesebbet, sok
kal kevesebbet futkos, mint Sári!

Herting a fejét vakarta. Tulajdonképp nem 
annyira Sárira akart ő rosszat mondani, mint 
inkább Grétet dicsérni.

— Hiszen persze, persze, minden jó a Sári
nál — mondta engedékenyen — akárcsak egy 
jól elkészített pecsenyénél — csak épp elfelej
tették megsózni. Nekem nem asszony. Nem há
zias. Az asszonyi só hiányzik nála, no — nyögte



ki a német s vetett közben meleg pillantást a 
fitos orrú, gödrös állú asszonyra.

— Asszonyi só — ismételte Grét és, elfakadt 
nevetve.

Asszony^ só, háziasság . . .  Ha Eisinger szájá
ból hallja ezeket a szavakat, akkor nem ütközik 
meg rajtuk Báti. De mi köze Hertingnek ezek
hez az ideálokhoz? Herting nem hagyott időt 
Bátinak az elmélkedésre. Alig nézett körül Báti 
s állapította meg, hogy a tűzhely falán fülüknél 
fogva — egymás fölé vert szögekre — felakasz
tott konyhaedényektől kezdve a fehér rózsákkal 
díszített bordó ágyterítoig minden csakugyan 
ragyog a tisztaságtól, s alig kelt fel Báti, hogy a 
nagy szakállas Marx-kép alatt felakasztott, be
keretezett kis fényképet közelebbről megnézze
— Herting is felállt s dicsekedve nemcsak azt 
mondta cl neki, hogy Grét különböző fényképei 
mikorról valók, hanem némelyikről még azt is 
tudta, hogy mely alkalomból készültek. Azt, 
amelyik Grétet kezében kissé kacéran feje fölé 
tartott napernyővel emelte ki a múlandóságból, 
Herting még le is akasztotta és odavitte az asz
talhoz a lámpa alá.

— Ilyen volt a feleségem két év előtt — 
mondta s a fényképen álló külvárosi eleganciá
val öltözött, feszes testtartású Grétről meleg, 
szinte bűnbánó pillantást vetett az asztal mel
lett kissé kipirult arccal öltögető, szegényes ru
házatú asszonyra. S mintegy magát vigasztalva 
szólt aztán: — Hanem lesz ez még jobban is — 
s ezzel tnsszaakasztotta helyére a képet. — Lesz 
ez még jobban is — ismételté, de most nem 
sóhajtva, hanem fenyegető elszántsággal s visz- 
szavedlett azzá, akinek Báti a pártból és gyű
lésekről ismerte.

Délután nemcsak a hajógyári munkásoknál 
járt kint, hanem előzőleg Újpesten is megfordult
— mesélte Herting. — Újpesten beszélt Stei
ner elvtárssal is. Stéinernek nehéz dolga lesz, 
mert a történtek után azok az újpesti munká
sok is, akik már tagjai voltak a pártnak, vissza 
akarnak menni a szociáldemokratákhoz. Hiba 
volt, hogy Liebknécht-Luxemburg emlékünne
pély címén hívták össze a gyűlést. Ez rossz pa
rola, ez nem vonzhat tömegeket. Egy emlékün



nepély miatt nem lesznek kaphatók órákhosszat 
gyalogolni.,

— De Liebknechtről és Luxemburgról, nem 
pedig akármilyen emlékünnepélyről volt szó! — 
tiltakozott Báti, akit sértett ez a hang.

— Ha minden kerületben külön összejövete
leket rendeztünk volna ilyen címen, akkor jöt
tek volna . . .  ez így van. S azonkívül is, nem 
mondom, Liebknecht jól dolgozott a háború 
alatt, Luxemburg is elsőrangú elvtársnő volt, de 
ezúttal nagy hibát követtek el. Nem lett volna 
szabad egy percig sem együtttműködést keres
niük a független szocialistákkal. így hónapokra 
visszavetették a német forradalmat. S a tetejé
be — fejezte be majdnem haragosan — ők is 
odavesztek, pedig. . .  soká lesz, mire a pártnak 
megint két olyan jó szónoka akad.

Báti idegenkedve nézett Hertingre.
— Elvtárs, maga igazán nem szentimentális!

— fakadt ki végül.
— Szentimentális? — kérdezte Herting s nem 

értette, mi ebben a szemrehánynivaló. Kissé el
csodálkozva nézett Bátira. Aztán nyugodtan fe
lelt: — Csakugyan nem vagyok. Szentimentális
— fordult hirtelen megváltozott arccal s kezé
nek egy tanítósan oktató mozdulatával az asz- 
szonyhoz —, ez az idegen szó azt jelenti, hogy 
olyan nyámnyámos, nyafogós valaki.

— Az ilyen idegen szavakat — nézett fel egy 
pillanatra s mondta panaszosan Grét — úgyse 
tudom megjegyezni.

Herting bátorította. ,
— Ez nem olyan nehéz, mint némelyik . . .
— Ak-ku-mu-lá-ció, ez nehéz volt, ez volt a 

nehéz! — nevetett fel a tanítvány és kék sze
mét nem minden kacérság nélkül emelte Bátira, 
s most aztán ő kezdett panaszkodni Hertingre. 
Két hónapja majd minden héten kap Herting 
az apjától levelet és nem akar írni az öregnek, 
mert. . .

Tovább nem mondhatta, mert Herting dühö
sen dobbantva vágott a szavába:

— Mondtam már, hogy erről hallgass!
Báti nem tolakodott kérdésekkel, hanem az

zal törte meg a csendet, hogy végre a munka
nélküliek tervezett gyűlését tette szóvá.



Herting még az előbbi haragtól kipirultan, de 
nyomban teljes figyelemmel fordult az új téma 
felé. Azt ajánlotta Bátinak, amit már délután 
kint Űjpesten Kocziánnak is mondott, aki Stei
ner tilalma ellenére mégis kiment később Új
pestre: különösen az újpesti munkanélküliek 
között kell nekifeküdniük az agitációnak, ha a 
munkanélkülieket sikerül beszervezni, akkor azo
kon keresztül megint visszahódítják majd az 
ottani üzemék munkásait is. Nem kell a mai 
kudarc miatt kétségbeesni: az ilyen hullámzások 
még megismétlődhetnek párszor, mert hát nem 
könnyű a munkásokat eltépni a párttól, mely
hez sok évtizede tartoznak. Persze, a fiatal mun
kásoknál könnyebben megy. A fontos az, hogy 
a kaszárnyákban mielőbb gyökeret verjünk 
Ezt Kun jól csinálja, de túl lassan, túl lassan! 
Ismeri közelebbről Szamuellyt? Nem? Szamuelly 
azt mondja, hogy inkább fél évvel később jöjjön 
a forradalom, de fundamentuma legyen a nagy 
kommunista tömegekben, ha itt lesz. Persze, 
közben addig is minden vonalon dezorgani- 
zálni. . .  Ezt az idegen szót — kérdezte hirtelen 
saját szavába vágva gz asszonyt —, ezt ismered 
már?

— Nem — válaszolt némi szünet után Grét, 
látva, hogy Herting nem folytatta addig, míg 
feleletet nem kapott tőle.

— Feje tetejére állítani mindent, nem hagyni 
őket lélegzethez jutni.. . ezt nem nehéz megje
gyezni. Ha legközelebb előfordul, már biztos 
tudni fogod. Dezorganizálni. . .  De ez se törté
nik, még ez se — folytatta Báti felé fordulva. 
— Ezen az elmúlt héten egyetlen komoly sztrájk 
se volt egész Budapesten! Lám, Németországban 
nem múlik el egy nap se, hogy észre ne vétes
sék magukat-a spartakisták . . .  ott már folyik, 
nálunk még meg se kezdődött a forradalom! 
Hova megy Báti innen? A Párizs kávéházba? Az 
entellektüel elvtársak állandóan kávéházba jár
nak és mégsem tudnak a pincérek közt agitálni. 
Nem könnyű dolog, de legalább megpróbálhat
nák. A Párizs kávéházban például egy Eisingcr 
nevű pincér a bizalmi. . .  nem csoda, ha ilyen 
bizalmiak mellett nem lehetett rríáig Pesten 
egyetlen komoly pincérsztrájkot se szervezni.



Azt nehéz velük megértetni, hogy a borravaló 
rendszer megalázó s hogy az eltörlése nem je
lent jövedelemcsökkenést, ha ennek fejében na
gyobb fix fizetést és százalékos haszonrészese
dést verekszenek ki maguknak. Próbáljon Báti 
Eisingerrel beszélni, de a forradalomról ne be
széljen vele, mert akkor mindjárt megijed, őt 
csak a nagyobb kereset kilátásával lehet meg
mozgatni. Alamuszi egy alak és fertelmesen in
differens. Indifferens, Grét, azt csak tudod mit 
jelent? — kérdezte megint aggódva.

Grét sóhajtott és halkan mondta:
— Már sokszor előfordult, de mindig megint 

elfelejtem.
— Nem baj, majd megjegyzed — felelte tü

relmesen Herting. — Indifferens . .. például te in
differens voltál, mikor közelebbről megismer
kedtünk. Aki nem vesz részt az osztályharcban, 
bár proletár . . .  Indifferens.

De Grét már ásított a fáradtságtól, mert késő 
este volt s Báti vette a kabátját.

— Tiszteltetem Flórián urat — mondta az 
asszony, hogy Báti elköszönt.
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Csak pár nap telt el azóta, hogy Eisinger sür
gős beszélgetésre „kérte fel” Bátit, de micsóda 
napok voltak ezek! Egyáltalán nem azért, mert 
Báti nem jött a sürgős beszélgetésre, ez csak rá
adásként szerepelt az aránytalanul súlyosabb 
okok között, amik miatt kutyául érezte magát. 
Bár Báti a súlyos okok felidézésében részes volt 
szintén, de ez esetben a tulajdonképpeni hibát, 
mint a töprengő Eisinger bevallotta, ő maga kö
vette el, éspedig azzal, hogy már rég foglalko
zott a riszkáns gondolattal, hogy orvoshoz men
jen. Ha ő maga nem hánytorgatta volna magá- 
bah már régóta ezt az ötletet, akkor Báti hiába 
írta volna fel neki az orvos címét egy cédulára, 
nem ment volna.

Azóta, hogy ott volt, úgy érezte, mintha el
tekintve némi álmatlanságtól, azelőtt direkt ki
tűnő kondícióban lett volna, míg azóta határo
zottan aggasztóvá vált „összes állapota” . Licht 
doktor személye természetesen nem foglalkoz
tatta, Licht doktor az ő szemében megapellál- 
hatatlan ítélethirdető volt, fórum, mely az ob
jektív tudomány, az Eisinger által oly nagyra- 
becsült orvosi tudomány törvénykönyvének is
meretében citálja rá a páciensre az érvényes 
paragrafusokat. S nem felületes vizsgálat alap
ján hangzott el a verdikt, sőt!

Eisingernek először is le kellett ülnie és fesz
telen társalgás keretében előadni, hogy mije fáj. 
Hamarjában azonban ő maga sem tudta s csak 
épp hogy a barátságos kérdezőködésre mégis 
mondjon valamit, azt felelte, hogy a lába. Ez



igaz is volt, de ezért igazán eszébe sem jutott 
volna orvoshoz menni. Licht doktor erre lehú- 
zatta vele a cipőjét, sőt harisnyáját és nadrág
ját is, még a hosszú szárú alsót is és fel-alá sé
táltatta. Végül azt mondta, hogy Báti úr oko
sabban tette volna, ha ezzel a bajjal valamelyik 
ortopéd specialistához küldi, mert mostanában 
már lúdtalpakat is tudnak operálni. Eisinger 
mentegette Bátit s jómagát, hogy ők ezt nem 
tudhatták, megköszönte a tanácsot s öltözködés
hez fogott, azt hitte, ezzel kész is minden, csak 
fizetnie kell s már mehet is. Alig húzta azonban 
fel az alsónadrágját s a zokniját, melyet alsó
nadrágja madzagjával erősített oda a vékony 
alsó lábszárához, s fűzte be a cipőjét — a doktor 
levettette vele a kabátját és az ingét, mert ha 
már itt van — mondta — akkor megvizsgálja 
a nemesebb szerveket is. Ez is megtörtént s most 
felöltözhetett, s hogy megint a szokott formájá
ban, ruhában állt az idegen szemek előtt, kez
det^ megnyugodni s várta, hogy piegkapja a re
ceptjét s aztán mehessen. Ehelyett azonban a 
doktor visszaültette a karosszékbe, mely szem
közt állt az íróasztallal.

— Köszönöm — ült le s kelt fel mindjárt 
Eisinger —, nem akarom zavarni, hogy úgy 
mondjam, tartóztatni — mondta és a tárcája 
után nyúlt. Erre a doktor felkelt az Íróasztal 
mögül és csak azután foglalta el helyét, miután 
sikerült Eisingert lenyomnia a karosszékbe. S 
amint így megint szemben, ültek egymással, a 
doktor mindenféle olyan dolgokat kezdett kér
dezgetni, melyeknek Eisinger meggyőződése 
szerint semmi közük sem volt a tudományhoz. 
Hogy talán ő is kommunista-e? — kérdezte a 
doktor.

— Legkevésbé se, én csak kávéházi alkalma
zott, azaz pincér vagyok — felelte Eisinger —, 
s a tisztelt Báti úr csupán csak földim.

— Nős?
— Sajnos, szintén nem, die idővel esetleg 

adott esetben feltétlenül szándékoznék. . .  — s 
nem utolsósorban azért, hogy visszaterelje a 
doktor figyelmét a tudományra, megkérdezte: 
— De a tüdőn nem tetszett semmi veszedelme
set találni?



— Hát ami a tüdőt illeti — simogatta meg 
az állát a doktor, mintha gondosan kontrolálni 
akarná, hogy elég simára van-e borotválva —, 
hogy is mondjam? Kopogtam már vidámabb 
tüdő felett is .. úgy értem, olyan is van, de 
mennyi! amelyik még többet lármázik, zörög, 
sípol, mint a magáé. Persze, lehetne a magáé is 
sokkal szolidabb. Szóval jobb volna, ha nem 
pincérként keresné a kenyerét. De ha történe
tesen trombitás volna egy rezesbandában, az a 
tüdejének még rosszabb volna. Amennyire 
tudja, kímélje magát.

— Például kérem — szólalt meg előrehajolva 
a páciens —, ha egy nagyobb tengeri útról 
volna szó, mondjuk egészségi szempontból?
. — Tengeri útra? — vonta fel csodálkozva a 
liomlokát a doktor. — Egyelőre Pestről Sze
gedre utazni is vállalkozás, olyan rendszertele
nül közlekednek a vonatok. Hol vagyunk a ten
gertől! Egyelőre még a szárazföld is, melyen 
mozoghatunk, mindig kisebb lesz. A végén már 
magyar polgár legfeljebb villamosra ülhet, ha 
épp utazni akar. Hogy jut eszébe a tenger?

— Csak épp apropó kérdeztem, ti. ha egyszer 
meglesz mégis a béke az antaint-al és akkor 
szóba kerülne. . .

A doktor fél szemmel, fürkészve nézte az 
emberét, aztán vállat vont és komolyan kezdett 
beszélni. Olyan hangsúlyozottan komolyan, 
hogy Eisinger mindjárt rosszat sejtve hajolt 
még jobban előre.

— Nézze kérem, semmi értelme, hogy ilyen 
távoli lehetőségekkel foglalkozzék. Az a kérdés, 
hogy most módjában áll-e valamit tenni az 
egészsége érdekében s hogy mi legyen az. Sokat 
dohányzik?

— Nem kérem, sőt.
— Szokott inni?
— Abszolút soha.
— Ez mindenesetre helyes. A fő baj nem is 

a tüdőben van. Látta, micsoda cirkuszi lendü- 
letett vett a lába, mikor a térdére ütöttem? S 
nyújtsa csak ki a kezét. . .  mihdkettőt, Ez iga
zán szép műtét, amit itt a kezén végeztek. . .  de 
látja, hogy reszket? Hogy van a nőkkel?



Eisinger abban a hiszemben, hogy csak vala
mi könnyelmű városi tréfáról van szó, mint 
amilyet régebbi céltudatlan kollégái űztek vele 
előszeretettel, heherészett s zavarában csak 
anyit tudott felelni:

—' Pardon, kérem . . .
— No nem — makacskodott Licht doktor 

annál inkább, minél jobban húzódozott Eisinger 
e kérdés taglalásától. — Milyen nemi betegségei 
voltak?

— Kérem, direkt félre tetszik ismerni. . .  én 
ilyen dolgokkal nem foglalkoztam, épp a be
tegségekre való tekintettel nem — szólt Eisin- 
ger s minthogy úgyis közelinek remélte a vizit 
végét, jónak látta az alkalmat megragadni s 
megjegyezni: — Egy vidéki pincér keresetéből, 
kérem, nem is futja az ilyesfélékre.

Licht doktor is felkelt, de még mindig nem 
azért, hogy elbocsássa páciensét. Eisingernek 
most Licht doktor kinyújtott mutatóujjára kel
lett néznie s úgy forgatnia a szemét, ahogy az a 
mutatóujját mozgatta.

Ezután körülbelül legalább még tíz percig 
tartott a vizit, mert most kiderült, hogy Eisin
ger nem a lábfájás, nem is a tüdőbeli állapota 
miatt kereste fel az orvosi tudomány képvise
lőjét. Kiderült, hogy épp azért jött, mert nem 
fáj semmi, csak épp kvázi betegnek érzi magát. 
Licht doktor triumfált, de Eisinger egy csöppet 
sem. Mert amilyen mértékben megnyugtatta 
volna, ha az alapos vizsgálatok és kikérdezések 
után megkapja a receptjét, annyira feldúlta, 
hogy recept helyett, melyet patikában megcsi
náltak volna neki és néki csak be kellett 
volna vennie és minden kész és rendben lett 
volna — Licht doktor azzal bocsátotta el, hogy 
az 5 bajának neve: neunasziténia s hogy csak ő 
maga gyógyíthatja ki magát, amennyiben 
igyekszik, kellő óvatosság mellett, kevésbé cél
tudatosan, illetőleg épp, ami a nőkhöz való vi
szonyát illeti, vidámabban éhji.

— Attól is beteggé lehet az ember, ha túl vi
dáman él, de attól is, hogyha az életből túlsá
gosan hiányzik a testi öröm — mondta Licht 
doktor, aki nem tudhatta, hogy ezzel a tudomá



nyos szabállyal Eisingert az egész eddigi világ
nézetét megrázkódtató feladat elé állította. 
Eisingert annyira megviselte az orvosi látoga
tásnak ez az eredménye, hogy hiába nem foga
dott el pénzt tőle az orvos — még ennek sem 
tudott örülni. — Jóízű, de elég költséges orvos
ságot rendeltem magának úgyis — mondta 
Lidit doktor elhárítva a honorárium iránti is
mételt kérdést s búcsúzóul üdvözletét küldte 
Bátá úrnak.

Az orvosnál tett látogatás után történt, hogy 
sürgősen szeretett volna Bátival beszélni, s 
mert Bátival nem tudott, az is megfordult a fe
jében, hogy — más választása nem lévén — 
esetleg — természetesen megfelelő formában — 
a házigazdájával fog beszédbe elegyedni a do
logról, mert az öregúrnak, aki még most is szí
vesen lapozgatta a Fidibusz régi számait, fiata
labb korában, saját degónykedő szavaiból kö
vetkeztetve, sőt saját szavai szerint, megvoltak 
a tapasztalatai „a sikamlós téren” . Természe
tesen Eisinger maga is, mióta a Duma-parti 
sváb községből elkerült, egyet-mást a városban, 
ha nem is Pesten, ő is megkóstolt az életadta 
jókból. De „az élvezés” nála csak másodsorban 
jöhetett célként számba, mert őneki céltudatos 
tervei vpltak s most tudatosan le kellett száll- 
nia, le kellett volna orvosi rendeletre szállni ön
érzetét tápláló minden eszmei magaslatról, s 
családalapítás helyett, melynek csak akkor lett 
volna Jielye, ha ő már önálló lett volna, hiába
való élvezésekkel beérni. S mikor akkor éjjel 
zárás után hiába várt még egy darabig Bálira 
és egyedül ment haza, s az utcán, ahogy az már 
szokás, a sarki nők mindenféle illetlen szavakat 
suttogtak feléje, bátortalanul, sőt borzongva, 
behúzott fejjel gyorsította meg lépteit és sietett 
biztonságos oltalmat adó otthonába. Legalábbis 
úgy apropó beszólni ezekről a gáláns dolgokról, 
s talán ezáltal kicsit eligazodni. . .  de sajnos a 
süket öregúrral csak kiabálva lett volna lehet
séges, ezekről a dolgokról pedig, tekintettel a 
delikát, finom hölgyre, kiabálva nem lehetett 
beszélni. De nemcsak az történt tehát, hogy 
nem beszélhetett, hanem közvetlenül a Licht



doktornál tett vizitjét követő napon Eisinger 
házigazdáját is olyan megrendítő csapás érte, 
mely őrá, a lakóra is úgy hatott, mint valami 
hajótörés. Ezt a hasonlatot ő maga használta, 
ha gondolatban számot vetett magával: hajótö
rés — mondta — mielőtt hajóra szálltam volna.

Ezen a vasárnapon Eisinger szabadnapos volt, 
Báti tehát újból elhalaszthatta volna a vele 
való találkozást, s meg is tette volna, ha nem 
lett volna szándékában Herting útbaigazításai 
értelmében Eisingert, aki végül is bizalmi volt, 
valami módon bevonni a mozgalomba. Zsám- 
boki mutatott rá példát, hogy ahol egy áttörési 
pont kínálkozik, ott nem szabad kicsinylőn to
vábbmenni. Közben azonban rossz volt a leltó- 
ismerete is, amiért már napok óta mindig csak 
kitolta a sürgősnek kért találkozást s ez is hoz
zájárult, hogy nem találván Eisingert a kávé
házban, rászánta magát, hogy a lakására megy.

Maga a delikát hölgy, a háziasszony nyitott 
ajtó s gyújtott az előszobában villanyt Bátinak. 
Az előszoba most is mindjárt azoknak az öreg 
ruháknak a szagával csapta meg, melyekbe az 
évek hosszú során át kiszellőzhetetlenül beszí
vódik a naftáim, de a háziasszonyra alig tudott 
ráismerni. A kövérkés nő szürke kontyán a 
csak rosszul megtűzdelt haj szétbomlóban, sze
me körül fekete karikák s húsos arca gyűrött 
volt, mint elviselt, elhanyagolt ócska ruha. Báti 
utoljára magas sarkú cipőben látta tipegni s 
most kamótcipőben csoszogott elébe.

— Beszélhetnék Eisinger úrral? — kérdezte 
Báti.

Az asszony megfordult:
— Jöjjön csak beljebb — mondta előtte ha

ladva s nem Eisingerneik a szűk folyosó végé
ben meghúzódó üvegajtós szobája felé, hanem 
a saját lakásába vezette. S hogy Báti az ismerős, 
teremnek is beillő szobába lépett: bár ott is 
úgy állt minden, mint azelőtt — az ódivatú, ma
gas támlájú székiek, az almáriom, melyen 
aranysárga befőttesüvegek sorakoztak — még 
a kanárimadár kalitkájára is ráismert, ha 
a lámpafiény miatt sötét kendő is volt fölébe te
rítve — a hőség is, a késői óra ellenére is

\



ugyanolyan fullasztó volt, mint amikor először 
járt itt, s a kleiderstock is a helyén állt — sőt 
a kleiderstock mellett plédekbe pólyáit lábszá
rakkal, csontgombos zöld tiroli házikabátban az 
öreg kék szemű Philemon is itt volt — s mégis, 
mint mikor halottas házba kerül az ember, ahol 
minden percben felszakadhat a mellekből a zo
kogásba kitörő gyász.

— Eásinger úr nincs itthon? — ismételte meg 
kérdését a tanácstalan látogató, aki önkéntele
nül is hasonló sötét arcot öltött, mint amilyen
nel fogadták. S azok mintha csalk várták volna, 
hogy valaki megtörje a csendet, mintha nekik 
kettőjüknek még ehhez se lett volna elég ere
jük. De hogy a kérdés rést ütött a csenden, a 
lompos, kövérkés dáma kezét a szeméhez emelte 
és hangos sírásra fakadt. A süket öregúr, aki 
még csak kezét se nyújtotta a belépő fiatalem
ber üdvözlésére, komor arccal ült továbbra is. 
Csak mikor az asszony sírása zokogássá fajult, 
akkor moccant meg, de nem azért, hogy vigasz
taljon.

— Elég már, elég! — ordított s felemelt öklé
vel olyan mozdulatot tefft, mintha le akarna 
ütni valakit. Aztán valamivel csendesebben, de 
fogát csikorgatva nyögte a szót: — A gazem
ber . . .  -

Mintha Báláról egész megfeledkeztek volna, 
holott nyilvánvalóan az ö megjelenése költötte 
fel a házaspár különböző szunnyadó indulatait.

— De mit követett el Eisinger? — kiáltott fel 
'a férfi felé fordulva az elképedt idegen.

Az öreg arca bíborszíni váltott, mint akit a 
guta környékez. S megint csak feleségéhez in
tézte harsogó szavát.

— Itt ez a fiatalember, tanúm rá s pláne 
Eisinger úr, mindenki tanúm lehet rá, én min
dig mondtam: vigyázz, vigyázz, nekem nem 
tetszik ez a te nagybátyád! Nekem mindig gya
nús volt ez a híres úr, ez a . . .  ez a . . .  Én egy
általán nem vagyok meglepve, csöppet se, leg
kevésbé se vagyok meglepetve. Mit várhat az 
ember egy ilyen kreatúrától, igenis, kreatúrá
tól, vedd tudomásul, kreatúra, világcsavargó



szélhámos a te Róbert bácsid, a te híres, kedves 
Róbert bácsid!

— Brazíliából kaptak valami kellemetlen ér
tesítést? — kérdezte Báti, aki csak az öreg 
utolsó szavainál vette észre, hogy a feleségéhez 
beszél ugyan, de szeme az aranyrámás képre 
néz, mely ott függött a falon az öreg Ferenc Jó
zsef és a díszmagyaxos, hosszú fürtös Rákoczy 
Ferenc képe közt.

— Csak izgatod magad — szipákolt az asz- 
szony —, én igenis leakasztom innen a képet. . .

— Nem tűröm! Halt! — rivalt a süket, amint 
megértette felesége mozdulatát.

Az aszony sóhajtva eresztette le karját.
— Csak lógjon ott a te Róbert bácsid! A ná- 

bob úr!
Gyenge hangon panaszkodott az asszony Bá- 

tinak:
— Látja, most úgy tesz mintha csak én hit

tem volna benne, mintha ő sose hordta volna 
zsebében a fényképét.

Az ember nem értette, mit beszél a felesége, 
de most ő is Bátihoz fordult panaszával.

— Négy év után kegyeskedett írni, m.'t négy, 
kerek öt év után — harsogott s felháborodásá
ban lerúgta magáról a plédjeit.

— De hiszen a háború alatt nem írhatott 
Brazíliából levelet — vette egy pillanatra vé
delmébe az asszony, de csak azért, hogy férjét 
megnyugtassa, mert aztán halkan, fáradt sze
meit magasba fordítva, sopánkodó hangon vonta 
bizalmába Bátit. — S micsoda szemtelen leve
let írt! Tessék elképzelni, szóról szóra azt írja, 
hogy mi a pontosan kapott nyugdíj élvezetében 
nem is tudjuk elképzelni, milyen a teljes létbi
zonytalanság és reméli — reméli! — hogy mi, 
az ő egyetlen élő rokonai nem fogjuk cserben 
hagyni s ezért hozzánk — hozzánk! — fordul 
bármi csekély — kölcsönért.

— Neki extravurst kellett — igyekezett kia
bálva részt követelni a társalgásból a süket. — 
Húszmillió embernek elég jó volt Magyarország, 
neki, Róbert úrnak, neki nem! Kalandor! Ka
landor! — s az „r” betűt úgy nyomta s ropog
tatta meg, mintha sose akarna megválni e szó
tól, melyet az összes szitkok között e pillanatban



legmegsemmisítőbben találónak érzett. S az el
hangzó „r”-rel ajkán lassan felemelkedett s lá
bát nehezen húzva ment oda Bátihoz. Odament 
és tragikus mozdulattal nyújtotta feléje a Ró
bert bácsi sok bélyeggel és bélyegzővel ellátott 
s kalandos kerülőkkel érkezett levelét.

— Húsz év nagy idő. Mi már úgy beleéltük 
magunkat a kilátásainkba. Legalább ne írt 
volna . . — sóhajtott a nénike.

Az öreg se ordított most már, csak mintha 
megértette volna felesége szavát, bólogatva szó 
nélkül vette Bátitól vissza a levelet s tette el 
tárcájába, melyben azelőtt a fényképet tartotta 
volt. -

— Nem akarom tovább zavarni Önöket — 
szólalt meg Báti s meglehetős barátságtalan 
érzelmekkel gondolt Eisingerre, akinek épp most 
kell valahol „céltalanul járnia” .

— Hát már el akar menni? — kiáltott fel a 
nő s. mintha csak ezzel akarná visszaédesgetni 
a távozni akarót, a kontyához kapott, hogy 
rendbe szedje kicsit, a szemét is megtörölte s 
végre mentegetőzve, amiért már előbb nem tette, 
hellyel kínálta. — Persze, egy fiatalembernek 
vidám arcok kellemesebbek — mondta s igye
kezett az előbbi siránkozó hangot frissel fel
cserélni. — Hallod fiam — kiáltott a férje fü
lébe —, kedves lakónk kedves rokona marad 
még.

S visszavezette férjét a kályha mellé a fotelbe, 
megint bepakolta a plédjeibe, s közben egy 
percre sem pihent a nyelve s mintha csak meg 
akarná engesztelni valamiért a fiatalembert:

— Ügy, csak tessék levetni a kabátot, csak 
tessék letenni, akárhová. Tetszik látni, a fér
jem is már nyugodtabb, most kicsit könnyített 
ő is a szívén. . .  Ugye, fiam, nyugodtabb vagy? 
Ügy, ön  osak foglaljon helyet s fogunk valami 
másról beszélgetni, ó , máskor ilyenkor mi már 
rég ágyban vagyunk, de 1.. Látja kérem — 
s most ő is leült a plüssterítős asztal mellé — 
látja kérem, a kedves ro>ko<na igazán csendes 
lakó, finom ember, de hiába. . .  nincs benne 
megértéé, a magasabb műveltség hozza csak a 
megértést. . .



— Donec eris felix, multos numerabis amicos 
— kiáltott az öreg, mikor kérdésére közölték 
vele, hogy Eisingerröl folyik a szó.

— Az én uram tanult ember, nyugalmazott 
pénzügydgazgató, kérem — beszélt tovább az 
asszony s a szemével úgy belecsimpaszkodott a 
vendégbe, mintha állandóan szorongatná az ag
godalom, hogy magukra hagyja mégis őket. — 
Nem akarok dicsekedni, mi mindig jók voltunk 
hozzá és sose éreztettük vele, s kérem, nem 
akarok rá rosszat mondani, de kérem, képzelje 
el, vasárnap délután és mégse fűtött be magá
nál és kérem, be se nézett hozzánk, kerül, elke
rül minket, mióta ez a hír ért. . .

Természetesen a beszéd lyöól Róbert bácsira 
terelődött, aíkiről csak rossz jutott a házaspár 
eszébe. Most minden ellene vallott. — Ha 
eszembe jut, hogy milyen szemtelenül kacsin
tott rám menyasszony koromban: ne félj, én ki
megyek Amerikába!

Báti még jó félóra hosszat ült s hallgatta le
hajtott fejjel a háziasszonyt s tűrte a süket em
bernek erőlködve figyelő merev teftdntetét. 
Végre kint az előszobából ajtó hyilása hallat
szott s gyors, ügyetlenül surranó léptek az ajtó 
előtt. Az asszonynak is hallania kellett, de csak 
akkor kelt fel s ment az ajtóhoz, mikor Báti 
azzal vágott a szavába, hogyha nem Eisinger jött 
meg, akkor semmi szín alatt sem fog rá tovább 
várni.

— A kedves rokona várja — állította meg 
lakáisádónője a folyósón lakása felé lopakodó 
Eisdngert. — Csak jöjjön beljebb, szívesen lát
juk — szólt némi szemrehányással a hirtelen 
megint fátyolossá vált hangjában.

— Pardon — hallatszott csak be s Eisinger 
. nyilván tovább akart sietni a saját szobájába.

Mikor végre engedett a háziasszony hívásának, 
akikor is még esetit gyanítva, előbb csak a fejét 
nyújtotta az ajtó résén előre s csak aztán jött 
beljebb. Mintha valósággal félt volna a házi
gazdáival egyedül találkozni. Az öreg megpil
lantva EisLngert, nyomban felkapta és füléhez 
emelte hallócsövét, de Báti, karjára dobva felső 
kabátját, kíméletlenül indult s tolta maga előtt



kifelé Eisingert, aki meglepetésében most meg 
alig akart kimenni. Báti dühös volt. Eisingert 
okolta érte, hogy ennyi ideig kellett itt ülnie 
ebben a naftalinszagú lakásban, akár valami 
fogolynak. Hanem — határozta el magában fe
nyegetően — Eisingerrel magával majd kur
tán intézi el a dolgot. S mikor Eisinger, amint 
betették maguk mögött az ő szobájának ajtaját, 
azt mondta: pardon, megint hideg van, s a kály
hához akart menni, a megint szó, mint valami 
célzás, csak még inkább bosszantotta Bátit.

— Ne fűtsön most — szólt Eisinger útját el
áll va s belébújt a felsőkabátjába. — Netn érék 
rá. Hol az isten csudájában volt ilyen sokáig?

— Nem sejthettem a szerencsét, tisztelt Báti 
ú r . . .

Bátit most minden ingerelte, a kemény 
hangra ijedten pislákoló kis szemek, az egész 
kis fej és az elálló szamárfülek. Anélkül, hogy 
legkevésbé is igyekezettt volna barátságosabb 
atmoszférát teremteni, úgy kabátban fúrta ma
gát keresztül a kis asztal és ágy között, aztán 
kalapját az asztalra téve, leült. Eisinger se ve
tette le a kabátját, s mikor vendége helyet mu
tatott neki a díványon, engedelmesen helyet 
foglalt. Nem kellett soká várnia. Báti egy cédu
lát halászott ká a zsebéből, átfutotta és mind
járt elkezdte.

— A kővetkező dologról van szó. Mondja ké
rem, hogy van megelégedve jelenlegi munka
helyével? — kérdezte s hogy a saját hangja tár
gyilagosságát fokozza, továbbra is a céduláját 
nézte.

— A Párizs kávéház nem rossz — felelte 
nyugtalanul Eisinger. — Sőt, amennyiben már 
egyáltalán, hogy úgy mondjam, ezen a pályán, 
illetőleg szakmában lehetséges, hogy jó legyen, 
direkt jó.

— Mennyi a munkaideje ott?
— Az attól függ, kérem. . .  a mi szakmánk

ban ez nem úgy van . . .
Báti nem akarta észrevenni Eisinger csodál

kozását.



— Szóval több, mint heti negyvennyolc óra 
hat munkanapra elosztva? — vallatta tovább 
szigorúan.

— Hova tetszik gondolni — kiáltott fel 
Eisinger mikor utánaszámolt —, abszolút több!

— Ha tehát én azt mondanám magának — 
nézett most rá Báti —, hogy tudok a maga ré
szére egy munkahelyet, ahol hat munkanapra 
elosztva heti negyvennyolc óra a munkaidő . . .

Erre a naivitásra széles mosolyra húzódott 
Eiáánger szája.

— Ez nem szerkesztés, tisztelt Báti úr, par
don, én szakmabeli vagyok, sajnos. Ez kérem 
nem egzisztál. Amennyire jó volna ez a lábam
nak, annyira tudom, kérem, hogy ez abszurdum 
a mi szakmánkban. Hova tetszik gondolni! Ezen 
a pályán!

Bátinak be kellett láni, hogy amilyen tetsze
tősnek tűnt előtte az ötlet, annyira keresztül- 
vihetetlen. Eisinger nem fogja néki azt mon
dani, hogy hol van ez a kitűnő kondíció, tehát 
ő nem jut ily módon odáig, hogy a lépracsalt- 
nak azt mondhassa: beszélj a kollégáiddal és 
akkor még lesz a Párizs kávéházban és minde
nütt. Ezen az úton nem jut Eisingemél élőbbre. 
Eisinger sajátságos realitásérzéke az akadály.

— Nem igaz — fogta tehát meg a kérdést a 
másik végén, bár érezhetően türelmetlenül Báti 
—, nem kellene a pincérszakmában sem rosz- 
szabbul élni az embernek, mint más munkások
nak. Csak keresztül kellene pár követelést vinni. 
Kezdjük a pikolón. Hány éves volt például 
maga, mikor dolgozni kezdett?

— Mit mondjak önnek! — legyintett Eisin
ger. — Nem voltam még tíz sem.

— No látja. Keresztül kellene vinni, hogy 
csak a betöltött tizenötödik életév után szabad
jon fiatalkorú segéderőket alkalmazni.

— Tizenöt éves! — Eisinger összecsapta a ■ 
kezét ékkora járatlanság láttán. — Akkor én 
már kész pincér voltam.

— Hallgasson meg végre — szólt rá Báti. — 
Épp erről beszélek, hogyha azt keresztülvinnék, 
továbbá azt is, hogy pákolót csak olyan üze
mekben szabad alkalmazni, ahol legalább há



rom felnőtt pincér van, s csak azután, hogy a 
gyereket előzetesen orvos . . .

— Pardon, kérem, Apatánban csak a vendég
lős, a felesége és én voltam. Ilyen kérem a hely
zet. Pláne vidéken. Én kérem tapasztalatból be
szélek, tisztelt Báti úr. Négy évig voltam pi
koló, kérem.

— Értse meg, Eisinger úr, arról van szó, 
hogy hogyan keliene lenni, nem arról: hogy ma 
hogyan van. Először is, persze, két évi tanulási 
idő után már fel kellene szabadítani a pikolót, 
és ami a legfontosabb: este nyolc után fiatal
korúakat egyáltalán nem szabadna dolgoztatni.

Minden tisztelete • ellenére se állhatta meg 
Eisinger, hogy ne nevessen.

— Kérem ez olyan, mintha ón akarnám meg
mondani, hogy kell újságcikket írni, mert 
tessék elhinni, épp éjszaka a legfontosabb a pi
koló. És azonkívül is például én pikoló korom
ban talán semmit sem kerestem volna, ha este 
nyolckor ágyba küld a gazdám. Mert tetszik 
tudni, épp éjszaka, általában épp éjszaka a leg
szeszélyesebbek a vendégek, s épp éjszaka ke
restem pikoló koromban a legtöbbet. Akár 
hinni tetszik, akár nem, épp éjszaka.

— De közben tönktretette a tüdejét, a lábát; 
az egész életre megszenvedte .

— Pardon kérem, ami a tüdőmet illeti, van 
annál vidámabb tüdő is, úgy értem . . .  apropó, 
Báti úr, üdvözletét küldi a Licht doktor ú r . . .  
épp ezzel kapcsolatban bátorkodtam a minap a 
kávéházban, ha emlékezni tetszik rá . . .

— Hogyne emlékeznék, hanem várjon ezzel 
még, Dénes úr — sóhajtott Báti. -r  Nézze, én 
csak azt akartam magával megértetni, hogy 
mint a többi bérmunkásnak, a pincérnek is csak 
akarni kellene, és akkor a pincérek is tudná
nak a helyzetükön javítani. Ha emlékszik rá, 
hisz maga is ott volt azon a gyűlésen. . .

— Igen, mikor az az illető Grét odajött hoz- - 
zám — mondta Eeisinger, aki erre emlékezett.

— Grét? Ja igen, Herting felesége. . .  üd
vözli magát — jegyezte meg Báti, aki hamarjá
ban nem tudta, hogy folytassa az agitációt. — 
Azon a gyűlésen is, látja, szó volt a borravaló



rendszerről. Hát maga nem találja, hogy ez 
megalázó, pontosan megállapított bér helyett ön
kényesen odadobott (borravaló filléreket kapni a 
munkáért? S Herting nekem azt mondja, hogy itt 
Pesten is vannak vendéglősök és kávésok, akik 
a pincérektől a borravalók után még százalékos 
részesedést is szednek. Nem volna mindjárt em
berségesebb a pinoér helyzete, ha eltörölnék a 
borravaló-rendszert, s ennek fejében mondjuk 
hetvenöt százalékkal több volna a havi munka
bére? És nemcsak ezt, hanem többet, sokkal 
többet is meg lehetne csinálni!

Eisinger elgondolkodva hallgatott.
— Kérem, tisztelt Báti úr, köszönöm az üd

vözletét — szólalt meg hirtelen s aztán megint 
kis szünet után, inkább a Báti türelmetlensé
gétől kényszerítve: — A továbbiakat illetően 
pedig, én mondom önnek, ez mind szép, de 
még ha úgy is volna, ahogy ön  tervezi, pedig 
nem lehet, de még ha direkt úgy is volna . . .  
mondjuk, akkor kicsit jobb volna, de akkor is

.még nagyon rossz volna a pincéri pálya. Igen, 
ha az ember önálló lehetne... az más!

— Hogy érti azt, hogy akkor is még rossz 
volna a pdncéri pálya? — kérdezte Báti némi
leg meglepetten.

— Csak úgy, bérem — mondta Eisinger egy
szerűen. — Akármennyi kedvezést is adnának, 
ha az embernek pinoémek kell lennie, akkor 
pincér az kérem, én mondom, ez rossz.

Erre Báti nem tudott hamarjában mit vála
szolná, s ami még inkább megzavarta: Eisinger 
a meggyőződésnek olyan erejével mondta ezt, 
mint aki azt mondja, hogy ezt pedig éh tudom 
jobban. Báti annál hevesebben kapott Eisinger 
előbbi sóhaján.

— Azt mondta az előbb, hogy igen, ha önál
lósíthatná mágát! — kiáltott fel. — Látja, ez is 
a követelések közül való. A koncesszió meg
szerzésének kényszere az oka, hogy tanult pin
oér nem önállósíthatja magát, hacsak nincs va
lahonnan sok pénze, mert a koncessziós kény
szer ma 'már csak arra jó, hogy akinek van 
iparengedélye, az kereskedhessek vele, mint 
más portékával. Követelni kell a koncessziórend



szer megszüntetését. Magának, aki végered
ményben bizalmi férfi, tudnia kell, hogy évek 
óta nem adnak ki új iparengedélyt, s akinek 
van, az közönséges pinoér számára megfizethe
tetlen árat kért érte. Hát rendjén van ez?

Eisinger helyeslőén bólogatott.
— Már hogy is volna rendben, kérem! — só

hajtott aztán. — Dehogyis van rendben.
— No látja! — örült meg Báti. — Tehát mit 

gondol, az ember csak üljön és várjon? Mit 
gondol?

Eisinger búsan nézett fiatal látogatója ar
cába.

— őszintén szólva — tett vallomást kis szü
net után — nem tudom már, hogy mit gondol
jak. Az emberben megvan az akarat, hogy cél
tudatosan éljen, és soká úgy látszik, hogy tud 
is, d e . . .  úgy értem, az ember mindent megtesz 
és megy, de a kérdés kérem az, hogy célja felé 
megy-e? kiáltott fel Eisinger és a szerencsés bal 
kezével a homlokára ütött. — Hogy úgy mond
jam — folytatta belem el eigedve — nem tudni, 
hogy az illető ember tartja-e a gyeplőt, vagy 
csak ül a szekéren, s ha a gyeplő a kezében is 
van, a szekér nagyokat zöttyen erre-arra s csak 
ott mehet, ahol az út van. Sőt, pardon, néha 
meg csak a kerekei forognak, de egy helyben 
áll a szekér, mint ahogy azt kérem, épp a na
pokban láttam egy szeneskocsinál a fagyott asz
falton, és a kocsis hiába verte a lovakat. Tessék 
elhinni direkt meglepő néha, hogy mik történ
nek.

Báti türelmetlenül dobolt az asztalon, de 
Eisinger most elmerülve a maga vigasztalan 
gondolataiban, már rá se nézett, inkább maga 
magával látszott beszélni.

— Például itt vagyok én. Illetőleg ez a szo
morú eset a brazíliaival. Ilyen meglepő dolgok 
történnek. Meglepte a háziasszonyomat s a fér
jét is. De kérem, mikor az illető kiment Ameri
kába, ő is másképp gbndolta, úgyhogy most 
biztos az illető is meg van lepve. Általában saj
nos nincs semmi sem rendjén, óriási a rendet
lenség. És,most még hozzá az illető brazíliai. . .



Báti már nem tudta türtőztetni magát és in
gerülten szakította félbe:

— Hagyja már az isten szerelmére azt a bra
zíliait. Álló egy órán keresztül csak róla, csak 
vele beszélték nekem tele a fejemet a maga la
kásadói. Ahelyett, hogy azon törnék a fejüket, 
mint segíthetnének a pórul járt szegény embe
ren, aki ott túl a tengeren most lerongyolódva 
s tán éhesen lesi a postáit és a segítséget ezek
tő l. . .

— Nem lehet csodálni, kérem — vette védel
mébe lakásadóit Eismger. — Ami nálam a cél
tudatosság volt, az volt náluk a remény, az ő 
jó kilátásuk. És most ez, kérem, egyszerre fuccs. 
E z. . .  ez, kiérem, olyan, hogy úgy mondjam, 
mintha tegyük fel például én elveszteném az én 
céltudatomat, pedig húsz éve már, hogy hozzá
szoktam. Kérem, lehet céltudat nélkül élni? 
Lehet, kérem, céltudat nélkül élni? — ismé
telte, s mikor már elhallgatott, még akkor is 
gépiesen tovább mozgott az álla. Mint valami 
beteg hal a szárazon, aki már csapkodni sem 
tud, de tovább működnek még a kopoltyúi.

— Ugyian, Dénes úr — könyökölt rá az asz
talra Báti s ránevetett Eisdngerre —, mért 
vesztette volna el maga a céltudatosságát, 
ahogy maga nevezi? Nézze, ezek a maga házi
gazdái komikus emberek. Nekem már, mikor 
először beszéltem velük, feltűnt, hogy úgy be
szélnek a gazdagnak hitt rokonukról, hogy „az 
öreg”, mikor az alig pár évvel lehet csak idő
sebb a maga házigazdájánál. Talán mikor fiatal 
házasok voltak, akkor gondolták, hogy az majd 
küld nekik pénzt, s közben nem vették észre, 
hogy most már harminc év élmúlt, s ha észre
vették, ebből csak az következett, hogy a ha
lálára spékuláltak. Egymást lovalták bele ebbe 
a várakozásba s közben maga a kivándorló 
még tán ártatlan is volt ezekben a hozzáfűzött 
reményekben. Gyerekeik nem voltak, üres volt 
az életük és mesterségesen vigasztalták magu
kat egy „majd”-dal, becsapták magukat egy re
ménnyel — no és ez most kiderült. De magánál 
i'lyesnrpről szó sincs. Maga először is m ég.. .
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fiatalabb — fejezte be hirtelen Bátá, mert fia
talt akart mondani, de aztán, hogy ránézett a 
kopasz tarkójú, sovány, sárgás arcú figurára, 
gyorsan kijavította magát. Eisinger szerencsés 
bal keze még sose látszott ennyire pusztán nyo
moréknak, mint most, mikor azt a kis fejet tá
masztotta a nagy fülekkel.

Eisinger különben is halkan szokott beszélni, 
ezúttal azonban nemcsak egyszerűen csende
sen, hanem, kissé elhúzott szájjal, meglepően 
bensőségesein szólalt meg:

— Példának okáért, kérem, én direkt emlék
szem rá, hogy Apatinban pikoló koromban 
megkértem a tanítót — isten nyugosztalja, már 
biztos rég nem él — kérem, néha egy ültében 
öt-hat krigli sört is megivott, nem abszurdum? 
— pardon — megkértem, szíveskedjék nékem 
egy térképet mutatni Amerikáról, mert akar
tam látná, hogy hol halt meg az apám. És ké
rem, a tanító úr, aki olyanféle szívélyes ember 
volt, mit példának okáért itt a Lénárt úr, el
hozta nekem a térképet. Olyan térkép volt, 
melyre rá voltak festve az összes országok, föl
dek és összes vizek. Mutatta nekem, hol van 
Magyarország, és mutatta a kék színnel feltűnő 
tengert és aztán Amerikát. Jól ki lehetett venni 
mindent, bár természetesen Apatin még csak 
rajta «sem volt. Nem tagadom, műveletlen vol
tam, mint általában a gyermekek. Addig az hit
tem, hogy Amerika — Apatinból akkoriban so
kan mentek ki, s aki kérem, nem járt olyan 
szerencsétlenül kint, mint az apám, az sok pénz
zel jött aztán vissza — én azt hittem, hogy az 
egy nagyon nagy város — de a tanító mutatta 
nekem, fogpiszikálóval mérte ki, hogy cirka 
hány Magyarország fér el Amerika területén. 
Körülbelül mint egy színes reggeüzőszalvéta 
egy tízterítókes abrosz mellett. És mégsem ijed
tem meg, vagyis megijedtem, de mégis ki akar
tam menni, nem kalandozásból, kérem, sőt. S 
amíg készültem kimenni, addig, kérem, prímán 
éreztem magamat s az egész közérzetemet, de 
most, kérem — most már nem készülök.

— Ezt jól teszi, Dénes úr, mert azóta, hogy



maga pikoló volt, ott kint is megváltozott a vi
lág — jegyezte meg Báti.

— Az látszik a brazíliai helyzetéből is — vá
laszolt rábólintva Eisinger. — De amíg készül
tem Amerikába, addig, kérem, nem volt semmi 
se baj, nem volt baj, ha-Apatinban az urak a 
fülemet húzták s bár méltatlan volt, de ha a 
célra gondoltam, a ,/majd”-ra, mint mondani 
tetszett, nem volt baj az sem, ha a mulató tiszt 
urak a vidéken feltettek az asztalra s nem 
eresztettek le addig, míg el nem jártam egy 
csárdást, pedig akkor már nem voltam pikoló, 
sőt ellenkezőleg, továbbá pedig tudták, hogy 
nem szoktam soha táncolni s azonkívül éjfél
kor már úgyis fájt a lábam. De most már, 'ké
rem, több okból nem készülök Amerikába, s 
kérem, ha tán tetszik a zienetanárra emlékezni, 
épp ma jutott eszembe, mikor hazafelé jöttem 
most — mert mostanában sokszor jön rám az 
elmélkedő nyugtalanság —, Fluck úr egyszer 
azt kérdezte tőlem: Dénes úr, maga miért él, 
ezt mondja meg? Akkor úgy tettem, mintha 
nem tudnám s csak mosolyogtam, kérem, de 
Amerikára gondoltam, az" önállóságra és nősü
lésre, de most hogy hazafelé jöttem, sajnos dá- 
rekt eszembe jutott a Fluck úr, és sajnos őszin
tén megmondom, nem tudtam mit felelni ab
szolút.

— Ügy látszik — szólalt meg nevetve Báti, 
aki valami okból védekezni akart az ellen, hogy 
megint úgy üljön itt Eisingerrel, mint már 
egyszer ebben a zsugorian berendezett szobá
ban — Flucknak az a sorsa, hogy kísérteiként 
bukkanjon fél. Tudja — folytatta aztán maga is 
kissé meglepetve, mert ebben a pillanatban ju
tott csak eszébe — találkoztam Seiden doktor
ral és nem mertem megkérdezni, mi lett Fluck- 
ból.

— Abszolút rendetlen ember volt, kérem, ab
szolút céltudiatlan — mondta egy semmibe vevő 
kézmozdulattal Eisinger, de aztán megállt a 
keze a levegőben, s mindjárt le is hanyatlott. 
Eisinger csüggedten sóhajtott. — S épp ez az, 
kérem. Most én is csak úgy vagyok, csak céltu- 
dat nélkül s hozzá még, kérem, pincér! Mert ha



el is telkintüinik attól, hogy itt van most ez az 
orvosi beavatkozás az én természetembe, arra 
semmi garancia, hogy nem járok úgy, mint az 
illető brazíliai, pláne hogy, mint mondani tet
szett, kint is megváltozott a világ. De mi lesz 
akikor az én kilátásom itt? S hozzá, ha tudni 
tetszene, még mi volt itt az én háziasszanyöm- 
nál, mikor az a levél megjött. . .  s hogy mi van 
itt azóta! Katasztrófa, kérem, az élet, direkt ka
tasztrófa! S én, kérem, ebben a kedélyállapo
tomban orvosi beavatkozásra most még min
denféle könnyelműségeket űzzek . . .  ezt tessék 
elképzelni! Kérem — folytatta, miután Bátá 
kérdésére elmondta, miből áll az az orvosi be
avatkozás az ő természetébe —, tán el sem tet
szik hinni, inkább akármilyen keserű orvossá
got is bevennék, ahhoz nem kell, hogy úgy 
mondjam, stimmung, de az olyasmihoz kell.

Eisinger egy percre elhallgatott s úgy nézett 
körül a szobában, mintha félne tőle, hogy valaki 
illetéktelen meghallhatná, amit mondandó.. 
Aztán nevetni kezdett, kényszeredetten és túl 
hangosan, mintha nem is ő nevetne, hanem 
csak másvalaki bevetését utánozná.

— Biztpsan ki tetszik majd mosolyogni en
gem ' — mondta kuncogva. — Komikus is, de 
úgy van, kérem, és ne tessék nevetni. Kérem, 
mióta a doktor úrnál voltam, nem szeretek be- ; 
jönni ide a szobámba. Nemcsak a brazíliai sze
rencsétlenségért, mely miatt a háziak mindig 
panaszkodni akarnak nékem . . .  hanem, kérem, 
tulajdonképpen — heherészett zavartan Eisin
ger — emiatt, emiatt — és Eisinger a jobb ke
zének hüvelykujjával böködve mutatott maga 
mögé.

Eisinger feje meg se moccant, csak az újjá 
mutatott a képre, mely ott lógott a falon a feje 
fölött s mely alatt két nyelven is, fekete táb
lán a széles aranykeretbe ékelve, írva állt: Az 
ifjú pár. Eisingernek nem volt rá szüksége, 
hogy akárcsak egy pillantás által is feleleve
nítse magának az olajnyomatot, mert nemcsak 
most, mikor a kép alatt ült, hanem ha csak itt 
volt a szobában, akár sötétben, akár világosban,



minduntalan beléje nyilait az ifjú párt ábrázoló 
kép jelenléte, mint ahogy az ember egy élő 
embert érez, ha az csak hátulról is követi vagy 
áll meg mögötte.

Azelőtt a másik aranyikeretes kép, a brazíliaié 
foglalkoztatta, mint olyan ember képmása, aki
nek sikerült, bár valami mindig zavarta ez is
meretlen emberhez való viszonyának harmó
niáját s ezt nem mint házigazdái, csak utólag 
mondta — zavarta az, hogy íme egy ember, 
akinek sikerült Amerika és mint értesült, még
sem nősült meg. Ez gyanakvóvá tette Eisingert 
az illető szerencséjével és céltudatosságával 
szemben. Egy ízben Eisinger a dolgot háziasszo
nya előtt is szóvá tette, de az asszony azt a gon
dolatot, hogy Róbert bátyja ilyesmivel csak 
foglalkozzék is, oly felháborodva utasította 
vissza, mintha attól tartana, hogy a Pesten fel
vetett kérdés is kihathatna káros befolyásával a 
távoli Brazíliáig. Eisinger azonban ezen a pon
ton változatlanul hiányt érzett a legendás Ró
bert bácsi szerencséjében s ez elég volt ahhoz, 
hogy bizonyos lenézéssel irigyelje, »mint vala
kit, aki méltatlan a szerencséjére.

,,Az ifjú pár” című képre futólag azelőtt is 
rá-rápillantott, de mikor a doktortól hazajött, 
és akkor este a villanyt felcsavarva belépett a 
szobájába, tekintete azonnal az ifjú párt ábrá
zoló olajnyomatra esett. Testi-lelki fáradságá
nak és kétségeinek egész nyomasztó fájdalmával 
érezte, hogy nem az való az ő számára, amit a 
doktor ajánlott neki, hanem. . .  Nem, ő tudta, 
hogy neki sose lesz parkja, ő tudta, hogy ő csak 
pincér s azt is tudta — érezte, hogy már nem 
fiatal —, hogy ha nem is borotválná a képét, 
soha olyan fiatalos ő még bajuszosan, felpedert 
bajuszkával se lenne, mint az a fiatal férj ott a 
képen. De épp ezért tudta soká elnézni ezt a ké
pet, mint némely ember a kedves halottja arc
képét. Aztán már nem is kellett ránéznie a 
képre, nem is akart ránézni, de nem tágított 
mellőle az elképzelés és a valóság közt tátongó 
áthidalhatatlan ellentét fájdalmas tudata. Nem 
akart volna ő ábrándosain andalogni, mint a \ 
képbeli ifjú pár — ezt csak tudta csodálni, de



személy szerint mindig túl fáradt volt ahhoz, 
hogy ilyesmi vonzani tudta volna —, de a park 
helyére gondolatban odatette az ő kis szobáját, 
ahol öt ropogó tűz mellett várná haza a fele
sége, aki legalább megakadályozná, hogy rájöj
jön az elmélkedő nyugtalanság s esetleg társa
lognának. És éjjel nem volna olyan hideg az 
ágy, sőt már lefekvésnél se, ha esetleg az illető 
féleség már/ágyban fogadná.

— En, kérem, hogy úgy mondjam — igyeke
zett kifejezni magát látogatója számára Eisin- 
ger —, én, kérem, ha ki is tetszik nevetni, ab
szolút nem vagyok városias természet.

Báti, ha nem is nevette ki, de nevetett.
— Mért nem nősül meg akkor, Dénes úr, hisz 

csakugyan ideje volna?
— Kérem, épp ez az — szólt Eisiinger és me

gint elmagyarázta Bátinaik, hogy ő nem ismé
telheti meg az apja hibáját, aki megnősült mi
előtt önálló lett volna, de viszont, hogy lehessen 
ő pincér létére itt valaha is önálló és vice ver- 
sa . . .

Ugyanebben a szobában, e mellett az asztal 
mellett hallotta már ezt egyezer Báti, de most 
nem akart csak hallgatni, úgy érezte, tartozik 
magának és az igazságnak azzal, hogy visszatér
jen oda, “ahol kezdte, és azért azt mondta Eisin- 
gemek:

— Egyedül nem lehet kiszabadulni ebből a 
börtönből, amit mai világnak neveznek. A maga 
problémája se oldható meg külön. Vagy minden 
rab kiszabadul, vagy egy se. Maga, Dénes úr, 
egész világosan látja, hogy ma a bérmunkás 
mindentől meg van fosztva. Mért nem áll be 
akkor a sorba és segít azoknak, akik ezeket a 
börtönfala'kat le akarják dönteni? Ha minden 
dolgozó úgy állna a világgal szemben, mint 
maga, ez a világ nem változna m.eg. Tudja, 
hogy mért érzi maga rosszul magát? Azért, 
mert végre látja, hogy itt nincs kibúvó, nincs 
Amerika meg Brazília, i1t, harcolni kell.

Eisinger lekonyult fejjel hallgatott és sóhaj
tott. Bátit ez a hallgatás csak biztatta. Lám, 
most jó úton vagyok — gondolta, s míg beszélt és 
Eisinger hallgatott, élvezte a saját fokozodó biz



tonságérzetét. S valósággal örült önönmagával, 
mikor végül kifejtette Eisingermek, hogy Szov- 
j etoroszországban már se pincérnek, se senki 
másnak nincsenek, nem lehetnek senkiinek se 
olyan problémái, mint az övéi, mert ott már 
megvolt a forradalom,, ott már nem a gazdagok 
kiváltsága a feleség és a gyerekek emberséges 
ellátása. Gondolkozzék, ezen gondolkozzék, Dé
nes úr — figyelpieztette és biztatta Báti mele
gen, mikor felkelt, és elköszönt tőle.

Eisinger valóban úgy tett, mint aki gondol
kodik és gyertyát gyújtva szótlanul kísérte le a 
sötét lépcsőházban Bátit a kapuig. A kapuban 
Báti még egyszer s nagyon elégedetten szorí
totta meg Eisinger kezét. Eisinger magasra tar
tott gyertyával állt ott, s úgy el volt merülve a 
gondolataiban, hogy észre sem vette, mint csö
pög a forró viasz a szerencsés bal kezére. S hogy 
Báti kihúzta a kezét az övéből, egyszerre, mint 
aki egy hosszú gondolatsor eredményét foglalja 
szóba, hirtelen megszólalt. Hogy mit akart mon
dani az csak abból volt sejthető, hogy az el
lentmondást jelentő „de” szócskával kezdte.

— De tetszik látni — mondta —, a Fránz, úgy 
értem a Herting kolléga mégis megnősült.

— Nem értem — fordult vissza Báti. — 
Mennyiben tartozik ez a dologhoz?

— Pardon, csak úgy megjegyeztem éppen — 
rebbent meg Eisinger és egy önkéntelenül kelt 
sóhajtása kioltotta a gyertyát a kezében.

Ez a teljesen illogikus észrevétel a kapuban 
csak pillanatra zavarta az elégtételnek azt a 
kellemes érzését, mellyel Báti odafönt felkelt. 
„Nem véd sem isten, sem király” dudorászta az 
Internacionáléból mikor elindult az utcán, mely 
már az éjszakai elevenségtől volt hangos. A vá
roson ritkós köd könyökölt, s a rosszul világított 
utcán, hacsak az ember nem nézett föl a szürke 
udvarokra, melyek a gyéren égő lámpák körül 
mutakoztak, a ködöt inkább csak érezni mint 
látni lehetett. „Én kérem, hogy úgy mondjam, 
nem vagyok városias ember” — ismételte fél
hangosan Eisinger szavát Báti, akinek a számára 
még mindig új a nagyváros, különösen éjszaka 
s főleg ezekben az álmos, köddel csátázó villany
fényekben még mindig sajátságosán felpezsdí



tette érzékeit. A késett villamosok csilingelése, 
a tülkölő autók, amelyek dagadó szemafor-po
fákkal rohannak szembe, hogy aztán, mikor már 
óriásivá nőtt az útjukat bevilágító fényforrás, egy 
kis pillanat alatt tovább sikolva sötétbe vesznek, 
egy-egy konflisnak a lármából furcsán kihallat
szó egyenletes baktatása s minden oldalról ma
gas épületek, rengeteg ablak, amelyek mögött 
emberek, rengeteg ember él, azok az emberek, 
nők, férfiak, gyerekek, akik itt az utcán hall
gatva vagy beszélgetve, egy pillanatra felbuk
kannak és •eltűnnek — a sokféleségnek ez az érzé
kelése lehetőségeit meghaladó, rejtély ességbe 
vesző bősége dúsnak éreztette véle a saját sze
mélyes életét. Bizsergő, kalandos, majdnem bol
dogságféle volt az, ahogy most itt járt és rájött 
a mulatságra, mely abból állt, hogy nem nézett 
már fel, hanem a fényekkel cifrázott nagyi ködös 
közös takaró alatt úgy lélegzett és mozgott ezer 
és ezer emberrel együtt, hogy az egész világot 
csak hang alakjában, csak a fülén keresztül 
hagyta magára hatni. Mintha maga is csak egy 
fantasztikus folt lett volna, mely egy óriási, 
egész valószerűtlen négy dimenziós, hanggá ele
venedett impresszionista festménybe költözött 
bele.

S ahogy zsibbadt öntudattal, orrában mék az 
Eisinger előszobájából hpzott naftalinszag em
lékével így elengedte magát, káprázatként a 
káprázatban, felmerült előtte egy naftalinszagú 
kabát és a kabátról egy nagy fekete muff és 
aranyláncos boa emléke. Ennyi maradt meg 
benne a nagynéniből, akihez őt, a kisgyerekét, 
a szülei odaadták, az időre, míg fürdőbe utaztak. 
Gazdag falusi nagynéni volt és Rezsin néninek 
hívták. A nagynéni felvette a naftalinszagú ka
bátot, a boát a vállára tette, két kezét, miután 
előbb megnézte, hogy a kulcscsomót nem felej
tette-e kint, belebújtatta a selyem bélésű 
muffba, s a kisfiú egyedül maradt a nagy barna 
cserépkályha mellett a barátságos nappaliszo
bában. A nagynéni mindig csukva tartotta a 
kályha nagy és kis vasajtaját, mert akkor ki- 
adósabb a drága fa; a kisfiú azonban szerette 
volna, ha mindig nyitva ég a tűz; mert élvezet 
volt hallgatni a ropogását. Odaült hát most a



kályha mellé és ült a szőnyegen s nemcsak a 
kályhaajtókat, hanem a rácsot is kinyitotta és 
arcába sütött a táncoló láng. Egyszerre eszébe 
ötlik: vajon igaz-e, amivel a Rezsin nérii ijeszt
getni szokta, hogyha nézni akarja a tüzet? 
Igaz-e, hogyha a parázs a szőnyegre esne, akkor 
meggyulladna a ház és bennégne ő is? Csak
ugyan leéghetne ez a ház és meghalhatna ő is? 
És kíváncsian vette kezébe a kotróvasat s kapart 
ki a szőnyegre parazsat. Akkor azonban bejött 
a cseléd, sokszoknyás, mezítlábas, nagymellű 
parasztlány. A kisfiú ötéves volt, s az, hogy az 
a Katica épp erre jött be, csak megerősítette a 
furcsa titkos gyanújában. A gyanúban, hogy az 
egész világ nincsen, csak ő van és rajta kívül 
még egyetlenegy öreg varázsló, kinek ő az 
egyetlen fia. Az öreg varázsló elbújt, táp itt áll 
láthatatlanul a szekrény mögött, vagy tán annak 
a tücsöknek a képébe fészkelte be magát a 
falba, amelyiket még senki sem látott, de min- 
deh este hallani lehetett a csiripelését tavaly 
nyáron, és az öreg varázsló a fiát szülőkkel, test
vérekkel, játékokkal, Katicával és a Rezsin néni 
rejtélyesen csörgő kulcsaival veszi körül, ezek 
azonban csak látszanak, igazában nincsenek.

Mi volt ez? A ködből világosan, szinte tapint
ható körvonalakkal merült fel előtte ez az elfe
lejtett emlék, az egész szobának a levegője ab
ban a pillanatban s a piros arcú, sokszoknyás 
Katica bal szeme alatt a nagy fekete szemölcs 
is. De nem ez volt a fontos. Fontos és borzoh- 
gatóan furcsa az volt, hogy komoly, ésszerű, 
megelégedésére szolgáló fejtegetések után kilép 
az utcára, megy és egyszerre úgy nézett a vi
lágra, mint abban a szobában az ötéves kisgye
rek. Nem emlékezés volt, az emlék csak aztán 
támadt fel, lélekcsere volt, ködtakaró ürügyén 
jött és egyszerre, mint hazajáró lélek a régi la
kását, vette őt birtokba egykori lelke. S hogy 
erre ráeszmélt, mint mesékben a kakaskukoré
kolásra, egyszerre tovatűnt a kísértet és nyug
talanul és elégedetlen fej csóvál ássál nézett kö
rül a fiatalember. És ebben a hirtelen támadt 
rosszkedvében első gondolata Bisdnger volt. 
Nem azért sietett el oly hirtelen Eisingertöl,



mert lelke mélyén tudtia, hogy arra, amit kér
deztek tőle, nem tud felelni? Nem ügy sáetett-e 
el, mint aki csalt és siet eltűnni mielőtt raj
tacsípik? Papos, csúnyán papos voltál, öregem 
— mondta keserű fintorral magának. — Úgy 
tettél, mintha neked nem volnának saját külön 
nyavalyáid. Valaki a?.t mondta, hogy itt és itt 
és itt fáj s erre előadást tartottál a fájdalom
ról s annak gyógymódjairól általában és köz
ben majd kipattantál az önteltségtől. . .  Ezt is 
írd bele a noteszodba!



J U T K A  ÉS L IC H T  D O K T O R

De ezt nem írta bele, hanem bosszankodva 
gondolt Eisingcrre és iparkodott nem gondolni 
ná. Egyszerre csúfondárosan, hogy szinte nyom
ban látta a grimaszt is hozzá, útját állta egy 
éneklő hangú köszöntés:

— Alászolgája, kívánok jó estét.
— Jutka? Mit keres maga ilyenkor az utcán?

— állt meg kellemetlenül meglepve Bátá.
— Utcán,, utcán. . .  Maga keres valakit? Az 

embernek nem kell keresni. A dolgok adódnák. 
Az ember jár-kel. Járok-kelek. Elkísér?

— Hová?
— Ágyba kell feküdni, aludni, nem?
Tíz percre sem voltak a Klotild utcától, ahol 

Jutka lakott. Báti nem mondhatta, hogy sietős 
az útja, hiszen Jutka látta, hogy csak „járt- 
kelt” . Szótlanul csatlakozott hozzá.

— Hát nincs igazam, hogy a dolgok adód
nak? Nem kell keresni — szólt Jutka s egy
szerre csúfolódva bökte ki: — Szeretné tudni, 
honnan jövök?

Báti szinte ijedten tiltakozott.
— Nem, igazán nem!
— Pedig maga is kíváncsi ember — nevetett 

Jutka s kicsit elhallgatott, hogy aztán újra a 
furcsa nevetésével támadjon hosszú kísérőjére.
— Azt tudja, hogy maga kint megtagadott, el
árult engem? Kint Erzsinél, mikor letagadta, 
hogy olyan szépen beszélt velem az öreg Kla- 
dekékról és általában érzelmekről. Nőm akarta 
magát kompromittálni a velern való barátsággal. 
Talán Magdus előtt?



Báti vörös lett, érezte, s dadogott valamit és 
nagyobbakat lépett, hogy mielőbb túl legyen 
ezen a találkozáson.

— Moat nem tudok úgy sietni, mint maga — 
állt meg azonban már a Klotild utcában Jutka. 
—“ Görcseim vannak — fűzte hozzá magyará
zatképp és nekitámaszkodott a ház falának. Az 
arcát alig lehetett látni, de ha közben mindig 
kicsit, rövideket nevetett is, volt a hangjában 
valami őszintén panaszkodó.

— Tessék? — állt meg Báti. — Mit mond?
— Most kapartak ki — hadarta Jutka. — 

Tudja, utána, míg a méh megint összehúzódik, 
görcs, görcs, annak kell lennie. Idő kell az ute- 
rusniak.

— Én járatlan vagyok ezekben a dolgokban
— hebegte elhűlve Báti és türelmetlenül egyik 
lábáról a másikra állt.

— Pedig érdekes a dolgok anatómiája, érde
mes foglalkozni vele . . .  egyszerű mechanizmus
— beszélt Jutka s Bátinak egy felhúzott verikli 
jutott eszébe. Egyszer egy kocama előtt látott 
egy verkliautomatát, mely valami valcert ját
szott, de a koldus, akinek tulajdona volt a 
szerszám, sehol sem volt látható. Részegen ült 
benn a kocsmában s hagyta kint a rekedt masi
náját céltalanul forogni.' — De annyit csak tud, 
hogy mi az egy interrupció? — 'kérdezte Jutka.

— Hogyne — sietett a felelettel Báti, mert a 
kérdés úgy hangzott, mintha Jutka mindjárt 
aprólékosan meg akarná magyarázni.

— Ügy látszik, magának még nem volt tar
tós viszonya nővel, mert különben jobban kiis
merné magát — következtetett leckéztető fölé
nyes hangon Jutka. — Tudja, hogy én még nar- 
kotizálni sem hagytam magam?

— Ne menjünk már? — sürgette Báti — 
Nem fog itt megfázni?

— Megfázni? Mikor kijöttem, szédültem ki
csit. Most azonban, most le kell feküdnöm, nem 
azért, mert különben megfázom — nem baj, ha 
az ember megfázik — le kell feküdnöm, hogy a 
mén.. .

— Hát akkor menjen már! — vágott a sza
vába ijedten Báti s amint végre ott voltak már



a Jutka kapujában, sietve nyújtotta búcsúzára 
a kezét. Jutka azonban hátradugta a magáét.

— Várjon — szólt —, várjon még. Hová siet? 
Tudja, nekem most le kell feküdnöm. Ilyen ka
parás után, mondják, feküdni kell. Ápolás nem 
kell, csaik feküdni kell. A háziasszonyom vi
dékre utazott. Az emberek utazgatnak, erre- 
arra. Nem akar nálam aludni a díványon?

— Nem lehet. . .  dolgom v-an —  tiltakozott 
Báti a hirtelen feltett kérdésre.

— Hát. . .  hát jó — hangzott némi tétovázás 
után Jutka szava és a kezét nyújtotta.

— Nem, nem értem azt az embert. . .  a maga 
barátját — fakadt ki Báti. — Ilyen dolog után 
egyedül hazamenni s egyedül feküdni egy szo
bában!

Nemcsak a Jutka sorsa háborította föd, ha
nem dühös volt amiatti is, hogy annak az em
bernek a hibájából ilyen dilemma elé lett ál
lítva. .

— Gondoltam — szólt Jutka s a hangjában 
megint volt egy gúnyos árnyalat —, ha Erzsit 
oly soká ápolta . . .  nálam pedig csaik egy napról 
van szó és még ápolásra sincs szükségem.. .

— Mit tett volna, ha véletlenül nem találko
zik velem? — Minden egyébtől eltekintve más
nap csakugyan toboroznia kellett volna munka- 
nélkülieket a Vigadóbeli gyűlésre. S akarata el
lenére tán azért is ütött meg ilyen nyers hangot 
mert már érezte, hogy nem fogja megtagadni 
Jutka kérését. — Mit tett volna, ha véletlenül 
nem botlik belém? — ismételte szelídebben.

— Semmit — felelt Jutka az ő stílusában. — 
Akkor egyedül feküdtem volna. Az ember fék- 
het egyedül is. Novemberben is egyedül feküd
tem. Az ember fekszik. Akkor csalódtam Erzsi
ben.

Jutka elhallgatott és nyilván a kérdést várta* 
hogy mért csalódött., Báti azonban hallgatott, 
mert épp ekkor jött rá, hogy mért ijedt meg 
valósággal, mikor Jutka megszólította. Csen
det, nagy csendet akart Erzsi körül s tartott tőle, 
hogy nem fog ellenállni a kísértésnek.

— Akkor mérget kértem Erzsitől és nem 
adott. Képzelje, meg akartam halni. Akkor még



azt hittem, hogy isten tudja milyen -nagy eset 
egy interrupció.

Báti szó nélkül ment be Jutka után a házba.
— Jóvá akarja tenni -az árulását, mi? — ne

vetett Jutka. — Látja, most csinálhat majd 
maga nekem rántottét. Én olyan ember vagyok, 
aki emlékszik — kuncogott fölösleges módon 
titokzatosan Jutka.

Báti bosszúsanihaUgatott a csipkelődésekre. De 
amint felértek a Jutka szobájába és kigyulladt 
a villany, megengiesztelődött. A kicsi, vékony 
Jutka a perzsagalléros télikabátjában, ijedit sze
mével, melyből könnyek potyogtak s töröletlen 
csurogtak végig a sápadt, csak két piros folttól vi
lágos kis arcon — a verkli most kint maradt, csak, 
a szegény ördög, elhagyott, tehetetlen kis nő
személy állt itt. Báti letette a kalapját, ledobta 
kabátját s kézen fogva vezette Jutkát a dívány
hoz. S Jutka hagyta, s hagyta Bátit, hogy tüzet 
gyújtson a kis Meteor kályhában, hagyta, hogy 
megvesse neki az ágyat.

— Nem szeretem a nőies lényeket — vála
szolta Jutka, mikor Báti kérte, hogy most már 
feküdjön le, várja az ágy.

— Legjobb lesz, ha lefekszik s beszélgetés 
helyett csendben marad és elalszik — mondta 
Báti s nem kérdezte meg, hogy őrá vagy másra 
értette-e, hogy nőies lény. S a felszólításra 
Jutka csakugyan letette a kalapját, a kabátját 
Báti segítette le róla, s mikor Jutka a cipője le- 
vetéséhez látott, Báti megfordult, hogy nyugod
tan tovább vetkőzhessék. De mert pillanatokig 
semmi mozgást sem hallott, hátranézett. Jutka 
egyik cipője volt még csak levetve s azt is ön
feledten szorongatta, míg ő maga csak ült.

— Legyen okos. ugyan vetkőzzék már le — 
kérlelte Báti. ,

Jutka, még mindig kezében a fél cipőjével, 
mintha nem is hallotta völna, meg sem moz
dult.

— Tulajdonképp hol lakik maga most?
— Most megint a vak hadnagyomnál — fe

lelt meg a társaságian, 'idegenszerű hangon tett 
kérdésre Báti. — Hanem ne gondolkozzék most 
semmin, Jutka, hanem siessen az ágyba. Tud



ja-e, hogy nagyon sápadt? Nem, igazán most ne 
gondol/kozzák semmin.

— Istenem, gondolkodni — húzta fel ráncolva 
a homlokát Jutka és megvetően legyintetté De 
mindenesetre most már letette a cipőjét a ke
zéből és hozzáfogott csakugyan a vetkőzéshez.

— Igazán nem fontos, hogy elforduljon — 
szólt vetkőzés közben Bátihoz, aki ezúttal az 
Erzsi már ismerős gyerekkori képével került 
szembe. — Nem fontos, legalábbis nem lénye
ges, hogy az ember elfordul-e vagy sem. Az 
ember végeredményben felöltözve éppúgy, mint 
meztelenül csa/k egy organizmus. Nincs rajta 
látnivaló. Szerszám-szerkezet. Szerszámok fo
gásra, szerszámok helyváltoztatásra, emésztésre, 
fajfenntartásra s hogy meg legyen minden 
védve, hús borít mindent, hús és bőr. A lényeg 
a protoplazma és a faj. Az individuális sajátsá
gok összefolynak, lényegtelenek . . .  Most már 
megfordulhat. Úgy — mondta aztán már az 
ágyból —, és hozza ide a fésűm is, legyen szí
ves.

Báti kihúzta a megjelölt mosdófiókot. Volt 
abban pár kis kofferkulcs, páratlan harisnyák, 
levelek, stoppolófa, vonalzó, salátalevelekíként 
széthullott egykori könyvek, cérnagombolyag, 
de fésűt nem tudott találni még akkor sem, mi
kor Jutka már azzal fenyegetőzött, hogy kiszáll 
az ágyból, mert ott kell lennie. Végül, hosszas 
keresés után, más kihúzott és visszatolt fiókok 
haszontalan átkutatása után, mégiscsak előke
rült.

— Megjegyzem, nem fontos — vette át az 
ablakdeszkán felfedezett fésűt Jutka. — Látja, 
ez a régi fésűm, de azért ez is jó. A fésű fésű. 
Miikor még Erzsivel együtt laktam, ő mindig 
haragudott. Haragudott a rendetlenség miatt. 
Én azonban . . .  — beszélt szakadatlanul, miköz
ben kibontott haján szórakozott lassúsággal húzo
gatta végig a fésűt. — A fontos az, hogy az em
ber önmagában egyensúlyozott legyen és külön
ben se kell az embernek önmagára koncentrál
nia magát. Látja, én nem vágattam le a hajam. 
Erzsi levágatta. Igaz, Magdus se vágatta le, de 
ő azért nem, mert konzervatív. Én nem vágat



tam le, m ert. . . mért levágni? Nőjjön ha akar, 
hadd nőjjön a haj. Nem igaz?

Sűrű, hullámos volt a Jutka haja. Báti szinte 
sajnálkozva látta, hogy már leteszi a fésűt és 
haját copfba fonva hátra veti. Kibontott hajjal, 
apró rizslkásafogaival olyan kedves babaarc 
volt a Jutkáé,, hogy míg elnézte, az az érzése tá
madt Bátinak, hogy kendőt lehetne fogni és le
törölni erről az arcról azt a dúlt, görcsös kife
jezést, mely minduntalan befutotta, mint lehelet 
a csillogó üveget.

így csinosabb vágyóik, ugye? — mosolygott 
Jutka és arcát elfutotta a pirosság. — De mért 
nem beszél maga semmit? Látja, én operáció 
után vagyok és mégis ilyen friss. Magának mi 
a. véleménye az ilyen műtétről? Szaporodássza
bályozás, nem igaz? Persze, világos. A termé
szetben is így van. Millió mag hull el, míg egy 
kihajt. De egy kihajt. Nem fontos.

Báti sietve vetett magának ágyat a díványon.
— Fáradt? — kérdezte Jutka. — Én úgysem 

tudok még aludni. Mért ne beszélgessenek em
berek? Mondja . . .  mondja, hogy van a vak had
nagya?

— Mint afféle vak ember — válaszolt készsé
gesen Báti afölötti örömében, hogy nyugalma
sabb témára terelődött ,a szó. És nevetve me
sélte el: — Megígértem neki, hogyha meglesz 
a forradalom, első dolgom lesz, hogy szerzek 
neki egy idomított farkaskutyát. Hisz meg 
tudná most is venni magának, de betegesen fu
kar.

És Báti mesélt tovább a vak hadnagyról, míg 
Jutka félbe nem szakította:

— És mért nem lakik tovább is Erzsinél? -
— Messze a villa — válaszolt kurtán Báti s 

becsukta a szekrény ajtaját, melyből az előbb 
az ágyneműt szedte ki'magának.

Jutka azonban most felült és nevetve vetette 
ellen:

— De hiszen Erzsi már nem látók a villában. 
Bent lakik a Horánszky utcában s ott is van 
még egy szoba és egy üres cselédszoba is.

— Nem tudtam, hogy már beköltözött —  
igyekezett véget vetni a diskurzusnak Báti és



gyorsan eloltva a villanyt, hozzáfogott a vétke
zéshez. Alig húzta azonban magára a takarót, 
Jutka éjjeliszekrényéül kigyulladt a villany. Báti 
fekhelye ott volt a Jutka rézágyával szemben s 
Jutka fél karjára könyökölve hajolt feléje az 
ágyból.

— Szüksége van valamire?
—- Nem — nevetett Jutka és mindjárt újra 

eloltotta a villanyt —, csak meg akartam nézni 
magát. Én Szeretem megnézni az embereket.

Báti már hozzászokhatott volna Flamm Jutka 
stílusához. Eszébe jutott Bátinak az is, hogy 
már az első futólagos találkozás után felvetette 
a kérdést, hogy nem idegbeteg-e ez a nő. S most 
azt gondolta, hogy ezúttal csak azért hat rá 
annyira nyugtalanítóan, mert ilyen közelről 
még sose látta. Néha szinte félt tőle s várva- 
várta, hogy már elaludjék. De Jutka nem hall
gatott el Nevetgélt, mindenféle általános kije
lentéseket tett, melyeket nem lehetett megér
teni. .Báti, mintha nagyon álmos volna, mindig 
csak kurtán felelt s végül egyáltalán nem felelt, 
úgy tett, mintha aludna. Egyszerre azonban 
megint világosság lett a szobában és hogy Báti 
felnézett, Jutkát az ágyban ülve látta. Jutka 
szemei rémülettől nagyra nőtten meredtek Bá- 
tira.

— Mi az? — ült fel Báti is.
— Most. . .  most. . .  — suttogta Jutka és az

tán felsiikoltott. — Uram irgalmazz!
Báti semmit sem kérdezett, csak felkelt az 

ágyból s amilyen gyorsan tudott, felöltözött 
Jutka is hallgatott. Fehér arccal, .rémült nagy 
szemekkel feküdt vissza párnájára s az arca a 
magát szorongva figyelő nagybeteg kifejezésé^ 

V vei meredt Bátira.
— Csak gyorsain, gyorsan — mondta rimán- 

kodva
— Hogy hívják az orvosát, hol lakik?
Jutka szepegve, szégyenkezve vallott. Nem

orvos, hanem ezzel foglalkozó tudós asszony ke
zébe adta magát. Vallomása közben azonban ő, 
aki eddig sürgette Bátit, most, hogy az orvosért 
akart menni, fejvesztetten csimpaszkodott a ka
bátjába s kérte, hogy ne menjen, ne hagyja
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egyedül. Nem lehetett beszélni vele. Reszketett, 
sírt, fenyegetőzött.

— De hát én nem tudok segíteni, sejtelmem 
sincs, mit kell ilyenkor tenni, csak nem hagy
hatom elvérezni?! — kérlelte Báti.

Jutka fenyegetőzött, hpgy amint Báti kiteszi 
a lábát, kiugrik az ágyból s végül is nem volt 
más mód, mint hogy Báti beleegyezzék Jutka 
felkelésébe. Támolyogva öltözött fel s nem en
gedte meg még azt sem, hogy Báti segítsen neki 
az öltözésnél. '

— Senkiinek sem szabad megtudni — szepe- 
gett Jutka, mikor végre elkészült és elindultak. 
Arra is csak nehezen állt rá, hogy a kapuban 
maradjon, míg Báti elszalad autóért.

— Úgy féltem, hogy egyszerűen elszalad — 
karolt Jutka Bátiba, mikor az visszajött az au
tóval, s mikor már benn ültek, úgy bújt meg 
Bátinál, mint gyerek az apja oltalmában. Még 
csak azt sem kérdezte, hová mennek s most 
mindenre ráállt, a legcsekélyebb ellenkezés nél
kül engedte meg, hogy mikor az autó megállt, 
Báti előre menjen az orvoshoz, beszélni vele. 
Csak engedelmesen bólintott.

Licht doíktort Báti az álmából verte fel.
— Kitört a forradalom? — Ezzel jelent meg 

Licht doktor a rendelőjében a türelmetlenül vá
rakozó Bátinál. A pajtáskodó, tréfás hang azon
ban nyomban eltűnt, amint Báti rémült előadá
sában értesült róla, hogy milyen ,,eset” vár rá 
lent az autóban. Egyszerre igen komoly és hiva
talos lett, és ez Bátit oly készületlenül érte, 
hogy soká nem talált szavakat.

— Legalább engedje meg —: szólt végre —, 
hogy bejöjjön, hiszen mégiscsak orvos, ha nem 
is szakmája. A hibát akkor én követtem el, 
hogy Önhöz hoztam.

Licht doktor nyugodtan, de erélyesen rázta a 
fejét.

— Épp azt nem, hogy bejöjjön. Ilyen esethez 
hozzá se nyúlok. Vigye kórházba. Tíz perc alatt 
ott van az autó.

Ekkor azonban a rendelő ajtajában megjelent 
Jutka, akinek irtó hosszúnak tűnt az idő lent az



autóban. S nem jött beljebb, ott állt meg a ren
delő ajtófélfájána’k támaszkodva. De Báti csak 
egy futó pillantást vetett rá. Licht doktbrral 
viaskodott tovább. A joviális és mindig mo
solygó Licht doktor nyersen és részvétlenül is
mételte:

— Menjenek kórházba.
Jutka olyan arccal állt az ajtóban, mint a 

vádlott a sorsáról vitatkozó ügyész és védő"kö
zött.

— Kórházba nem — mondta azonban olyan 
eréllyel, mint aki maga hirdet ítéletet. Licht 
doktor erre az ajtó felé tessékelte Bátit.

— Seiden doktor itt lakiik még? — fordult 
vissza Báti. — Semmi mást nem akarok. . .  vele 
akarok beszélni. Most mindjárt, ö  nem fog 
cserbenhagyni.

Nem tudta volna ő sem (megmondani, hogy 
honnan merítette ezt a bizonyosságot. Talán on
nan, hogy törődni látta a gyerekkel, aki a 
krémpitéjét elejtette és látta, hogy felnőtt öreg 
doktor létére elpirult amiatt, hogy másók is ész
revették — vagy pedig csak utolsó szalmaszál
ként kapaszkodott ez ötletbe, mikor látta Jut
kát, akit még csak hellyel sem kínált meg Licht 
doktor? Pillanatra maga is megingott a re
ményben, miikor Licht doktor elképedve kér
dezte:

— Mit? Hogy majd Seiden kolléga? Tessék, 
beszéljen vele.

Seiden doktor valóban alig értette meg, hogy 
micsoda szívességet tételez fel Báti az ő szemé
lyétől.

— De kedves barátom — ült fel az ágyában 
—, mi jut eszébe? Én itt vendégségben vagyok, 
szabadságon vagyok, itt nem praktizálok . . .  
Természetes, ilyen esetben a legtanácsosabb a 
kórház.

Licht doktor elégtétellel bólintott hozzá, s fel- 
világosító magyarázattal kísérte a saját maga
tartását.

— Különben is az orvos a személyes szabad
ságával játszik, ha ilyen dolgokba ártja magát.

, Ezt nem volna szabad még kérni se.



— Hova gondol, fiatal barátom! — helyeselt 
még mindig csodálkozva Seiden doktor a kol
légája szavaira.

Seiden dolktor álmos szeméből éppúgy, mint 
a Lioht doktor most már leplezetlen türelmet
len tekintetéből áttörhetetlen határozottság me
redt Bátára.

— Kórházba nem fog menni, az biztos.
' — Rosszul fogja tenni — mondta Lácht dok

tor —, de sajnálom, ez nálam elv.
— Elv? — kiáltott fel Báti. — Hagyják tehát 

elvérezni, elvből? Nekem — fordult kétségbe
esetten Seiden doktorhoz — majdnem olyan 
vadidegenhez a nő, mint önnek. A büfében arról 
beszélt dokor úr, hogy most másképp akar élni, 
egész másképp, mint azelőtt. Egyszer, egyetlen
egyszer próbálja meg a másképp élést önzetlenül 
is, az önzetlenséget is. És ha egy hülye törvény 
miatt be is csukják ezért pár hónapra, legalább 
egyszer odadobja az élete pár hónapját valami
ért, ami nem pénz, ami egy egész életi

Seiden doktor felült, levette az éjjeliszek
rényről az aranykeretes cvikkerét és az orrára 
csiptette. Figyelmesen nézte Bátit s nevetve 
szólt végül:

— No, ezzel a törvénnyel is úgy van, mint a 
többivel, ön  azonban, fiatal barátom, bár kissé 
arrogáns, de legalább őszinte. Hát egyszer — 
ha nem is először, ió — mondta furcsálló tekin
tetét le nfem véve felindult fiatal barátjáról. Báti 
Jutkát még mindig ugyanazon a helyen az aj
tóban állva találta. Mintha nem lett volna ma
gánál. Merev arccal csak bólogatott, mikor Báti 
elmondta, hogy sikerrel járt. Csak mikor a mo- 
rózus Licht doktor kíséretében fehér köpeny
ben megjelent a rendelőben Seiden doktor s 
Báti kiment a váróba, akkor tett egy riadt moz
dulatot, mintha vissza akarná tartani.

Báti nem tudta meddig ült kint a hideg vá
róban. Mikor végre Seiden doktor kinyitotta a 
rendelő párnázott ajtaját* és mér köpeny nélkül, 
hétköznapi nyugalommal, fejét rosszallóan csó
válva azt mondta: Az a suszter mindent benne- 
hagyott! Szép kis pancs volt ez! — Báti nem ér
tette meg. — No de azt hiszem rendbe hoztuk



— folytatta Seiden doktor, de Báti még mindig 
csaik nézte. Nem tudta felfogni ezeknek á fog
hegy röl odavetett szavaknak a jelentését, mii
kor ilyen izgalmas eseményről számolnak be.

Később Licht doktor is kijött. Most már a 
régi arccal, fölényesen és szivarral a szájában: 
Hőmérséklet' normális — vetette oda a fogai 
közül Seiden doktornak; aki ezt fejbólintással 
vette tudomásul.

— Szép pácienseket szállít maga nekem, spe
ditőr elvtárs — lette mosolyogva Báti vállára a 
kezét. — Pár nap előtt azt a pincért, de azt 
legalább nappal, most meg . . .  Hanem csakhogy 
rendbe hoztuik. Jó kis pancs volt.

— Hanem, fiatal barátom, látja milyen igaz 
az a hasonlat a sántakutyáról — fenyegette meg 
Bátit felemelt mutatóujjal Seiden doktor. — 
Emlékszik rá, miket mesélt nekem ifjúi fantá
ziával a nőről, aki. . .  az automatabüfében, 
ugyanabban az automatabüfében. Miket mesélt! 
Máskor jobban kell vigyázni.. . ezt nem a be
szédre értem, hanem — és Seiden doktor a 
rendelő felé mutatott egy fejmozdulattal.

Licht doktor megkérdezte, hogy mi volt az a 
fantasztikus történet, melynek valótlanságán 
most kapta (rajta Seiden doktor Bátit. De mie
lőtt Seiden doktor szólhatott volna, Báti el
mondta, hogy miként találkozott Jutkával. Iz
gatta Seiden doktor nyilván hitetlen arckife
jezése s még jobban az elképzelés, hogy mi tör
ténhetett volna Jutkával, ha véletlenül nem ta
lálkozik vele s egyedül fekszik fönt a szobájá
ban. Ha Licht doktor nem áll a pártjára, nem 
talált volna hitelre az elbeszélése, mert Seiden 
doktor gyanakvó tekintete minduntalan megza
varta.

— Én tudom, hogy igazat mond — nevetett 
Licht doktor, és gyomban a hűvösvölgyi vállá
ban folytatott beszélgetésre célozva folytatta. — 
Látja, hogy igazam volt a kárörömmel? Látja, 
milyen izgalmas dolog egy emberélet, még ha 
osak véletlenül is kerül sorsa a mi kezünkbe.

Seiden dofktor benézett Jutkához.
— Holnap, illetőleg ma — hisz hajnali ket

tőre jár már — maradjon még mellette — taná



csolta Lioht doktor — s méricskéljék szépen, 
hogy nincs-e hőemelkedés. Ugye megteszi? S 
látja, ülni fog a hőmérő mellett és ráncolt hom
lokkal keresi majd a higanyoszlopot és számolja 
a tizedeiket. Mondja, nem maga írta ma a Vörös 
Újságban, ma volt benne egy elmefuttatás ar
ról, hogy a lagymatag humanizmus polgári 
ideológiája helyett a könyörtelen osztályharc ..

— A páciens már menni akar — szólt ki Sei- 
den doktor s már jöttek is ki: Seiden doktor és 
Jutka egymás mellett. Jutka lesütött szemekkel, 
de ajka körül hideg, rángó mosollyal, mintha 
tüntetni akarna minden részvét ellen. Seiden 
doktor kezével a kilincsen, állva maradt a ren
delő ajtajában, nyájasan és egyben tartózko
dóan.

— Jutka, Jutka! — kiáltott fel kitörő öröm
mel Báti, mikor becsapódott mögöttük az autó
taxi ajtaja, és a kocsi megindult. Mint harcon 
szerzett zsákmánynak, vagy inkább, mint va
lami nagy ajándéknak, úgy örült a szegény Jut
kának. — Ugye most jól van, nem fáj semmi?

— No-no, nem kejl olyan nagy ügyet csi
nálni. Az embernek kozmikusán kell látni a 
dolgokat. Én olyan ember vagyok, aki mindig 
perspektívában él — így beszélt Jutka, hogy 
megmutassa, hogy ő nem csinál nagy dolgot az 
egészből és egyszerre csak sírásba fulladt a 
hangja.

— Mért sír? Hisz most már túl van rajta. 
Jutka, no ne sírjon — kérlelte Báti. — Mért 
sír?

— Mert nincs, mert elvették — zokogott 
Jutka. — Úgy szerettem volna megtartani. Tud
tam, hogy nem szabad és mégis mindig halasz
tottam, míg már majdnem késő lett. Élet ez az 
enyém? Ahelyett, hogy gyerek kelne ki belő
lem, gyerek, akinek a hajas fejére tehetném a 
kezem, véres húscafatokat cibálnak ki belőlem, 
bele egy büdös, büdös vödörbe . . .

— Ezzel az élettel csakugyan tönkreteszi ma
gát — szólt Báti melegen és megigazította Jut
kán a takarót. — Ennek véget kell vetnie.

— Nem bíróik, nem tudóik — vallotta sut
togva Jutka.



— Most csak nyugodjon meg, majd beszé
lünk, jó? — simogatta meg Báti a Jutka hideg 
kezét. Jutka szepegve simult kísérőjéhez. Báti, 
amint a házhoz értek, kifizette a sofőrt s aztán 
kisegítette Jutkát az autóból. Jutka belekarolt 
s lassan mentek fel a lépcsőn, talán még vala
mivel lassabban is, mint kellett volna, de Jut
kának jólesett így ápoltatni, becéztetni magát.

Fönt a szobában, amint kigyulladt a villany, 
kirántotta 'karját a Bátiéból. Eles hangon szinte 
lecsapott Bátdra a kérdéssel:

— Honnan van egyszerre annyi pénze, hogy 
ki tudta fizetni a sofőrt?

— Oinner Erzsitől kaptam — felelte nyugod
tan Báti, akinek oly új és jóleső volt az önzet
len apáákodás érzése, hogy semmi sem tudta 
megzavarni. Jutka percig állt, mint aki gondol
kodik, aztán csak biccentett.

— Rendben, rendben . . .
Báti kérésére további beszéd helyett ágyba 

feküdt s még a lázmérőt is hóna alá vette. S 
hallgatott engedelmesen, míg csak ki nem de
rült, hogy még csak hőemelkedése sincs.

— Most miár szabad beszélnem? — kérdezte 
ekkor.

Báti nevetve rázta a fejét.
— Majd holnap.
— Jó — tette kezét a szájára Jutka és a kép

letes szájkosár mögül könyörgően nézett fel rá.
— No, mi az a fontos beszélnivalója? — kér

dezte nevetve a Jutka kedvességén.
— Nem fontos, csak furcsa. Nem vette észre, 

akárkivel beszélek, mindig Erzsire terelik a 
szót? Licht doktor első szava az volt hozzám, 
hogy ismerem-e Erzsit. Nem furcsa? '

— Ez megint túlzás — intette Báti. — Pél
dául a másik, a Seiden doktor biztos nem kér
dezte.

■— Mert nem ismeri — nevetett barátságtala
nul Jutka.

— Jó, jó, de most aludjon — kérlelte Báti és 
eloltotta a villanyt.

Jutka csak késő reggel s frissen ébredt fel. 
Báti lement ennivalót hozni és Jutka jóízűen 
evett s hőemeikedése sem volt. Délután Báti



már menni is alkart. Legalább ott akart lenni a 
Vigadóban a munkanélküliek gyűlésén, ha már 
az előmunkálatokban nem is vehetett részt.

— Ha én most jól is vagyok — tiltakozott 
Jutka —, nem lehet tudni, hátha rosszul leszek 
még. Nem lehet valakit félig felápolni. És azon
kívül nem akarok egyedül feküdni. . .

Ahogy Báti az apáskodó szerepbe, úgy élte 
bele magát Jutka az elkényesztetett, rakoncát
lan gyerek szerepébe. Magát Bátit citálta vé
gül Báti fejére.

— Nem maga mondta, hogy kevés emberrel 
történik meg, hogy valakinek épp reá legyen 
szüksége? Én emlékszem, én a szavakat jól el
teszem.

Jutka tudott megvesztegetően kedves lenni. 
Gyűlés helyett csak egy esti lapért ment le Báti 
s azzal is sietve jött vissza. — CÍemenoeau el
len merényletet követtek el — jött vissza kezé
ben az újsággal. Báti fel se nézett, csak úgy, 
mint ahogy Erzsi rászoktatta, mindjárt hango
san olvasta a híreket. Hisz mindennap azzal a 
várakozással kaptak az újság után, hogy vala
melyik lapján már szembetalálkoznak a hírrel, 
hogy valahol már nem vajúdik a régi, hanem 
megszületett az új világ. Egy merénylet, egy 
sztrájk, egy katonai lázadás kiválthatja, amit 
mindennap esedékesnek véltek.

— A Ruhr-vidéken véres összeütközések 
munkások és kormánycsapatok között. . .  A pá
rizsi Békekonferencia . .. nem, ez nem érdekes. 
Veszekszenek a koncon, de it t . . .  erről a pol
gári újság csak apró betűkkel ír, pedig, nem a 
párizsi konferenciákon, hanem jtt dől el Európa 
sorsa: Spartakisták harca Gothában, Braun- 
schweigben. . .  Gothában a kormányosapatok 
bevonulására általános sztrájk, a szakszerveze
tek a sztrájk ellen, a munkás- és katonatanács 
egyöntetűen a sztrájk mellett. Bajorországban 
ellenforradalmi kísérlet, a munkásak egy óra 
alatt elbántak velük, Joachim porosz herceget 
elfogták. Franciaországban sztrájkok és mun
kászavargások a kikötővárosokban. . .  Ez kis 
betűkkel de két hasáb arról, hogy Kiskúnfél- 
egyházán a piaci kofák elverték a rendőröket s



éjjel két ihletet kifosztottak! Az angol kormány 
értesítette a birminghami munkástanácsot, hogy 
elismeri a tanácsok intézményét mint gazdasági 
intézményeket. . .  Svájcban hatvanezer alá
írással ellátót beadvánnyal fordultak a polgá
rok a svájci szövetségi kancelláriához, hogy 
vegye fel erélyesebben a küzdelmet a bolseviká 
veszedelem ellen. . .  Tehát már a semleges or
szágokban is remegnek! A legújabb hírek rova
tában hátul Clemenceau merénylőjének, az 
anarchista Cotinnek a vallomása: „Clemenceaut 
az emberiség legnagyobb ellenségének tartom, 
mert világháborút készít elő,. . .  új háborút.”

Ez utolsó hírnél Báli jót nevetett. Űj háborút! 
De az nem Clemenceau háborúja lesz, hanem . . .

— Ez a Clemenceau csakugyan olyan vesze
delmes volt? — szólt közbe mo6t Jutka.

Báti nagy szemekkel nézett rá.
— De.hiszen él, a merénylet nem sikerült.
— Ja — mondta Jutka —, hát csak olvasson, 

olvassa tovább az újságot. Újság. . .  hanem 
majd aztán mondok valamit.

Báti most már csak magának olvasott, de 
egész idő alatt magán érezte Jutka türelmetlen 
tekintetét, s csakugyan, amint felnézett s letette 
az újságot, Jutka megszólalt.

— Tudja, hogy én egész nap, már tegnap is 
mulattam magán? Találja ki, min mulattam? Á, 
vörös lett. . .  de azért pontosan mégse tudná ki
találni. Azon mulattam, hogy maga is úgy van 
itt, ebben a szobában, mint még valaki. Itt, eb
ben a szobában még valaki nem mer odanézni, 
ahova szeretne, mert fél, hogy rajtakapják. S 
mert fél, azért kell mindig odanéznie. Én figye
lem az embereket. Mért nem akar maga, se én- 
előttem az Erzsi képére nézni? Mért nem akar, 
mikor akar? Mért akar, mikor nem akar? Ugye, 
hogy figyelek? Én mindig figyelek, jól figyelek, 
ha nem is tudom, hogy hol van a Ruhr-vidék 
meg Clemenceau.

Báti türelmetlenül kelt fel.
— Magának betegsége, hogy mindig Cin- 

ner Erzsiről beszél — mondta és egyszerre na
gyon megbánta, hogy maradt, ahelyett, hogy a 
gyűlésre ment volna. — Ne haragudjon, de meg



kellett ezt mondanom — tette hozzá békítőén —, 
hiszen barátok vagyunk.

— Barátok . . .  barátok . . .  — ismételte Jutka 
és az arca ingerülten meg-megrángott. — Ha 
nekem annyi barátom volna, mint Erzsinek, ak
kor . . .  Ja, igaz. Erzsiről nekem még beszélnem 
se szabad. Tudja, én azt hittem, hogy magának 
Magda tetszik? Szerelem — nem, ezt a szót nem 
szeretem. De mikor láttam, hogy tuszkolta ki 
Erzsitől — akkor gondoltam, hogy mégse. Tudja, 
én kíváncsi ember vagyok. És szép csendben 
figyelek. És azt is tudom, hogy antipatikus em
ber vagyok. Némely ember antipatikus. Én is az 
vagyok. Maga is az volna, ha senki se találná 
szimpatikusnak. Látja, ez így van. Maga is anti- 
patikusnak talál. No, mondja most, hogy nem 
igaz.

— Nem igaz — mondta Báti azonnal s kis 
szünet után csendesebben még hozzátette —, 
csak úgy látom, hogy nagyon szerencsétlen.

— Szerencsétlen. . .  — Jutka legyintett és 
forgatni kezdte a fejét, mintha valami a nyakát 
szorítaná. — Tudja, én olyan ember vagyok, 
aki. . .  — önelégült, ravasz mosoly vibrált ki- 
csattanóan pirossá vált arcán —, én előkotrom 
az embereket. Tudja, mikor akkor este Magdu- 
sék után mentem, Lénárt hazakísért, mert ő egy 
jól nevelt. És tudja miről vitatkoztunk? Vitat
koztunk,? Nem helyes szó. Nem szeretem a vi- 
titkozó embereket. Beszélgettünk. Nézeteket cse
réltünk. Én az enyémet, ő az övét mondta. Ér
dekli? Én azt állítottam, hogy magának Magdus 
tetszik, ö  nevetett és azt mondta, hogy ő még 
sohase volt féltékeny, ö  nem féltékeny ember. 
Kozmikus.

Báti látta Jutkán, hogyha csak pár pillana
tig hagyja még tovább beszélni, sírógörcsbe ful
lad a szó. De hasztalan próbált más irányt adni 
a beszélgetésnek. S egyszerre csakugyan mon
dat közepén olyan kétségbeesetten és hevesen, 
mint még nem látta, kitörtek a könnyei:

— Ügy sajnálom az én kis fiamat. . .  biztos 
fiú lett volna. Ember lett volna, akinek nélkü
lözhetetlen lettem volna. Magának könnyű,!

Báti fölébe hajolt Jutkának. Simogatta és ne
vén szólongatta. Félt, hogy még majd valami



baj támad megint ettől a vad, megerőltető zo
kogástól. Ahogy nézte ezt a vigasztalhatatlanul 
rángó testet egyszerre mindennek ellenére egész 
közel érezte magához, s a részvét, melyet a 
Jutka látása ébresztett benne, most önmaga felé 
is fordult s csendes, meghitt közösségbe hmta 
Jutkával. Egy pillanatra feltámadt előtte a kép: 
mint haladt el idegenül Erzsi a tér másik ol
dalán és most jobban fájt, mint tegnap, mikor 
történt.

— Nekem is nagyon nehéz — szólt halkan s 
vigasztaló szándékkal. Jutka sírása nyomban el
állt. Felütötte a fejét. Valami vad és csúnya volt 
a tekintetében.

— Erzsi — mondta Jutka és egész eltorzult az 
arca. — Mindig ezt az öntelt, ez a gőgös, ez a . . .  
ez a . . .

Báti nem hagyta, hogy tovább beszéljen. Visz- 
szataszító volt a tehetetlenül vergődő Jutka 
gyűlölete.

— Igen, Erzsi — szólt Báti —, és mert senki
nek annyi köszönettel nem tartozom, mint neki, 
kérem, ne beszéljen így róla.

Jutka mindjárt meghunyászkodott. Visszafe
küdt a párnájára és Báti már a szoba másik 
sarkából hallotta, mint sír bele a párnájába. De 
akkor már Bátiban áthághatatlan keserű rideg
ség emelkedett meredek-mereven.

S mikor késő este még teát főzött Jutkának 
s aztán, csak hogy vége legyen már a napnak, 
hamar eloltotta a villanyt és lefeküdt, a sötét
ben megszólalt Jutka:

— Maga is olyan, hogy csak akkor tud jó 
lenni valakihez, ha látja, hogy vérzik.

Báti nem válaszolt. Sokáig nem tudtak el
aludni, figyeltek egymás lélegzetére. S reggel, 
mikor Báti elköszönt, Jutka nem nézett a sze
mébe.



A G R Ó F I P A L O T Á B A N

Janó bácsi nem árulkodott az asszonynál se 
Kozma Györgyre, se annak a lányára. Épp
úgy, mint azelőtt, nap nap után ott ebédelt 
s késő estig elüldögélt Kozmáék konyhájában. 
S éppúgy, mint azelőtt, ha az asszony az urát 
mentegetendő, újra meg újra odasúgta a párt
fogoló lakájnak, hogy nem kell elfelejteni, 
Györgynek agyára ment a háborús szenvedés — 
az öreg sietett a készséges bólogatással, hogy 
de hiszen tudja ő.

Igazában pedig minden másként volt, mánt 
azelőtt s egyre inkább másként. Először is nagy 
üres csend lett a pincelakásban, mert Rózsi kis 
testvéréi, egy hét alatt mind a kettő, mind
örökre abbahagyták a nyafogást. Janó bácsi 
mindig biztatta az asszonyt, hogy majd meggyó- 
gyúlnak a gyermékecskek: mikor az orvost el
hozta, az orvos háta mögött csittítón hunyor
gott az asszonyra, aki szorongva nézte, mint 
forgatja s tapogatja két apró cselédje sovány 
testecskéjét az idegen úr; tudós ember, nem 
kell fiélni — s mikor a patikaszerekkel hazajött, 
Janó bácsi azokat is kérkedve dicsérte: kiskirá
lyoknak való fajn orvosság — úgyhogy még az 
okos asszony is, bár látta, hogy hiába már itt 
minden, szinte — szinte reménykedni kezdett s 
inkább csak tisztesség okából sopánkodott, 
mondván: ej-ej, mennyi költségbe veri magát a 
kis mihasznákért Janó bácsi!

Kozma György azonban még ennyit sem szólt. 
Keveset volt otthon s ha hazajött, csak bement 
a két kicsihez, kicsit ott ült az ágyuk szé-



lén és nézte őket. Nem szólt egy rossz szót se 
az asszonyhoz, máshoz se. Igaz, hogy jó szava 
se volt senkihez. Ha így együtt ültek Kozma. 
Györggyel, Janó bácsi éiénkebben mesélt, mint 
egyébkor,' az asszonynak mesélt arról, hogy ő 
hatéves volt, mikor a szüleivel lekerült egy 
nagybirtokra Tótországból az Alföldre, hol is a 
szülei, mert olyan rossz volt az ivóvíz, tífuszt 
kaptak, ő is megkapta, a szülei meg is haltak, de 
ő lám itt van, mert a gyermeket, mint a fiatal 
fát, följdig lehet hajlítani, nem egykönnyen tö
rik, hamar újra frissen, egyenesen pattan a ma
gadba. ,

Kozma György hagyta beszélni Janót, fel se 
nézett rá, csak ült megvesztegethetetlenül, szi
gorúan, fenyegetően. S Janó bácsi Kozma 
György jelenlétében sose mondta, hogy isten se
gítségével, csak mikor az-első kicsit eltemették, 
akkor emlegette vigasztalón istent, aki a mási
kat, a legkisebbiket most meg fogja hagyni. Mi
kor azt is deszkába pakolták s kivittek, Janó 
báosi úgy állt, mintha az ő bűne volna és ke
rülte most már nemosak az ember, hanem az 
asszony tekintetét is. Az asszony csendesen sir* 
dogált, Kozma Györgynek pedig valami keserű 
dölyf ült ki az arcára, mintha mutatni akarná 
az istenkedő lakájnak: ő tudta, csak ő tudta 
elqre, hogy hányadán vannak.

A bábuk, 'kis lóvak, tapsifülű, szénszemü nyu- 
lak, amiket Janó bácsi ügyes kézzel faragott ki 
s rakott oda a gyermekecslkék betegágyára, 
most már gazdátlanul hevertek a sarokban, 
mert Rózsi, bár titokban rájuk-rájuk sandított, 
kezébe sem vette őket. Még inkább az apja sar
kában volt, amire jó kifogás volt az orvos is, 
aki meghagyta, hogy ne engedjék a lányt közel 
a kis testvéreihez.

Mikor Rózsi az Almássy téri gyűlésről haza
felé ment az apjával, akikor az egyik testvéré
nek már földbe volt vetve az ágya. Az apja azt 
mondta: a ímásik, a legkisebbik is meg fog 
halni, abból is hősi halott lesz. Hősi halott? Az 
apja néha most már kérés nélkül is és szívesen 
magyarázott neki. Rózsi nem tudta miért, de 
tudta, hogy titokban kell tartani, különösen



Janó bácsi előtt, hogy a Vörös Újságot minden
nap olvassák. Majd megtudod — mondta az 
apja, mikor kérdezte, hogy miért. S azért azt se 
kérdezte meg, hogy mért kell nekik rejtőzköd
ve, kapualjba elbújva hallgatni a gyűlést az Al- 
mássy téren, csak örült neki, hogy elvitte az 
apja. Nem (kérdezte hát azt sem, hogy mért fog 
a másik beteg testvére is meghalni s mé£Í lesz 
az is „hösd halott” . Kisvártatva úgyis meg
mondta magától az apja:

— Nem volt mit enniük a háborúban, ezért. 
Még mindig csak mink pusztulunk. De én — én 
addig el nem megyek, míg .. .

Ez volt az egyetlen megnyugtató Rózsi szá
mára, akinek először nyílt a szeme rá az ért
hetetlen és szívtelenül egyszerű halálra. Hitt az 
apjában, aki, lám, előre megmondta, hogy a 
másik testvére is meg fog halni s hitt benne, 
hogy az apja éppígy szavát állja majd és nem 
fog addig meghalni, míg . . .  Hogy mát jelent ez 
a míg, arról Rózsinak nem volt még csak hoz
závetőleges elképzelése sem. Csak ugyanaz a 
lázas, titkos várakozás szállott át apjáról rája, 
mely az apja szemében lobbant és hangjában 
csendült, ha azt mondta: majd.

Majd: ez mind annak az ellenkezője lesz, ami 
most van. Majd: az valami egész más lesz. Majd: 

' ha talán addig éltek volna a kis testvérei, akkor 
többé meg se kellett volna halniuk. Majd: új föld, 
új ég kezdete és az apja örülni fog neki, hogy pon

tosan úgy lett, ahogy akarta és ahogy tudta és örö
mében meggyógyul. . .  majd, majd: az apja tud 
valamit, amit a többiek, akik a két temetésen 
könnyeztek, nem tudnak. S ő is, Rózsi i§ be van 
avatva. Mint a temetésen, mint mind a két te
metésen, csak az apját nézte Rózsi s ha az apja 
elment, Rózsi várta, leste, nyílik-e a kapu. Janó 
bácsi pedig most már nép olvasott fel az any
jának se, mert mióta a kicsinyek meghaltak, 
az asszony nem tudott olyan barátságos szem
mel nézni az öregre, mint azelőtt, bár az okos 
asszony igyekezett, mert Janó bácsi nagy és 
szükséges segítség volt és kellett a megosökkent 
családnak is.



Semmi se volt úgy, mint azelőtt. Kozma 
György se ült már a kis fazsámolyon, hanem 
járt-kelt türelmetlenül, mint aki valakire vagy 
valamire nagyon vár. Nem volt sehol maradása, 
se otthon, se az utcán. Ha Kozma György fejébe 
tette sapkáját és nyúlt a köpenye után, Rózsi 
csak ránézett s kitalálta, maradnia kell-e neki, 
vagy mehet-e vele. Néha az elmenésük csak ab- \
ból állt, hogy átmentek a Margit-hídon, aztán 
egyszerre csak sarkon fordult az apja és most 
már lasábban, mentek megint hazafelé. Rózsinak 
ez se volt unalmas, de mióta az Almássy téri 
gyűlésen voltak, minden elindulásnál azt re
mélte, hogy megint valami gyűlésre mennek 
vagy egyéb nagy esemény elébe. Kozma György 
is érezte tán, mit vár tőle a lánya, s mert nem 
tudta megadni neki, legtöbbször úgy ment el 
otthonról, hogy Rózsi tudta: most nem akarja, 
hogy ő elkísérje.

Egy délután azonban Rózsi volt az, aki félig- 
meddig elvitte az apját. Ügy történt, hogy 
Koqma György megint csak nem lelte a helyét, 
felment a lépcsőkön az udvarra. Alig volt kánt, 
visszatért s megint ott járt-kelt a konyhában, a 
konyhából átment a szobába és minduntalan rá- 
rámordult az asszonyra. Janó bácsi azon a kis 
zsámolyon, melyet ő maga készített, behúzott 
nyakkal bóbiskolt a sparhert mellett. Leg
alábbis úgy tett, mintha bóbiskolna. Rózsi az 
ágy sarkában kuporgott, ölében egy fazékkal, 
amit az anyja nyomott a kezébe, hogy smirg
lizze ki a kormos fenekét. Rózsi dörzsölte a 
smirglipapírt a fazék aljához — ez volt az 
egyetlen hang a konyhában — és nézte az ap
ját. Egyszer csak megáll az apja és egyenest rá
néz. Rózsi felüti a fejét és még gyorsabban 
smirgliz. Az apja leül, felkel, motoszkál, kimegy.
Rózsi kész a fazékkal, feláll s odaakasztja a 
sparhert mellé a helyére. Kozma György már 
megint visszajött. Megint áll tétovázva s egye
nest a lányára néz. Az egyszerre csak biccent 
egyet, veszi a kendőjét a vállára, dereka körül 
tekeri s ahogy szokta, ha elmennek, fölébe húzza 
a rég kinőtt, kis zöld kabátját. Kozma György 
morog valamit, de a kabát még nem is volt Ró-



izsin, 6 is már a sapkája után nyúl s belebújik a 
köpenyébe.

Az asszony fél szemmel nézi őket és felléleg- 
zik. Nem kérdi, hova mennek. Az orvos mondta, 
hogy a-kislány sokat legyen a levegőn — s az 
emiber, György, hadd menjen, legalább nyugod- 
tabib lesz az élet a házban. Az egyetlen a Janó 
bácsi, aki mindig láthatóan nyugtalan, ha azok 
ketten egymással mennek el. De árért Janó is 
mindjárt beszédesebb lett, hogy azok ketten 
nem voltaik itt. Tudott ő sok történetet, amivel 
elszórakoztatta az asszonyt, aki ez időben fe
hérneműt javítgatott kispénzű családoknak. 
Janó bácsi arról mesélt, hogy nőtt ő fel mint 
árvagyerek a grófi birtokon, ahol a tífusz vég
zetesen érte utói a szüleit. Mesélt a grófék 
egyik tanyájáról, ahol egész kis gyülekezete 
élt a nazarénusoknak, szegény zsellércsaládok, 
azok vették gondjukba, tanították írni, olvasni, 
árért hogy ő is tudja a szentírást olvasni, mert 
ezek' a nazarénus zsellérek hitték, hogy a szent 
bibliának nevezett könyv magának istennek 
boldogságára s békességre vezető üzenete.

Ámde most már ilyenkor, ha csak ketten vol
tak is, megtörtént, hogy Janó elakadt a beszéd
ben. Ha például a szentíráshoz ért, egyszerre 
csak körül-körülnézett és másról kezdett szólni. 
$s ez így volt az asszony akarata szerint, mert 
mióta két gyerekét elhantolták, valahogy köze
lebb került ahhoz az elkeseredéshez, ami az 
urát fűtötte. Annak egy-egy fogcsikorgatva el
ejtett szavát úgy megértette, mint azelőtt soha. 
Erről azonban az asszony nem beszélt Janó bá
csival, mint ahogy azt sem mondta el neki, hogy 
mikor a minap tüzet akart gyújtani, belegyömö
szölve a sparhertbe ott találta a Vörös Újságot, 
nem gyújtotta meg mindjárt, hanem kihúzta, 
kisimította, leült melléje és betűhöz nem szo
kott szemével böngészte szorosan egymás alatt 
felsorakozott sorait. Azt se mondta meg, hogy 
tudja, hogy az ura .minden reggel elküldi Rózsit 
titokban az újságért, mert ha nem is beszélt az 
urával .róla, hallgatólagosan egyetértett vele 
abban, hogy jobb az, ha erről nem tud a Janó 
bácsi. \



Kozma György pedig ment Rózsival és nem 
fordult vissza a Margit-híd pesti, oldaláról, ha
nem ment tovább. Ment. Nem úgy, mint annyi
szor máskor, mikor csak úgy járt, járt; ezúttal 
habozás nélkül, dacosan sietve ment. Mentek 
végig a Duna-parton ők ketten, sok ember kö
zött.

Rózsi jóformán nem is látott eddig Budapest
ből mást, mint azt a pár girbegurba utcát a 
Bimbó utca körül, meg az utcákat, amiken ke
resztülvezetett az út a katonai kórházba, ahol 
az apja feküdt s végül amit akkor látott Pest
ből, mikor legutóbb benn voltak az Almássy téri 
gyűlésen. De most mégse vetett egy pillantást 
se a budai hegyekre, se a Duna-parti palotákra, 
se az emberekre; az apja szavát forgatta fejé
ben,- az apjáét, aki még a hídon mondta neki:

— Te csirke. . .  ide se volna szabad elmen
nem, de majd meghúzódunk valahol.

— Megint kapualjba — ujjongott Rózsi, de 
Kozma György még jobban a szemére húzta a 
sapkáját s a fejét rázta.

— Terembe megyünk, ott nincs kapualj, az 
épp a feneség, dehát. . .  hát én is csak ember 
vagyok I Te meg majd nézz, s ha látsz egy púpos 
fiatalembert, akkor bökj meg mindjárt, hogy 
gyorsan elillanjunk.

— Nagyon fogok nézni s mindjárt, ha meglá
tom, bökni fogok — fogadkozott Rózsi.

Teremben még sose volt. Terembe mennek. 
De mért nem szabad az ő apjának ővele nyíltan 
odamenni? Ki az a púpos ellenség? Rejtélyes 
volt és nagyszerű minden, és legnagyszerűbb 
volt, hogy az apja feladatot bízott rá. Ellensé
gek közé mennek, vagy az ő táboruk, ahol el
lenség is leselkedik. — Rózsi nem tudta, de az 
apja nem szerette a kérdéseket s különösen ez
zel a kérdéssel úgy tűnhetett volna fel, mintha 
félne. Rózsi pedig nem félt, csak izgatott volt 
s még izgatottabb lett, mikor beléptek a díszes, 
pompás épületnek a kapuján és aztán be egy 
akkora óriási szobába, amilyet még sose látott 
s ott tömérdek, rengeteg ember!

Kozma György azonban csak ment s Rózsi az 
apja kezét fogva, lábujjhegyen utána, mert a 
terem végében, az emelvényen már javában be-
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szélt valaki, aki első látásra, azonnal nagyon 
tetszett Rózsinak. Nagyon tetszett neki nemcsak 
az ember a pódiumon, hanem mindenki itt ,,a 
teremben” . Hozzájuk, akik hátul, a kijárathoz 
közel húzódtak meg, háttal állt az egész hall
gatóság, majd kivétel nélkül férfiak, sokuk fe
jén az egykori szürke katonasipka, de mind 
munkásemberfélék, akik itt úgy gyűltek össze 
százával és ezrével hangos megbeszélésre, 
mint azon az éjszakán ők ketten, Rózsi az ap
jával, titkosan az autófészerben. Mert ahogy 
neki ott az apja magyarázott, úgy oktatta most 
ezeket az a kicsit őszbe csavarodó hajú, sötét 
fekete szemű ember, gki nem kiabált és a hangja 
mégis csodálatosan betöltötte az egész termet a 
meleg csengéséveL Ha az ott fönn, messze mo
solygott, akkor itt hátul Rózsinak is mosolyog
nia kellett, s ha az ott fönn, messze ráncba szedte 
a homlokát s elkomolyodott, Rózsi arca az övé
vel együtt nyúlt meg. Ügy beszélt, akár Kozma 
György.

Amikor beléptek, épp a háborúról beszélt, 
mely elpusztított mindent, koldussá tette az or
szág népét. Most azok az urak, akik ezt a há
borút felidézték, szakadatlanul bujtogatnak az 
újságjaikban az ellen, hogy az állam gondos
kodjék azoknak a munkásoknak a megélhetésé
ről, akik hazajöttek a háborúból és nem kapnak 
munkát. Azzal rágalmazzák a lerongyolt, éhes 
munkást, hogy el akarja magát tartatni, az álam
mal, hogy nem akar dolgozni.

Rózsi nem vette le a szemét a lenyűgöző em
ber szájáról, hisz arról beszélt, amit Rózsi nap 
nap után látott, azt tette itt hangosan szóvá, 
ami náluk otthon annál kínosabb volt, mert 
senki se mert szót ejteni róla: hogy Kozma 
György tehetetlenül, tétlenül ténfereg naphosz- 
szat s nem egyszer a minden mellékgondolat 
nélkül ‘ odavetett szóban is szemrehányást gya
nít. Most legalább Kozma György is hallhatja, 
hogy mint védik meg, mint bizonyítják az ő ár
tatlanságát és igazát, sok ezernyi ember színe 
előtt díszes nagy teremben. Hálás volt Rózsi, 
mert látta, hogy nemcsak másokkal, magával 
még inkább, szinte örök marakodásban él az 
apja. Hálás volt, örült, hogy hallja ennek a ta



láló szavakban oly hatalmas embernek a szájá
ból, amit ő maga oly erősen érzett, azt, hogy 
Kozma Györgynek van igaza, hogy Kozma 
György szörnyű bűnnek lett az áldozata, mert 
azok közül a százezrek közül való, akikről az ott 
a pódiumon azt mondja, hogy elmentek fiatalon 
ép erőben s hazajöttek roncsolt tagokkal, vi
dámakból és erősekből nyomorékok és bénák 
szétszórt hadserege.

Rózsi csak lassan értette meg, hogy nem any- 
nyira a rokkantakról van itt szó, mint inkább a 
munkanélküliekről, azokról, akik testi erejük 
birtokában se tudnak keresethez jutni s akiket 
ezért az államnak kell eltartania. Ha tehát nem 
is Kozma György dolgáról volt szó, Rózsi elhall
gatta volna reggelig, mert hiszen annyi jóaka
rattal, iparkodással, fáradhatatlanul és szépen 
és világosan magyarázott meg a beszélő min
dent. Egyszerre csak a hallgatóság soraiból 
közbe-közbekiáltottak. Ez, úgy tűnt Rózsinak, 
nagy kár, mert ezzel csak meg-megszal^ították 
a lelkesen ömlő, meggyőző szavakat. Ügy kép
zelte Rózsi, hogy ezek a lármásak alighanem 
annak a púpos ellenségnek a tábdrából valók, 
akik elől egyelőre még az ő apjának is bújni 
kell. S csak ebben a pillanatban jutott megint 
eszébe, hogy milyen megbízást adott neki az 
apja. Szinte megijedve a saját megbízhatatlan
ságától, gyors pillantást vetett előre s maga 
köré, nem lát-e valaki púpost, csakhogy nyom
ban utána a tekintete már megint az őszülő em
ber piros ajkának fogságába esett, ott fenn, a 
pódiumon. Nem tudott nem odafigyelni, nem 
tudott másfelé is nézni s azzal az érzéssel figyelt 
minden hangra, mint aki mézes kenyér alá tartja 
a tenyerét, hogy egy csöppje se vesszen kárba.

Akik a háborún meggazdagodtak s magukat, 
családjukat busásan tudják ruházni és táplálni, 
azoknak — mondta a szónok — nincs joguk 
felháborodni az éhesek és rongyosok követelé
sein. Azoknak nincs joguk, de munkás a mun
káshoz beszélhet, sőt kell hogy beszéljen nyíl
tan. Nem igaz ugyan, hogy a munkanélküliek 
mind munkakerülők, de az biztos, hogy nem 
könnyű megint visszatalálni a munkapad mellé 
azoknak, akik évekig harctéren és hadifogság-



bán ették kenyerüket. De hogy ezek elszoktak 
a munkától, ez a háború bűne. A mai munka- 
nélküliek másik része azokból kerül ki, akiket 
a háború elvont az eredeti szakmájuktól. Építő 
munkások, textilmunkások, cipészek, cselédlá
nyok, mind a municíógyártásnál találtak volt al
kalmazást s most aztán, noha a muníciós ipar 
már megszűnt — (ez is igaz volt, mert Rózsi 
tudta, hogy az anyja is hiába keresett már mun
kát a muníciógyárban) — ezek a munkások még 
mindig a fémiparban keresnek elhelyezkedést, 
mert hozzászoktak az ottani munkafeltételek
hez. Csak bolond pásztor hajtja oda a csordát, 
ahol már nem terem fű. Azért kell nyíltan, be
csületesen megmondani: ne keressetek ott, ahol 

- nincs, térjetek vissza régi szakmátokhoz s ha 
ott nincs munka — (Rózsi anyja is most fehér
neműt foltozgat) — akkor bármi más munkát 
is vállalnotok kell, mert nem a munkanélküli 
segély emelése, hanem a munka az orvosság, a 
termelő munka. A munkás legyen ebben az or
szágban az úr, azt akarjuk, szocalizmust aka
runk, kommunizmust, de hogy elérjük e célt, 
ahhoz kell, hogy legyen mit szocializálnunk. 
Épp azért nincs sürgősebb feladat, mint munká
val helyrepótolni a háború által elpusztított ja
vakat. Hiába emelnék a munkanélküli segélyt, 
ha nem bányászunk szenet, ha nem gyártunk 
ruhát, cipőt; — ha a papírt pénznek is hívják, 
azzal se öltözködni, se fűteni nem lehet. Minden 
olyan akció, mely ma a termelést megzavarja, 
akár tüntetés, akár sztrájk — igen, ma a sztrájk 
is csak öngyilkosság.. .

Talán nincs semmi, ami megrendítőbb, mint 
az, hogyha egyszerre csak bűnnek kell érezni 
azt, amit szeretni boldogító volt. Rózsival fo
rogni kezdett a világ, mikor ideért a beszédjé
ben az elvtárs. Már az utolsó negyedórában 
mind sűrűbben és szenvedélyesebben hangzot
tak fel a tiltakozó közbekiáltások, Rózsi azonban 
csak úgy figyelt rájuk, mint tanyai rossz or
szágutakon a parasztszekéren ülve az ember a 
zökkenőre: utána egy darabig megint simán 
megy előre az út. De amikor a szó elhangzott: 
ma a sztrájk is öngyilkosság — nem megzök
kent, hanem árokba fordult a kocsi. Rózsi csak



nézte, mint kerül valaki a hallgatók közül ma
gasba és kiabál tele torokból hálátlanul az em
ber felé, aki olyan szépen és megnyerőén beszélt: 
áruló, bérenc, alávaló! Sápadt lett a kedves em
ber fenn a pódiumon s aki rákiabált, nem érte 
be ezekkel a gyalázkodó szavakkal, hanem be
szélt még tovább. Ha ez púpos lett volna, ez 
megmagyarázta volna neki, hogy mi történt. De 
Kocziánnak, aki ott a tömeg közepette és óriási 
lármától kísérve kiabálta, hogy munkanélküliek
nek arról beszélni, hogy a sztrájk rossz, nyílt 
toborzás sztrájktörésre s ezt tűrni nem lehet, 
Kocziánnak nem volt púpja és Rózsi, szívében 
nagy sajnálkozással a pódiumon álló ember 
iránt, akibe ilyen csúnyán fojtották bele a szót, 
tanácstalanul nézett fel az apjára, segítségért. 
Rózsi még soha ilyen magadnak nem látta az 
apját, mint most, ahogy itt állt kinyúlva, kicsit 
előrehajolva és a magasba emelt öklét rázta — 
csakhogy nem afelé, akinek a hátán Rózsi a pú
pot kereste, hanem épp a sápadt, őszülő ember 
felé az emelvényen. Az ott az emelvényen csak 
percek múlva tudott szóhoz jutni, de Rózsi most 
már rá se nézett, rá se hallgatott. Csak az ap
ját, az apja rángó száját, a leeresztve is indulat
tól ökölbe szorult csontos kezét figyelte — és 
könnyű lett volna Rózsinak, hogy sírva fakad
jon, annyira nem értett semmit. Csak egyet tu
dott: neki tetszett valami, ami nem lett volna 
szabad, hogy tessék neki. De alig eszmélt rá 
erre, már megint útban volt, hogy új hibát kö
vessen el. Ahelyett, hogy nyitva tartotta volna 
szemét, nem látja-e a púpos fiatalembert a kö
zelben, csimpaszkodó szemekkel csak az apján 
csüggött. Egyszerre csak látja, felragyog az apja 
arca, éljent kiált a rekedtes hangja és hallja: 
a pódiumról már más hang hallattszik, nem az 
őszes, hanem meredek homlokú, kék szemű, 
szőke ember vetette meg a lábát ott fenn. Ró
zsit egyszerre forróság járja át: nem a másik, 
nem az előbbi, hanem ez a?, aki igazán úgy be
szél, mint az apja. Nem magyaráz, hanem kö
vetel, nem okoskodik, hanem haragszik, tűz ég 
benne és gyújt vele. Mégis, ha minden szót hal
lott is, Rózsi most már oda se nézett, csak Kozma 
György arcán csüggött a szemével és mintha



nem is a maga, hanem az apja fülével nyelte 
volna a szavakat. Mint csóvák röpködtek föl 
onnan a pódiumról nevek, melyek már isme
rősek voltak: Liebknecht. . .  Luxemburg . . .
spartakisták. . .  De ha életében először is hal
lotta volna a neveket, világos volt előtte, miről 
van szó, egyszerre világos lett előtte az előbbi 
és a mostani szónok viszonya is, nem annyira 
a szavakból, hanem a saját kezén keresztül, me
lyet az apja keze szorított, s hála a szemének, 
melyet elfoglalt, kitöltött az apja arca.

— Nem igaz, hogy az előbb munkás beszélt 
munkásokhoz — hangzott most a pódiumról — 
a propaganda bizottság elnöke, enneik a bur- 
zsoá-köztársaságnak a képviselője volt az, aki 
itt s úgy beszélt, ahogy azok Németországban, 
akik katonatisztekkel szövetkeztek a forradalmi 
munkásság, a spartakisták ellen. Itt is az ké
szül, ha a munkások idejekorán fel nem ismerik 
bennük a nyílt ellenségnél -is veszedelmesebb 
ellenséget. A háborúban azt mondták, öljetek és 
haljatok a hazáért, most azt mondják, segítse
tek talpra állítani a burzsoák köztársaságát, 
dolgozzatok és koplaljatok érte. . .  Azt hiszitek, 
véletlen, hogy Németországban a spartakisták- 
nak első sorban a szociáldemokrata újság épü
letét kellett megszálniok?

Kozma György keze nagyot rántott a Rózsién, 
mikor felhangzott a kiáltás, mely a Vörös Új
ságot és a kommunista pártot éltette. . .  min
den, ami eztán történt, összefolyt Rózsi előtt. 
Odakint már esteledett, mikor percre se 
eresztve el apja kezét, izgalomtól kábultan 
együtt sodródott a tömeggel, mint valami nagy, 
meleg áradattal végig kivilágított utcákon.

„Gyerünk a Visegrádi utcába! ” „Halljuk Kun 
Bélát!” „Éljen Kun Béla!”

Véges-végig amerre Rózsi és az apja a tóduló 
sűrű tömeggel haladtak, megálltak az emberek, 
'megálltak az autók, megálltak a villamosok, min
den állt, csak ők, Rózsi meg az apja és ezren 
meg ezren, csak ők mentek előre. . .  Aztán ők 
is megálltak. Világos ablakú ház előtt és egy 
egész emeleten mindjárt vidáman nyílt ki min
den ablak őket fogadni! Az ablakból, a sok kö-



zül az egyikből valaki röviden beszédet intézett 
az utcán áliákhoz, hozzájuk. Éljen Kun Béla! — 
kiáltották lentről és Rózsi csak az apját nézte, 
aki nem kiáltott, csak állt és olyan volt az arca, 
mint az autófészerben, mikor megmutatta neki, 
hogy milyen volt az, amikor kikötötték a kato
naságnál. Ott állt az apja mellett az az ember 
is, aki mikor a sztrájkról volt szó, felborította 
a szekeret, odajött az apjához és üdvözölte, 
mint kedves ismerőst és nevetve örült neki, 
hogy találkoznak. Mindenki lelkes volt, örült; 
éljenzett Kun Bélának. Komor csak Kozma 
György maradt.

S mikor a Visegrádi utcában becsukódtak az 
ablakok, megindult a tömeg visszafelé. Nem 
oszlottak mindjárt szét, talán mind úgy volt, 
mint Rózsi, aki szerette volna, ha mindig-min- '
dig Így együtt maradhatnának, a sok ember s ő ,
meg az apja. De a Berlini téren mégis lassan 
széledni kezdtek az emberek.

Akkor valaki elkiáltotta magát: Gyerünk 
előbb a Népszavához! Hadd hallják meg a mun
kanélküliek véleményét! 1

Ez az egész este, mintegy zúgó lázban, folyt 
össze Rózsi szemé előtt. Csak egy maradt, ami 
mint biztos, áttörő világosság ragadt meg az 
emlékezetében: az, hogy fölülről egy-egy pilla
natra rásütött az apja arca. Mert az idegen em
berek elemi áradásától hordozva közelebb ke
rült az apjához, mint volt valaha is: nem meg
értette, hanem egész odaadott lényével, apjától 
teljesen átalfogva, úgy élt, belesemmisülve az 
apja nagyságába, mint ahogy a keze i-$ végig 
ottfelejtkezett az apja nagy csontos tenyerében.

— Gyerünk előbb a Népszavához! — hang
zott s visszhangzott a Berlini téren és Rózsi 
most anár tudta: az apjának is olyan jó volt 
mint neki, ennyi hang, láb, test meleg fészké
ben lélegzeni, mert lám, a Visegrádi utcában a 
beszéd alatt, mely mára hazaküldte őket, komo
ran állt, míg most a kiáltásra: Gyerünk a Nép

szavához! — fellángolt az öröm az apjában is. 
Sötétedett már, szemmel nem igen láthatta, de 
ahogy megrángott az apja karja, abból tudta 
Rózsi az apja arcát, örült az apja, és éppúgy



mint ő örült, hogy még szabad együttmaradni, 
még nem kell megint hazafelé menni, le a pin
cébe, ahol annyival szegényebb a szegénység és 
szomorúbb még a vidámság is, mint itt.

A feldobott jelszó azonban nem tudta együtt 
tartani a tömeget mind, s Kozma György és a 
lánya úgy néztek a kisebb csoportokban, külön
böző irányban elszéledők után, mintha minden 
egyes eltávozó őket rabolná meg, az ő naggyá 
vált testükből törne le egy-egy darabot.

Kozma György követelőn kapta fel a kiáltást.
A Népszavához! A Népszavához!

A végén tán csak százegynéhányan maradtak 
együtt, de azok elindultak és énekelve mentek. 
Rózsi ismerte jól az apja járását. Mindig volt 
benne valami nehéz, mintha láthatatlan béklyók 
volnának a lábán. Akkor is, ha sietve mentek.
De most — nem is Kozma György rakta a lépése
ket, hanem a boldog ének, ütemre ütem. mely száz 
torokból szállt. Rózsi gyűlésbeli ismerőse, a zö
mök kis ember is zsebredugott kézzel haladt 
mellettük, s mintha az egész várost lakoda
lomba akarná rántani a jókedvével, tele torok- t 
ból énekelt. Kozma György is kiegyenesedett 
— Rózsi érezte, mert keze az apja kezében egy
szerre magasabbra került s egyszerre csak hal
lotta: az ő apja, Kozma György is, még mindig 
tud is hogy tud énekelni!

„Nem véd sem isten sem király,
A földnek megváltói lettünk,
Vesszen az, ki ellenáll/”

Rózsinak is dúdolnia kellett. Eleinte csak bá
tortalanul, csak a dallamot követve, de aztán, 
mert mindig csak ezt az egy nótát énekelték, 
rájött a szövegére is, megtanulta és fejével ütve 
hozzá a taktust, az ő sovány kis hangja is bát
ran, mintha nem is volna olyan kis sovány 
hang, belekapott a dalba:

„Fel, fel ti rabjai a földnek,
Fel, fel te éhes proletár . . . ”

Ez már több volt, mint minden eddigi. Ez már 
nem puszta estéje volt egynek a sok napok kö-



zül, hanem elkezdése eddig sose volt időknek. 
Amerre mentek, végig az utcán ragyogó kira
katok, tömérdek gazdag népek és ok, mintha 
senkitől a világon nem kellene már félniök, 
énekeltek. Rózsi emlékezett rá, hogy hányszor 
ment a háború alatt szívdobogva a sarki sza
tócshoz, akinek tartoztak, hányszor húzódott az 
iskolában a sarokba, mikor az úrigyerekek bát
ran és vidáman arról beszélgettek, hogy ki mát 
kapott karácsonyra vagy születésnapra aján
dékba. Az is eszébe jutott most egy pillanatra, 
hogy egyszer az iskolában jótékonycélú elő
adási rendeztek az úrigyerekek, kivilágított 
színpadon selymes és aranyos ruhákban, s neki 
otthon kellett lennie a kicsiknél, míg az anyja 
munkában volt s különben se — mondta neki 
az anyja — ninas rendes ruhád, csak kinézné
nek. S most, a sok hatalmas ház, a sok sétáló 
gazdag embertől szegélyezett utcán nem a fal 
mellé húzódva, nem is, mint még a gyűlésen is, 
elbújva, hanem az utca közepén, autókat, villa
mosokat, az egész esti város sűrű lármáját túl
kiáltva dagad az ő hangja, az apja hangja. És 
az apja, mikor észrevette, hogy a lánya mellette 
tele torokból énekel, nem ütött a fejére, hanem 
megszorította pajtásos bizalommal a kezét s 
mintha eddig a pillanatig még szégyellte volna 
magát a lánya előtt azért a hozzá nem illő jó
kedvért, most még hangosabban énekelt, úgy 
hogy minduntalan köhögésbe fulladt a hangja, 
de most még a köhögés miatt se lett dühös, ha
nem amint alábbhagyott, rákezdett újra a nó
tára.

Mentek, mentek világosságban úszó utcákon, 
aztán alig világított kis utcákon keresztül, hol, 
hogyan, Rózsi nem tudta. Mintha nem Tis ő 
járna, mintha vinnék s csakugyan, valóban már 
a balkeze se volt szabad, mert az a zömök, akit 
az apja Koczián elvtársnak szólított, mintha 
Rózsi régi ismerőse volna, kihúzta a zsebéből' a 
kezét csak azért, hogy megfogja s taktusra ló
bálja vele a Rózsiét.

— Most már majd odaérünk, el ne felejtse 
aztán kiabálni, hogy abcug, le velük, le,le,le —



szólt vidáman Koczián, mikor befordultak a 
Népszínház utcába.

Akkor megtorpant a közben kissé felszaporo
dott csapatuk. Rózsiék körülbelül a középen 
voltak, mikor egyszerre meg kellett állni s egy
szerre megváltozott minden. Egy tapodtat sem 
lehetett tovább menni, az éneket mintha elvág
ták volna, s Koczián is, akinek a puha keze 
olyan, jókedvűen lóbálta még az imént a Ró
zsiét, hamar, mindjárt eleresztette. Az apja arca 
is sötétbe veszett, mert szembe, de nem elég 
közel, csak egy nagy épület világos ablakaiból 
esett a sötétbe villanyfény. Rózsi Kocziánt ke
reste, de az már nem volt mellette.

— 'Az ott a szociáldemokraták újságja, a 
Népszava — mutatott Kozma György a világos 
ablakokra s a lánya kezét tartva igyekezett 
előre. De elölről visszafelé nyomták a tüntető
ket, hátul azonban nem tágítanak. Most megint 
feltűnik Koczián, elölről lökték vissza a helyére.

— Kétszer annyi a rendőr, a karabélyos 
rendőr, mint mi — mondja. — Nem akarnak 
tovább engedni. »

Mindenki az épület felé fordul, ahol az ab
lakok világosak.

— Rendőrökkel fogadja a munkáspárt a 
munkanélküliéket — hangzik fel a csendes s 
első megdöbbenést megtörő rékedt kiáltás s 
nyomában innen is — onnan is ugyanaz az el
keseredés, düh tör fel fenyegetőn, lázadón: — 
Pfuj! Abcug! Noske barátai! Árulók!

Kozma György nem vesz részt a tehetetlen 
harag hívságos lármájában. Csak áll, mintha 
örök időkre gyökeret vert volna a lába. Mint 
otthon az udvarból a grófi palotát, úgy nézi 
most a csukott, de világosságukkal kihívóan 
fénylő ablakokat.

Rózsi lábujjhegyre áll, hogy lássa, mi tör
ténik elöl s egy pillanatra szuronyok csillannak 
a szemébe. S ugyanebben a pillanatban, mintha 
egyszerre száz és száz felfújt papírzacskót dur- 
rantanának el a falon, nagy dörrenés, mely még 
pillanatokig visszhangzik. Utána fél pillanatig 
dermedt csend, riadt, rémült kérdésként álló 
csend, amelyre vad sikoltás, kavarodás, jajszó



felelt. Rózsi már két kézzel fogódzik az apja 
kezébe. Körülöttük a kavarodásból vad pánik 
támad, van aki hátra, van aki előre akar s ak
kor mozdul Kozma György is, nem ö, hanem 
csak a karja. Nem kellett hogy kirántsa a kezét 
a Rózsiéból, Rózsi magától engedte el, Rózsi nem 
akarta, hogy az apja, kezével a kezében, csak 
tétlenül menjen vagy álljon. Az ő apja — az ő 
apján most a sor, ha mindenki hagyja is, az ő 
apja nem hagyhatja ennyiben. Belőle szállt-e 
át az apjába, vagy az apjából őbelé ez a kö
vetelő gondolat? Amint Rózsi elengedte az apja 
kezét, ott termett a közelükben az a magas, me
redek homlokú szőke ember, aki a gyűlésen 
utolsónak beszélt.

— Ne tágítsatok! — kiáltotta. — Éljen Spar
tacus!

— Vissza! Vissza! — hallatszott elölről paran- 
csolón és a tömeg fejvesztetten hátrált már, mi
kor Kozma György — Rózsi észrevette és a tor
kában érezte a szívét — Kozma György a kö
penye zsebébe nyúlt.

— Vissza! Vissza! — ordított most a tömeg a 
rendőrökkel együtt, mikor haragosan, rekedten, 
hihetetlen erővel harsant Kozma György szá
jából: — Nem! Soha! — soha, mondta Kozma 
György és mindjárt nagyot lendült a karja a 
világos ablakok irányába. A tojásgránát! Meg
reszketett a föld, ablakok csörömpöltek s a tö
meg, mely az előbb már menekülőben volt, 
most szembe rohant a tüzelő fegyverekkel, ro
hant előre.

— Sortűz, feküdj! — rántotta le a földre Ró
zsit az apja, emberek gázoltak rajtuk, de az 
apja karja földhöz szorítva tartotta. Aztán me
gint felálltak, pár lépést mentek, megint földre 
vágódtak, megint felálltak. Közben szakadatla
nul lövöldözés, autótülkölés, nehéz csizmák, szö
ges bakancsok, rendőrök, még, még rendőrök, 
végül katonák is. Rózsi egyszerre nem találta 
maga mellett az apját. Fel akart állni, hogy ke
resse, de valaki, aki ott hasalt mellette, lehúzta 
maga mellé.

— Hé, most „visszakozz!” túl sok a zsarű!



A hangjáról ismerte meg, Koczián volt, aki 
ideútban olyan jókedvűen, taktusra lóbálta 
neki a kezét.

— Te csirke, t e . . .  — hangzott aztán s Rózsit 
a másik oldalról ismerős érintésű kar, az apja 
karja fogta át; így két oldalról is szorították, 
míg csak Kozma György fel nem állt, menni 
akart visszafelé. De elölről a rendőrök, hátulról 
a katonák lőttek. Kapu felé igyekeztek, de a 
kapu mind bezárva. Koczián amellett volt, hogy 
maradjanak fekve, de Kozma György megfogta 
a lánya kezét s azt mondta: ki kell vágni ma
gunkat!

Rózsi nem csodálkozott, csöppet sem csodál
kozott, mikor a Népszínház utca végén rendőr- 
kordonhoz értek és a rendőrök szó nélkül en
gedték tovább őket, a rongyos rokkantat és a 
lányát, amint kézenfogva, majdnem lassan men
tek előre. Csak akkor csodálkozott el Rózsi, mi
kor kiértek az első széles utcára, ahol az embe
rek úgy jártak-keltek, mint máskor, némelyik 
sietve, némelyik lassan, olyik egyedül, mások 
társaságban, hallgatva, vagy nevetgélve, beszél
getve, vagy nézelődve. Mintha semmi se történt 
volna. Most Kozma György is megállt, nekitá
maszkodott a falnak, elengedte a lánya kezét, 
levette a sapkáját s felemelte a karját, hogy a 
köpenye ujjával megtörölje a homlokát. Majd 
köhögött egyet s a szája egyszerre tele lett va
lami meleg, édeskés ízzel: Rózsi csak azt látta, 
hogy a kapu sarkában az ívlámpa fénye alatt 
habos piros tócsa csillog. Kozma György a ba
juszát törölgette, de az mindig újra piros foltos 
lett, megálltak hát s vártak egy darabig.
. — Az volt a hiba, hogy a rendőrök kaptak, mi 
meg nem kaptunk erősítést — szólt aztán fejét 
elégedetlenül csóválva, szokatlanul halkan, fá
tyolos hangon Kozma György. — Csak egy ke
vés nép jött volna nekünk segítségünkre, most 
mi állnánk ott a világos ablakok mögött, elfog
laltuk volna a Népszavát. Mért nem jöttek?

Mért nem jöttek? Rózsi nem tudta. Ha a ren
dőröknek olyan hamar annyi rendőr meg ka
tona foghatta pártját, csakugyan mért nem jött 
a csapatnak, az ő apja csapatának is segítség a 
sok-sok ezer ember közül, akik a gyűlésen be



töltötték a termet, vagy legalább a közeli utcák 
lakói közül, mert ha azok nem is, de ezek bizton 
hallották, mi történik a közelükben? Mért áll itt 
elhagyatva s köpi ki a vérét az apja, mint ahogy 
ott is, ott a Népszava körül is véres az utca 
köve? Mért nem jöttek? — ismételte Rózsi s fe
lelet helyett az apja rátette a kezét a vállára.

— Gyerünk — mondta Kozma György s las
san mentek hazafelé, lehajtott fejjel, földre néző 
szemmel. Épp mert nehéz volt a vállának az apja 
rátámaszkodó tenyere, Rózsi kihúzta magát.

Csak most, csak lassan eszmélt rá Rózsi: harc
ból jönnek, ők ketten, háborúból, amilyenben 
majdnem négy évig vett részt Kozma György, 
csakhogy most nem idegen országokban, hanem 
ennek a nagy kincses Budapestnek kellős köze
pén, utcán dúlt a harc.

— Mi csak oda akartunk menni, ahhoz a Nép
szavához, ugye? — mondta Rózsi hangosan gon
dolkodva, mert most már nem is félt az apjához 
szólni.

— És ők rendőrökkel fogadtak. Ma még a 
rendőrök voltak többen — felelte súgva Kozma 
György.

Nem egy kislány és az apja, hanem két gon
dolatban és akaratban egyetértő, két meghitt 
ember ballagott az utcán. Rózsi bólintott az apja 
szavára és gondolkozott. Ha holnap az a sok 
ezer ember, aki ott volt a gyűlésen, meghallja, 
hogy mit tettek velük a Népszavánál, ha meg
tudják, hogy ők nem ijedtek meg, ők se hagyták 
magukat, majd lát csodát holnap a Népszava.

— Holnap megint odamegyünk, ugye?
— Te csirke. . .  te — felelte csak Kozma 

György és nyomott egyet a lánya kiállóan so
vány, keskeny vállán.

Még soha ilyen késő estig nem maradtak el 
hazulról, s odahaza ezért nyugtalan is volt az 
asszony, úgy* hogy mikor a csengetésre Janó 
bácsi kaput nyitni ment, az asszony is türelmet
lenül sietett vele.

A kapubejáróban kigyulladt a nagy villany
lámpa, de Rózsi és az apja csak a Janó gyorsan 
lesütött szeméből és az asszony döbbent tekinte
téből látták, hogy valami furcsának kell lenni 
rajtuk. Mind a ketten sápadtak voltak s a Rózsi



kis zöld kabátja éppúgy, mint az apja szürke ka
tonaköpenye össze-vissza sározva. A köpeny
ről, melyet Kozma György mindig utolsó gom
big begombolva viselt, éppúgy mint a Rózsi kis 
kabátjáról hiányoztak a gombok s azonkívül 
Kozma György hosszú köpenye alján, nemcsak 
a karján, mellyel a véres bajuszát törölgette, 
még terjedelmes sáros-piros foltok is sötétlettek. 
Rózsi az apja mellett, szembe velük Janó, attól 
oldalt, kicsit hátrább az asszony: így állt szót
lanul, kissé zavartan a négy ember a kapubejá
róban, míg Kozma György össze nem fogta a 
szokatlanul libegő köpenyét és meg nem indult 
az udvaron át le a pincelakásba. Rózsi és az 
asszony mindjárt követték. Janó tán csak pil- - 
lanatig nézett utánuk, bezárta a kaput s aztán, 
rövid megfontolás után, hátra ment egyenesen 
a maga szobájába.

Az aszony odatette a férje és a lánya elébe a 
vacsorát s míg azok ettek, leakasztotta a szögről 
előbb az ura, aztán a lánya kabátját; nem várta 
meg, míg megszáradnak a sártól, hanem ölébe 
terítve vízbe mártott kefével tisztogatni kezdte 
őket; aztán gombokat kotort elő, hogy rávarrja 
őket a hiányzók helyére. Azért se kérdezett 
semmit. Percig se volt kétséges előtte — va
lami olyanban jártak, ami hogyha kitudódik, 
veszélyt hozhat rájuk. Nemcsak szorgalomból 
fogott tehát hozzá mindjárt este a kabátok rend- 
behozásához.

Mikor másnap Janó bácsi, csakúgy, mint más
kor, lejött jóreggelt kívánni, még az asszony se 
tudott barátságosan visszaköszönni neki. Talán 
azért is, mert meg akarta győzni az urát arról, 
hogy nincs igaza, ha őt egy kalap alá veszi Ja
nóval. S itt Volt még valami. Kora reggel, még 
alig világosodott, már elküldte az ura a kis
lányt s a kislánynak -— az asszony tudta, hogy 
újságért küldi — megint Janóhoz kellett menni, 
hogy kizárja neki a kaput. Az aszony helyeselte 
az ura óvatosságát, aki nem akarta a grófi lakáj 
orrára kötni, hogy reggelenként a Vörös Új
ságért szalad el Rózsi. De mért kellett a lakáj
nak még annyit is tudni, hogy a kislány minden 
reggel elmegy?-S mért azt, hogy tegnap milyen 
későn s hogyan jött haza az ura meg a lánya s



hogy ma mégis milyen korán ment el a kicsi? 
Hát fogságban, hát felügyelet alatt akarja tar
tani őket, hogy — különösen az utóbbi időben 
— nem adja ki kezéből a kapukulcsot ez a Janó? 
Ami azelőtt jólesett neki: úgy jár ki-be náluk 
Janó, mintha otthon lenne — ezt most megalá
zónak érezte, megalázásnak, melyet szegénysé
gük miatt kell szótlanul eltűrniük. S hozzá niég, 
mióta nem hozta le a bibliáját Janó, mintha 
csak bosszantására tenné, elő-elöveszi zsebéből 
a nagy kapukulcsot; ha leül, ráteszi az asztalra, 
babráí vele s ha elmegy, felveszi és zsebredugja. 
Ezúttal reggel nem is maradt soká, de délelőtt 

' egyszerre csak lejön a pincelakásba s leteszi 
a kapukulcsot az asztalra.

— Azért, hogyha talán közben hazajönne a 
leányka — mondta.

Mi köze neki hozzá, hogy hol marad a más 
lánya? — gondolta az aszony, mikór az öreg 
aggódva tette hozzá, hogy igen rég ment el a 
leányka.

— Maga meg hová megy? — horkant fel 
Kozma György, mikor kiengedte a kapun Janót 
s a kérdés majdnem, önkéntelenül is, úgy 
hangzott, mint fenyegetés,. Tán azért maradt 
adós a válasszal az öreg.

Rózsi, így tanította ki az apja, sose ment a 
legközelebbi trafikba a Vörös Újságért, és nem 
is vette többször egymás után ugyanabban a 
trafikban. De ezúttal csakugyan soká nem jött 
vissza. Az asszony, az ura, az öreg lakáj, mind a 
hárman vártak a kislányra, de senki se beszélt 
róla. Csak mikor végre az öreg elcsoszogott, 
tört ki az asszonyból az aggodalom:

— Mi van a gyerekkel?
Délben csengettek, de csak Janó bácsi jött 

vissza, aki (mindjárt a kapuban megint magához 
vette a nagy kulcsot.' Mikor Kozma György is 
leült az asztal mellé s az asszony a leveses fa
zekat mindjárt az asztalra állította, Janó meg
kérdezte:

— Nem . . .  nem várjuk meg a leánykát?
Kozma György csak a tányérját nézte, dé az

asszony felelt s a hangja ingerülten csengett:
— Én küldtem el — mondta az első szót meg

nyomva — még nem érhetett vissza.



Janó bácsi erre gyorsan a merőkanál után 
nyúlt és szapora szóval kezdte dicsérni a leves 
szagát.

— Jó meleg levesecske — mondta és mintha 
ki volna éhezve, buzgón feküdt neki a gőzölgő 
tányérjának s úgy mosolygott, hogy öreg arca 
csupa ránc lett. Kínos, reszketeg ráncok, s a 
mosoly, mint kis ember az apja bő ruhájába, 
szinte beleveszett a sok gyűrött redőbe.



A F I A T A L  E L V T Á R S N Ő

Rózsi még jó soká váratott magára.
Talán negyedórányira se volt a Bimbó utcá

tól az a trafik, ahová az újságért ment. De ott 
a trafikos mindjárt ráförmedt: nincs és nem is 
lesz Vörös Újság! Rózsi ezt csak úgy értette, 
hogy ez a tráfikos az ő újságjuk ellenségei kö
zül való, s miikor kiment, jól megnézte s megje
gyezte magának a házat, nehogy esetleg később 
még egyszer ebbe a boltba tévedjen be;

A hídnál volt egy másik újságos bódé. Ott 
meg 'kellett kopogtatni egy kis ablakot. De ahe
lyett, hogy elvették volna tőle a pénzt s a nyí
láson kidugták volna neki az újságot, amint 
megmondta, mit akar, lecsapódott az ablak, 
öreg asszony ült benn — tán nagyott hall —, 
gondolta Rózsi, és újra megzörgette a bódé kis 
ablakát. Az öreg asszony erre felkelt, de az ab
lak helyett a bódé ajtaját nyitotta ki és úgy el
kezdett kiabálni — még rendőrrel is fenyegető
zött — hogy Rózsi összébb húzta a kendőjét és 
gyorsan odébb állt.

De így menjen haza? Mit mondjon az apjá
nak? Azt, hogy elkergették? Még egy Vörös Új
ságot sem tud hozni? Tétovázva ment át a hí
don, melyen túl egyedül még sose járt. Elment 
egy, elment két trafik előtt is, de hogy benézett 
s meglátta az embert a polc mögött s az urakat 
is, akik-ott ki-be jártak, halogatta az újabb kí
sérletet.

Ahogy így ment, szembejött vele egy ember, 
akinek a hóna alatt rengeteg újság s akin volt 
ugyan kabát, de az majdnem olyan rossz álla-
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pótban, mint az apjának a katonaköpenye. Ró
zsi a Vörös Újságra kapott rézpénzt a markában 
szorongatva állt elébe s kérdezte meg:

— Maga újságárus? _
Ez az ember csakugyan nem förmedt rá, ha

nem emberségesen felelt a kérdésre:
— Nem, csalk lapkihordó vagyok az Alkot

mánynál. Most a megmaradt példányokat kell 
összeszednem a trafikokban.

— Kár — sóhajtott Rózsi.
Az ember áttette a másik karjára a nehéz új

ságcsomagot.
— Itt az első utcasarkon van egy trafik, ott 

kapsz újságot. . .  de siess, mert ma korán zár
nak.

Rózsi nem mozdult.
— Ott az első utcasarkon — kérdezte végül 

— abban a trafikban minden újságot áruinaik?
Az ember bólintott.
— És a Vörös Üjságot is? — kérdezte erre 

Rózsi.
Most azonban az újságos nem felelt mindjárt. 

Előbb körülnézett, sokan jártak az utcáin — s 
csak azután, hogy éppen senki sem volt a köze
lükben, felelt csendesebben:

— Azt nem. A Vörös Újságot elkobozták. Azt 
most nem lesz jó keresni.

Ezzel ment is tovább, s egyszer ugyan még 
visszanézett, de hogy a tekintete találkozott a 
gyerekével, megint megfordult, és sietve tűnt el.

Rózsi most meg éppen nem értette mi tör
tént. Mellette nagy gyerekek mentek kezükben 
táskával vagy hónuk alatt könyvekkel az isko
lába. Életében először nézett Rózsi irigyen 
azokra, akik tanulhatnak. Nem szeretett isko
lába járni, pedig lám, ha tovább tanulhatott 
volna, mint ahogy az úri gyerekek tovább ta
nultak, akkor most megértené, ha valamit mon
danak neki. Elkobozták . . .  elkobozták — ismé
telte a szót Rózsi. Az újságos arca és a hang, 
mellyel figyelmeztette, hogy most ne is keresse x 
a Vörös Újságot. . . körülnézett és nyilvánvaló 
lett előtte, hogy rendkívüli dolgokat, ismeretlen 
eseményeket takar ez az ismeretlen szó. Lám, 
nem volt vasárnap s az üzletek 'mégis mind le



húzott vasredőnyökkel alszanak — nemcsak az 
ajtókat, a kirakatokat is vasredőnyök mögé rej
tették és ahogy az újságos előre megmondta, 
alig ért a sarokra, látta, hogy még a trafikot is 
zárják már. S az utcán véges-végig mekkora 
csend! Csak most ütötte meg fülét a hiányzó 
lárma. A villamossínek élettelenül nyúltak a 
havasan ködlő utcák testén. Forgatta a fejét s 
izgatott kíváncsisággal indult tovább. Szinte 
torkot kaparó volt az izgalom, mely egyszerre 
mindenfelől áradt feléje. Tán szemekből, tán 
mozdulatokból, tán magából a levegőből, melyet 
belélegzett. Egyszerre aztán belső felcsillanó ne
vetésbe oldódott fel ez a tanácstalan feszültség, 
mert ahogy befordult egy utcasarkon, az utca 
másik végében piros zászlók alatt széles sorok
ban haladó sereg embert pillantott meg az út
testen. Többen voltak nemcsak annál a százegy- 
néhánynál, akikkel Rózsi meg az apja a Nép
szava elé ment, még azoknál az ezreknél is töb
ben voltak, akik a gyűléstermet betöltötték. 
Rózsi habozott, ne fusson-e haza, megmondani 
az apjának, hogy ha tegnap este hem is, de most, 
ma reggelre aztán megjött az erősítés. Tegnap 
a 'rendőrök kaptak, de ma /— Rózsi számára 
most mintha világossá vált volna minden. Buda
pest nagy város, gondolta, s ha véletlenül ő és 
az apja nem megy el tegnap arra a gyűlésre, 
akkor ők sem tudják meg előbb mint ma, hogy 
mi történt tegnap. Mára a Vörös Üjságból meg
tudták, mi történt és természetesen most jönnek, 
özönlenek mindenfelől. S.az elkobzás? Az tán 
csak azt jelenti, hogy épp ezért nem lehet már 
kapni, épp azért, mert már elfogyott. Lám, vi
lágos, a boltokat is azért zárták be mind, mert 
félnek, hogy olyan sorsra jutnak, mint amilyen 
ma a Népszavára vár.

Az úttesten egy percre sem ritkult az ember- 
áradat s Rózsi mindig közelebb, előbbre ment, 
egyelőre még azzal a kifogással, hogy megmond
hassa majd az apjának, hányán lehettek. De 
nem lehetett számolni. Tízes sorokban mentek, 
sapkás emberek, kék munkaruhákban, rossz ci
pőkben, az egész úttestet elfoglalták és Rózsinak 
úgy tűnt, hogy a föld boldog hangosan felelt a 
siető lábak ütemére. Más nézők is álltak végig



a gyalogjáró szélén. Rózsit lassan hátraszorítot
ták. Mindent eltakartak előle, már nem látott 
mást, csak a zászlók nevető piros színét. Akik 
a gyalogjáró szélén sorfalat álltak a tömegnek, 
mind olyanféle jól öltözött emberek, amilyene
ket az imént abban a trafikban látott ki-be 
járni, ahová nem ment be a Vörös Újságért. S 
mikor Rózsinak a szeme már kifáradt s a nyaka 
is már belefájdult a nézésbe, akkor feltűnt neki, 
hogy ilyen vasalt nadrágosok és mellettük itt 
is, ott is vidám dámák azok, akik az úttestet 
elöntő apjaféle rongyosok regimentjének élje
neztek. Most arra is figyelni kezdett, hogy mit 
kiáltoznak- Előtte ismeretlen neveket éltettek, s 
ha a forradalmat is éltették, mindig elébe tették 
a szót, hogy „októberi” és hiába figyelt, hiába 
leste Rózsi: a Vörös Újságot egyezer se hallotta 
éltetni.

Mint valami zsibbadás, úgy hatalmasodott el 
rajta lassan, mindig erősebben a rosszat sejtő 
ijedtség. El is felejtette, hogy az előbb még haza 
akart sietni, örömhírt vinni az apjának. Most 
látni akarta, megérteni, hogy mi történik. A fe
léje háttal álló emberek között előrefurakodva, 
igyekezett a felvonuló munkások tömegéhez kö
zelebb kerülni. A gyalogjáró nézőközönségének 
sorai közt ment, amerre a vörös zászlókat vo
nulni látta, kereste a helyet, ahol véget ér az 
előle mindent eltakaró, fényes cipőkön álló em
berfal. A gyalogjáró közönsége itt is, ott is rá
kiabált, némelyik közülük félrelökte, rátaposott 
a lábára. Nem bánta, nem érezte. Anélkül, 
hogy tudta volna miért, mindig nagyobb szo
rongással töltötte el épp az, aminek az előbb 
még örült: az embereknek ez a rengeteg száma. 
Haladt a gyalogjárón az úttesten vitt zászlókkal 
egy vonalban. Alig ért azonban az egyik menet 
az utca sarkára, á kereszteződő utcából is em
bersereg áradt előre, mint az iskolában a tér
képen, ahol a kacskaringós kék vonallal meg
jelölt Tiszába innen is, onnan is ömlenek a kis 
és nagy vizek. Épp itt egy utcakereszteződésnél 
volt egy kis szabad hely: láthatta most azokat, 
akik betöltötték az úttestet s láthattá, hogy 
csakugyan épp olyanok, talán ugyanazok voltak, 
akiket az Almássy térről, meg a teremből ismert



és mégis, semmit se érzett abból a tapsos kedvű 
vigasságból, mely akkor sugárzott benne. 
Azért-e, mert most nincs mellette az apja? Mi
kor tegnap mentek, akkor nem éljenzett nekik 
az utca és az mégis szebb volt. Ezek most nem 
is énekelnek, csak időnként felhorkan valaki 
közülük valami rekedt, fenyegető kiáltással. 
Most nappal volt és mégis mintha valami ful- 
lasztó fenyegető sötétség szállna föl és állna 
meg az utcákon, állna és borítaná el őt ma
gát is.

Egyszerre Rózsit minden oldalról úgy elkezd
ték szorítani, hogy azt hitte, mindjárt agyon
nyomják. Kiabált, de a nagy kavarodásban senki 
se hallotta. A gyalogjárón állók és a felvonuló 
tömeg egyetlen sötét gomolyagba kúszálódva

— Kommunista! Kommunista! — kiáltották 
mindenfelől s egy szemüveges fiatalemberre 
botok és öklök emelkedtek.

— Bolsevik! Rubeliovagok! Le kell számolni 
velük! Gyilkosok! — zúgott mindenfelől és a 
dühös hangzavarban csak mint valami távoli si
koltás veszett el a szemüveges fiatalember 
hangja, a szó: Munkások, elvtársak! — aztán 
Rózsi csak azt látta, hogy hosszú pillanatok 
után, vértől elborított arccal, kezében a törött 
szemüveggel, tépett ruhában, kalap nélkül fut, 
menekül valaki. A felvonuló munkások vissza
mentek az úttestre a sereg után, melytől elsza
kadtak és sodorták magukkal, oda a seregbe 
Rózsit.

ő  minduntalan hátra-hátra nézett, de csak 
annyit láthatott, hogy a gyalogjáró nézőközön
sége mint vgti magát a menekülő után, a mö
götte zárt seregben menetelő tömegek előrelök
ték s elzártak előle minden kilátást.

Bármily megfoghatatlan volt is számára, de 
most már nem lehetett kétsége: nem értük, ha
nem ellenük, nem az ő, hanem a rendőrök erő
sítésére ürültek ki ma a házak, a gyárak Buda
pesten. Most már értette a kiáltásokat is, a 
kommunistákat mondták el bérenceknek, gyil
kosoknak — az ő apját, őt is, azt a Sárit is, aki 
nekik a levelet írta, amitől egyszerre olyan 
más, annyival több és szebb lett náluk az élet.



S a háborgó tömeg közepette, izgalomtól és ki- 
merütlségtől támolyogva, ahogy ment Rózsi, 
felrémlett előtte az apja arca, nem mint meg
törhetetlen emberszálfa s nem is úgy, mint az 
este látta, mikor szembe a világos Népszava 
ablakokkal, az ingadozó tömegben, szembe a 
visszaszorító rendőrökkel elkiáltotta magát, hogy 
nem, soha vissza és lendülő karral állottá is a 
szavát — egy szegény, rongyos beteg katona 
volt csak, aki köpi a vért és csak épp úgy álmo
dik, mint ahogy ő, mikor még kislány volt, még 
tegnap álmodott a titkos hatalommal szövetsé
ges nagy és büszke apáról. így gondolni az apr 
jára, ez volt a legrosszabb. És most már minden 
erejét összeszedve, mint gyilkos szorításból igye
kezett szabadulni a menetelő tömeg közepéből.
A két hegyes kis könyökével s vértelen- ajkát 
nemcsak az erőlködéstől — közel volt a sírva- 
fakadáshoz — összeszorítva, ki is ért végre az 
embersűrűböl a gyalogjáróra, ahol már nem 
álltak sorfalat a járókelők se, hanem mentek a 
tömeggel.

Rózsi nagyot lélegezve állt meg. Azt sem 
tudta, hol van s az egész emberektől hemzsegő 
utcán egyetlen egy valaki sem volt, akihez oda- 
jnehetett volna megkérdezni, hogy merre kell 
mennie hazafelé. Mindenki az utcán, vasalt nad- 
rágosok, dámák, sapkás emberek, sarki rendőr, 
civilek, katonák, mind, mind ellenség. De akart-e 
egyáltalán hazamenni? Mit mond otthon az ap
jának? Ahogy így állt összetörve, elhagyatva, 
egyszerre csak szemébe tűnt távolból Janó 
bácsi. Ügy járt az is a sok ember között, mint 
aki eltévedt, s kutató szemekkel forgatta jobbra- 
balra a fejét. Egy pillanatra Rózsi megint olyan 
hívógatóan barátságosnak látta ezt a fáradtan 
lépegető öregembert, mint az ismeretségük ele
jén és az első érzése az volt, hogy örvendezve 
fusson oda hozzá, mert hiszen megfoghatta volna 
most mindjárt a kezét s mehetett volna vele 
egyenesen haza. De Rózsi öröme csak másodper
cig tartott s mielőtt még az öreg meg
láthatta volna, nekiiramodott és megint bent 
állt az elrejtő, előrehömpölygő tömegben, mely- 7 
bői az imént vergődött partra. De most már nem 
volt Rózsi az a boldog magasságokból lepottyant



madárfióka, aki értetlenül remeg a meglepően 
ellenséges földön. A föld ugyanis semmivel sem 
lett barátságosabb körülötte, sőt, amint haladt 
előre a tömeggel, mind sűrűbben s mind vadab- 
bul ismétlődtek olyan jelenetek, mint az a szem
üveges fiatalemberrel, akit leütöttek, ö  maga 
lett azonban erősebb, majdnem nyugodt lett at
tól a pillanattól fogva, hogy erőt vett önmagán 
és ellenállt a kísértésnek, hogy gyermeki meg
kapaszkodással cserélje fel a haragot, melyet 
Janó bácsival szemben kötelezőnek érzett. Most, 
mint akinek a szeme hozzászokott a sötétség
hez, már nemcsak nézett, hanem látott is s 
amennyire csak tudta, figyelte, hogy mit beszél
nek körülötte az emberek-

Akik között most ment, azok nem kékruhás 
munkások, ezek jobban öltözött, uras emberek 
voltak s elöl egy táblát vittek a felírással: „Ká
véházi alkalmazottak szakszervezete” . Közvet
lenül Rózsi mellett kopott fekete lakkcipőben, 
bársonygalléros télikabátban egy már őszülő ba- 
juszú ember haladt, aki egész idő alatt mula
tott. — Meg kell bosszulni, meg kell bosszulni a 
Népszavát! — mondta a száját csücsörítve és a 
szemeit forgatva, aztán oldalba bökte az egyik 
szomszédját: — Gyorsabban, s’il vous piait, 
gyorsabban, nem olvasta a Népszavában: „Moz
duljanak meg a tömegek!”?

Cingár kis ember volt, de a két karjával úgy 
hadonászott, mint aki egy evező óriást akar ki
figurázni, vad képet vágott és nagyot lépett 
előre: — Mi, a tömegek! — aztán vihogva meg
állt. — Micsoda hecc! — kiabált mintha csiklan
doznák. — Elvtársak. . .  mi mind elv-tár-sak 
vagyunk.

Ha elöl torlódás volt és perdekre megrekedt 
a tömeg, akkor felágaskodott s magasba emelve 
kemény kalapját, hogy a kopasz feje csak úgy 
világított, köszönt oda átkiabálva egy a gyalog
járón álló ismeretlen hölgynek: — Kisztihand, 
elvtársnő — és még a kezét is a szívére tette.

Rózsi nézte ezt az öreg paprikajancsit, aki a 
szomszédait olyan jóízűen meg tudta nevettetni. 
Különben tetszett Rózsinak ez a bolondozó fi
gura, aki mindenkit kicsúfolt, és úgy látszott, 
hogy nem is akar mást, mint mulattatni a tár



saságát, s csak azért rikkantja el minduntalan 
magát: — Éljen a Népszava! Éljen a szociálde
mokrácia! De ez a mulatságos ember egyszerre 
csak, mikor megint nem lehetett tovább menni, 
azt mondja: — Unalmas! Unalmas! — és zsör
tölődve akár valami elkényeztetett gyerek foly
tatja: — Az ember bemegy reggel a kávéházba, 
semmire se gondol és egyszerre ott várja a pa
rancs: mozdulj meg. Én és a tömegek! De ha már 
megmozdulunk, mért nincs akkor sehol egy kis 
kommunista, egy egész ici-pici se? Semmi hecc! 
Unalmas! Én se mozdulok meg többet a töme
gekkel, nem én!

S most megint leveszi a kemény kalapját, az 
arca szélesen vigyorog és kinyújtott karral ke
mény kalapjával lelkendezve mutat a gyalog
járóra és ldabál:

— Kommunista! Ott la! Ott, ott. . .  ott. . .  Jaj 
de jó! Gyorsan, el kell páholni, el kell náspán- 
golni, akarom, akarom!

Rózsi megint nem volt elég nagy ahhoz, hogy 
kilásson a sorból oda, ahová olyan vidáman mu
togatott a tréfás szomszédja. De azt látta, hogy 
körülötte többen a jelzett irányba fordulnak s 
elöl már megindult a tömeg, lehetett volna to
vább menni s ezek fenyegető arccal még mindig 
arra fordulva* még mindig állva maradtak. .

— Pardon, kollégák, menjünk tovább, tessék 
csatlakozni, tovább kell menni.

Ezt egy odasiető karszalagos ember mondta, 
akinek a gallérjából magasan nyúlt ki a vékony 
hosszú nyaka. Erélyesen beszélt és a többiek 
engedelmeskedtek is a felszólításnak, de mikor 
a keménykalaposnak megfogta a karját, s úgy 
mondta neki, hogy előre elvtárs, az kezében a 
keménykai apjával tépte ki magát, és hihetetlen 
gyorsan pergő nyelvvel kezdett a karszalagossal 
feleselni:

— Flórián, Flórián, engem ne oktasson, s’il 
vous piait, én nem vagyok magának elvtársién 
vagyok a Frau-von-Weiss-úriasszony, csak azért 
oly elegáns, hogy Flórián, mégha száz
szor is bizalmi férfi, megpukkadjon. Magát is, 
Flórián magát is, azért is el kell prakkolni, el 
kell prakkolni.



A karszalagos faképnél hagyta s aztán, mert 
más hallgatósága nem volt, ez a komikus figura 
is szaporán szedegette a lábát, elindult a cso
portja után, de közbe egy percre se állt be a 
szája. De Rózsi most már utána se nézett, már 
csak az embert nézte, aki hátát a falnak tá
masztva, kezében újsággal tovább is úgy állt 
ott mint amikor magára vonta a pincérek figyel
mét. Nem látta Rózsit, a tömegek után nézett, ,
melyek innen fordultak be a parlament elé, a 
Szabadság térre, ahonnan idehallatszott a már 
helybenálló, szónokait hallgató tömeg zúgása.
A Rózsi kitartó tekintete végre felfigyeltette, 
de a tekintetük most sem fogódzott össze, mert 
ebben a pillanatban a felvonuló tömegek utolsó 
csapataként egy sereg tűnt fel, mely most meg 
Rózsi figyelmét kötötte le egészen. Hogy jobban 
lássa őket s hogy távolabb kerüljön tőlük, maga 
Rózsi is a gyalogjáróra ment ki s háttal a falnak, 
arccal a különös csoport felé fordult. Mind ing
ujjban voltak és minden kézben hatalmas tagló, 
legtöbbjükön vérfoltos kötény. Mikor ezek is
mételték kórusban, a kiáltást: Vesszenek a kom
munisták! — Rózsi, bár egész délelőtt mindig 
újból hallotta, s ezer és ezer torokból, elsápadt.

— Nem ismersz meg, elvtársnő? — szólt most 
oda hozzá a fiatalember, és a szó elvtársnő most 
úgy nevetett rá Rózsira, mint megkopasztott fa 
lombjai közt felbukkanó egyetlen nagy, kerek, 
piros alma.

— De . . .  a gyűlésről, az Almássy térről — fe
lelte meg-megrángó ajakkal a kislány, aki fél
szemmel még mindig a kötényes ingujjas óriás 
legények menetét követte, ö  még, a kabátjában 
is, mely alatt még a leendőjét is ott viselte, fá
zott és ezek ingujjban!

— Mért jöttek ezek baltákkal?
— Ugyan, ugyan — szólt a fiatalember — 

nekik ez a szerszámjuk. Ez olyan az ő kezükben, 
mint a földmunkásokéban a kapa. Húsvágó mun
kások. Munkások, mint a többi és elvtársak 
lesznek ők is, mint a többi, ha most ellenséget 
is látnak mibennünk. Mi tudjuk, hogy csak mi 
nem vagyunk ellenségeik — más mindenki az. 
ök  nem tudják, még nem tudják. . .



Rózsi ezeket a szavakat nem találta pieggyő- 
zőknek, de mikor a fiatalember elhallgatott és 
látta, hogy ennek a hosszú embernek is reszket 
a szájaszéle, akkor hinni kezdett neki és azt 
mondta:

— Ja, persze, ha húsvágó munkások — és 
majdnem vidáman és úgy nézett a sarok felé, 
mintha sajnálná, hogy már befordultak és már 
nem csillognak szeme előtt a taglóik.

Az utca körülöttük most kihalt volt, a hatal
mas paloták és a Szabadság téren álló tömegek 
idehallatszó zúgása önkéntelenül letompíttatták 
velük a hangjukat. Mind a ketten sápadtak vol
tak s néha szinte suttogóvá vált köztük a szó.

Furcsa beszélgetés volt ez. Egy fiatalember, 
ki már átalvergödött az életnek azokon a ke
gyetlen rituáléjain, melyek árkot vonnak a fel
nőtt és gyermek közé s egy rosszul fejlett gye
reklány, és alig váltottak pár szót, máris azzal a 
kölcsönösen növekvő biztonságérzettel beszél
getnek, hogy egyik a másikat tökéletesen, ma
radéktalanul érti. Értik, nemcsak azt, amit mon
danak, hanem az egymás állapotát is. S mintha 
mind a ketten tudatában lettek volna annak, 
hogy ez milyen furcsa, beszélgetésük egész ideje 
alatt alig tűnt el ajkukról egy sajátságos lázas, 
ironikus mosoly. A felnőtt nem gondolt rá, hogy 
gyermekkel áll szemben, is a gyermek elfelejtette, 
hogy felnőttel beszél.

— Én sem tudtam semmiről. Reggel lejöttem 
és nem kaptam Vörös Űjságot — mondta Báti.

— Én sem kaptam — mondta Rózsi. — Elko
bozták.

Báti folytatta:
— Látom a Népszava első oldalán a felhívást: 

„Mozduljanak meg a tömegek” . így tudtam meg, 
mi történt e§te a gyűlés után a Népszava előtt. 
Négy halott és huszonnégy súlyos sebesült, kettő 
kivételével mind rendőrök, de a két nem rendőr 
közül az egyik. . .

— Az apám és én ott voltunk — szólt közbe 
Rózsi. — Apám is mondta, mi csak tüntetni 
akartunk és a rendőrök lőttek. Aztán az én 
apám i s . . .  — Rózsinak már a nyelvén volt, 
hogy azt mondja, maga is látta azt a tojásgrá
nátot — mégse mondta, hanem így folytatta: —



Mi nem kaptunk erősítést, de a rendőrök kap
tak.

Ha Rózsi nem is mondta, amivel szerette volna 
az apját érdem szerint kiemelni, Báti már előbb 
tudta Kozma György szerepét. Abban a percben, 
hogy Flamm Jutkától lejött és az újságtudósí
tásban, mely a tüntetést véres kommunista 
puccs-kísérletnek, a munkások lapja ellen terv
szerűen előkészített puccsnak állította be, meg
akadt a szeme a szón: a puccsisták közül valaki 
gránátot is dobott a munkáspárt házára —- nyom
ban felrémlett előtte a hullaarcú, égő szemű 
rokkant, akinek csukott tenyeréből mint óva
tartott kis madár kandikált ki a tojásgránát és 
újra fülébe csendült a rekedtes hang: — Sies
senek szétütni... Eszébe jutott az is, hogy mi
kor életének ama különös napján a kapualjban 
először beszélt Kozma Györggyel a spartakisták 
harcairól, ő mondta a rokkantnak, hogy nálunk 
is a Népszaván kell majd kezdeni.

— Magát is megverték? — kérdezte Rózsi. — 
Most magát is megverték? — ismételte Rózsi a 
kérdést.

Igen, ez furcsa volt, nem tudott rá mindjárt 
felelni.

Mikor reggel lejött Flamm Jutkától és kezé
ben az újsággal még mindig a trafik előtt állt, 
ahol az újságot vette és olvasta a tudósítást a 
kommunista rablókról, akik a spartakisták pél
dájára le akarták rombolni a munkások há
zát . . .  hősies rendőrök vérük árán védték 
meg . . .  kommunisták, ellenforradalom béren
cei . . .  a rendőrség még az éjszaka folyamán 
negyvenkét kommunista vezért letartóztatott. .. 
további házkutatások, letartóztatások várha
tók . . .  — az újságban a letartóztatottak nevét 
kereste, mikor egyszerre nagy sivalkodásra néz 
fel, látja, hogy egész csoport ember fogja körül 
s mór csak annyit hallott: ez is bolsevik! S 
mintha nehéz tárgy hullott volna fejére — az
tán rengeteg láb körülötte . . .  Mikor később fel
állt, kicsit támolygott és csodálkozva törölte le 
homlokáról a pár csöpp vért — és azt^n egye
nesen Vérteshez ment. Mindenütt a Szabadság 
tér felé igyekező tömegektől feketéllettek az 
utcák. Olyan furcsa volt az utcák vad dobaja



után, egyszerre ott állni Vértessel szemben a 
szőnyeges, sok könyves, csendes szobában, mely
nek falát Giotto reprodukciók és egy nagy Franz 
Marc festette állatkép díszített, egy őz, melyet 
mikor először itt volt, észre se vett s most mind
járt a szemébe tűnt. Vértes az íróasztalánál ült 
és nagyon barátságosan fogadta. Kék szemű, 
majdnem nyugodt, szinte-szinte derűs arcú gon
dolkodó volt az, aki felállt az üdvözlésére. Báti 
visszahőkölt: tán nem jó helyen jár — volt pil
lanatra a gondolata, hogy aztán mindjárt elő- 
álljon a szinte kiáltva feltett kérdéssel:

— Vértes elvtárs, mi ez, mi történt, mi tör
ténik?

Vértes most nem felejtette el megkínálni ci
garettával. Még ruhakefét is előkeresett, hogy 
vendége rendbehozza magát, bóbitás szobalány
nyal hozatott be reggelit neki s közben olyan 
világosan és higgadtan beszélt, hogy Báti nyom
ban szégyellni való gyöngeségnek érezte a saját 
felindulását. Vértes némi iróniával figyelmez
tette:

— Nem emlékszik rá, hogy mit mondott Ko
vács elvtárs az intellektuális csoport megalakí
tásánál? A politika embertelen, emlékszik rá? 
Ebből a tényből, hogy a politika embertelen, 
vagy azt a konzekvenciát vonja le az ember, 
melyet kezdetben én, vagy pedig az egyedül he
lyes következtetést: beállni a harcba s így ak
tíve siettetni annak a termelési rendnek a lik
vidálását, melynek egyik leggyűlöletesebb ter
méke épp maga az osztályharc. Polgári politikus 
és kommunista között épp az a különbség, hogy 
a mi céljaink nemcsak politikai, hanem eminen
sen politikán túli célok. Erkölcsileg ezért igazol
hatatlan a csak politikai cél érdekében való pol
gári terror, míg ezzel szemben a proletárdikta
túra terrorja, nem osztályuralmat akar, mint a 
polgári, hanem ellenkezőleg, megsemmisíti az 
osztálykülönbségeket, s ezzel magát a terrort és 
minden olyan dologi kapcsolatot is, mely ember 
elől személytelenül takarja el az embert. De ma 
még nincs itt az ideje, a tisztán emberinek, ma 
még mint osztályok, pártok, rendőrök és forra
dalmárok állunk egymással szemben — és osz
tunk és kapunk sebeket. Mindennél azonban



fontosabb ma, hogy az adott helyzetet helyesen 
értelmezzük. Helyes analízis nélkül nincs helyes 
taktika s helyes taktika nélkül nincs helyes po
litika.

Minden megfordult Báti fejében az úton, mi
kor Vérteshez ment, csak épp a már most neki 
is oly természetesnek tűnő gondolat nem, hogy 
pillanatnyilag legfontosabb a helyzet helyes ér
telmezését megtalálni. A pogromhangulatba va
dult tömegek között haladva, nem mint Vértes, a 
követendő taktikán gondolkodott, nem is tudott 
gondolkodni, hanem egész úton a múltban élt, 
mert egész úton az a pesti éjszakája kísértett 
emlékezetében, mikor ugyanezeknek az utcák
nak a kövén a hazaözönlő katonák bakancsainak 
nyomán ujjongó, hajrázó élet, jókedv nyílt az 
éjszakában. Nem úgy volt-e akkor, hogy — ezer- 
egy okkal a gyűlöletre — szinte elfeledkeztek a
f yűlöletről, s még a rendőrt is mindjárt meg- 

ljenezték, mikor látták, hogy erősebbek nála? 
Még azt a kellemetlen urat is, azt a rejtélyes 
„telekügynököt” is, akiben pedig ők jól megszi
matolták az ellenséget, íme azt is csak meg
tréfálni akarták, meggyőződni arról' hogy az is 
gyengébb náluk s aztán futni hagyták. Csak ne
vetni akartak, örülni a csodának, hogy túlélték 
a halált, hogy éltek és már nem meri őket bán
tani senki. S beérték ennyivel. Eszébe jutott a 
borotváltképű hórihorgas sváb népfelkelő, az 
ünneprontó, aki az autókat feltartóztató pajtá
sok közepette egyszerre savanyún szólalt meg: 
„Mék vissza a vasútra, elég a bolondság!” Sze
gény fiúk, akik akkor ezen úgy fölháborodtak, 
okosabbak voltak, mint Báti. Ő akkor nem ér
tette meg, hogy mi szegte kedvét a kis csapat
nak. A bakáknak egyetlen józan szó elég volt 
ahhoz, hogy eloszoljon a mámor, mely a virágos 
jövendőt már elérkezettnek, véglegesnek akarta 
hitetni, míg Báti előtt csak hónapok múltán, 
csak most derengett fel a mámortalan valóság: 
még mindig nincs itt az új világ, a réginek van 
csak vége, de az új?! . . .  ezek a tömegek mikor 
fogják azt kiharcolni?

Ügy állt Báti Vértessel szemben, mint Rózsi 
később ővele szemben, mikor a húsvágó mun
kások haladtak el előttük a taglóikkal. S a nyu



galom, mellyel Báti most a Rózsi ismételt kér
désére, hogy őt is megverték-e, felelt, az a nyu
galom nem őbenne termett. Vértestől kapta, s 
maga is szegény legény, most megosztotta azt 
amit kapott, a kislánnyal, mikor felelt neki:

— Sa ha agyonvertek volna is, a tömegek 
mindig ártatlanok. A háborúban pálinkát adtak 
roham előtt a katonáknak; most is rémmesékkel 
számítóan itatják, részegítik vaddá őket, elle
nünk, de sebaj. Most látni csak, milyen hatal
mas a munkásság, látod, mennyien vannak. Ma 
még csak eszköz a tömeg, eddig mindig csak 
eszköz volt s ezt hívták úgy, hogy politika. De 
a munkások jobb világot akarnak s csak ma Hi
szik el még, hogy mi vagyunk az ellenség, akik 
útjukat állják. A fontos az, hogy megvan ben
nük az akarat s az erő is, hogy üssék az ellen
séget. A párt majd megmutatja nekik az igazi 
ellenséget s akkor . . .

Báti hangja mindig erősebben csengett. Senki 
olyan meggyőzően nem hat az emberre, mint a 
saját hangja. Csak világos, könnyen kezelhető 
fogalmak alá kell vonni a sokrétű, vad és ellent
mondó valóságot és az ember nyomban szembe 
tud nézni vele és tud cselekedni. Vértesnek ez a 
lélekjelenléte Bátit is annyira optimistává tette, 
hogy egyszerre azzal vágott a szavába: — És 
hátha a halottak és sebesültek hivatalosan meg
adott száma is éppoly hazugság, mint az hogy 
mi puccsot akartunk csinálni!

De Vértes ennél a kérdésnél egy pillanatig se 
időzött. A Népszava előtti utcai harc és az azt 
követő események jelentőségét abban látta, hogy 
ezzel Magyarországon is megkezdődött a nyílt 
polgárháború.

A helyzet a forradalom szempontjából igen 
kedvező — mondta Vértes, aki tagja volt az új 
központi bizottságnak, mely pár órával az ed
diginek elfogatása után alakult meg. A feladat: 
búvóhelyekről, illegálisan folytatni tovább a 
munkát.

S ezt, ha másképp is, elmondta Báti Rózsinak 
s mennél tovább beszélt, annál élénkebben bó
logatott Rózsi. És Rózsinak annyira megnőtt a 
bizalma, hogy azt is megvallotta, amit szégyell- 
nivalónak érzett. Persze, hogy nem kell félni,



még a húsvágó munkásoktól sem, mert nem 
járt-e ő is a terembeli gyűlésen majdnem úgy, 
mint ezek a tömegek? Nem hallgatta-e ő is olyan 
hálával és hittel az őszbecsavarodó hajú, szép 
fejű szónokot? Elhitte volna ő valakinek is, 
hogy az képes lesz rendőröket küldeni a kis se
reg ellen? Nem olyannak látszott-e, nem úgy 
beszélt-e az, mint aki a színigazat mondja, a 
legjobbat akarja? S most, mikor tegnap rendő
röket sőt katonákat is hívott ellenük, most még 
ezt is, ezt is itt ma!

— Igen, az is szociáldemokratif vezér, én isme
rem — mondta Báti és Rózsi most már szinte — 
szinte borzongva gondolt azokra a széles bajusz
tól ernyőzött piros ajkakra, melyeken tegnap 
rpég úgy csüngött s a fekete szemek valami alat
tomos kifejezést öltöttek, a beszéd közben elő
renyújtott kezén a körmök — emlékezetében — 
hosszúra nőttek s mintha őfelé nyúlnának, aki 
eddig gyanútlanul hallgatta a szép szavakat.

Báti tovább beszélt a szociáldemokratákról, 
mikor rézpénzek hullottak a földre. Rózsi össze
szorított tenyere nyílt ki s ejtette le a pénzt, 
amit otthon a Vörös Újságra kapott s amit mos
tanáig szorongatott. -

— Elvtársnő — érintette meg a kislány fejét 
Báti, mert most vette észre, hogy a kislányt itt 
az utcán egyszerre elnyomta az álom. Sápadt 
volt a kimerültségtől s nem lehetett tudni, hir
telen rosszul lett-e vagy csak alszik-e. — Elv
társnő, gyere, hazavezetlek — mondta Báti.

Gyalog kellett menniük, mert villamos még 
mindig nem járt. S hogy most a kislány kime
rültén, némán bandukolt mellette, egyszerre 
mintha hazugsággá vált volna mindaz, amit az 
előbb, fellelkesedve Rózsi lelkes bólogatásán, 
olyan hittel magyarázott. Elcsüggesztően szo
morú volt ez a hosszú út az ellenséges városon 
keresztül. Nem úgy járt-e még három nap előtt 
is ebben a városban,, hogy majd minden házba 
azzal a jóreménnyel fordulhatott volna be: ta
lálhatna valakit itt is, ott is, akitől félórai be
szélgetés után kézszorítással, mint új baj társtól 
búcsúzhatna el? Ezért, ha Vértes meg is hagyta, 
hogy senkivel se álljon szóba, fürkészve keres
gélt ismerős, jóbarát után. Máskor mindig, majd



minden utcában találkozott valakivel. Most csak 
idegenek népesítették be az utcát. Báti minden 
arcon elégedettséget vagy kárörömet vélt felfe
dezni.

— Beteg vagy, elvtársnő? — kérdezte Rózsit, 
aJki miatt minduntalan lassítani kellett a járá
sát.

Rózsi a fejét rázta. Vele is az történt, ami Bá- 
tival: az az előbbi, derűvel határos nyugalom 
elsötétült benne és minél inkább közeledtek a 
Bimbó utca felé, annál inkább. Mikor megpil
lantotta messzfiről a hidat, melyen annyiszor 
járt az apjával, nagyot facsart a szívén a szo
morúság. Az apjának majd mesélnie kell. Mit 
mesélhet majd neki?

Még a pesti oldalon bandukoltak, mikor han
gos „halló” ütötte meg a fülüket. Az autó, mely 
felé fordultak, megállt, az ajtaja kicsapódott s 
egy úr szállt ki és sietett egyenesen feléjük. 
Vállas, széles, tekintélyes úriember, aki mintha 
csák saját nyomasztó méltóságának ellensúlyo
zására mosolyogna . . .  Báti meglepetten fogadta 
el a feléje nyújtott kezet.

— Mi történt magával, Kilinyi? — kiáltott 
föl.

Kilinyi azelőtt is gonddal öltözött, de az ele
ganciája irfkább abban nyilvánult meg, aho
gyan kalapját a fejére tette, ahogyan megkö
tötte fehérpettyes kék nyakkendőjét s hogy mi
lyen gonddal tartotta karban mindig vasait ke
vésszámú ruháját. Minden gondos igyekezete se 
tudtg azonban elrejteni a szegénységét, mely 
hol a nem egészen ragyogó fehér ingével, hol 
pedig kissé félretaposott sarkú cipőjével árulta 
el magát. Most azonban Kilinyi nemcsak tető
től talpig elegáns, hanem valósággal nagyúri jer 
lenség volt. A fekete városi bundában, fején a 
kemény kalappal, akkora elégedettség ömlött el 
egész lényén, hogy az arca szinte sugárzott a 
jóakarattól. A sealskin prémgalléros bundája 
szétnyílt, mikor Báti felkiáltására maga is csu- 
dálkozva tárta szét a karját és könnyedén fe
lelt:

Istenem, mi legyen velem? Azt csak tudja, 
hogy a Propaganda Bizottság már feloszlott?



Most a miniszterelnökség sajtóosztályán kere
sem a kenyeremet, illetve — javította ki ma
gát nevetve — a kalácsomat. De azért a kis 
öreggel még mindig tartom az összeköttetést. . .

Az első meglepetés után Bátit már nem ér
dekelték volna Kilinyi körülményei, de az most 
minden kérdés nélkül is fecsegett tovább. Mie
lőtt a miniszterelnökség sajtóosztályára került, 
pár hétig a borközpont likvidálásával megbízott 
bizottságban dolgozott, a bundáját azonban vé
letlen szerencse folytán, hihetetlen olcsón egy 
zálogházi árverésen kaparintotta meg . . .  Csak 
korlátolt embereik szoktak a maguk efféle sze
mélyes ügyeiről naivul sokat beszélni. Kilinyi 
azonban nem volt se naiv, se ostoba, s Bátí 
igyekezett résen lenni. Ha saját (karrierjének el
beszélése közben Kilinyi egy-egy rövid kérdést 
intézett hozzá, minden esetben adós maradt a 
válasszal. Már jó ideje beszélt .mindenféléről, 
mikor végre arra tért rá, amire Báti némán 
várt. Bizalmasan hajolt hozzá és suttogva kér
dezte:

— Tudja honnan jövök? Az Est-tői, de előző
leg a toloncházban voltam. Mi? Nem is hallotta, 
mi történt kint? Igazán nem hallotta?

— Csak azt tudom — felelte Báti nem szíve
sen — ott vannak a toloncházban az elfogott 
elvtársaim.

— Akkor én mesélhetek magának. Meséljek?
— Kérem — felelte Báti.
— Ma délelőtt fél tíz óra tájban — tette ke

zét Báti vállára Kilinyi — a szomszédos rendőr
laktanyából negyven-ötven szabadnapos rendőr 
ment át a fogházba és verte félholtra az elfo
gott kommunistákat, persze első sorban Kun 
Bélát. . .  Itt az Az Est különkiadása a zsebem
ben, olvashatja . . .  tessék.

Báti két kézzel nyúlt az újságlap után, de Ki
linyi nem adta oda.

— Várjon, hadd meséljem el előbb azt, ami 
nem áll benn az újságban. A mi szocdemjcink
nek — folytatta nevetve Kilinyi — egyszerre 
inukba szállt a bátorságuk. A mi öregünkkel, 
az elnök elvtárásai épp a parlament felé, a gyű
lésre mentem autón, mikor jön a nagykalapos
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kövér Landler, megállíttatja az autót. Alig be
szélnek ketten pár szót, az elnök.elvtárs prüsz
kölni kezd, mintha paprikát szagoltattak volna 
vele, hagyja a tömegeket az Országház téren s 
egyenesen a városparancsnoksághoz, onnan a 
városparancsnok-helyettessel, Landlerrel és ve
lem ki a toloncházba. Útközben kiabál a város
parancsnok-helyettessel, hogy ha nem fogja 
megmagyarázni a rendőröknek és a tiszteknek, 
amit kell, akkor. . .  A városparancsnok-helyet
tes azonban ott kint az összetrombitált rendőr
legénységhez az 5 érthető felháborodásukról, és 
menthető bosszúvágyukról kezdett beszélni, 
erre óriási botrány, az öreg félrelökte és ő nyi
totta ki a száját: Ha még egyszer akármelyik 
elfogott kommunistának csak hajaszála is gör
bül, . . .  vigyázzanak, Pest nem Berlin és becsü
letes magyar szocialistát nem fognak belelo
valni Noske szerepébe. .. Sápadt volt az öreg a 
dühtől, mint a fehérre meszelt fal . . .  A végén 
Landlerrel együtt még be is ment meglátogatni 
Kun Bélát meg a többieket. Szép kis vizit, mi?
— Csak aztán mentek vissza az Országház térre
— de oda már nem mentem velük.

Báti közben félszemmel az újságot nézte Ki- 
linyi kezében. Mintha abból többet, hitelesebbet 
tudhatna meg, mint Kilinyi elbeszéléséből! 
Csak a vastag betűs felírást látta: „Kim Bélát 
félholtra verték a rendőrök. Állapota életveszé
lyes” . Kilinyi azonban még mindig nem adta 
oda, hátra dugta a kezét, s úgy magyarázott to
vább suttogva, és gesztikulálva:

— Köztünk jmaradjon á szó, a szociáldemok
rata párt ezúttal óriási baklövést követett el. A 
baloldaliak, mint Landler, most már nem hall
gathatnak majd mindenhez, a jobboldaliak pe-_ 
dig, mint az öreg, kapkodnak és elrontják a 
párt dolgát éppúgy a munkásokkal, mint a 
rendőrökkel. És mit fog mindehhez jó Károlyi 
Mihály szólni, az egyetlen ember az országban, 
aki komolyan hiszi, hogy Magyarország októ
berrel a szabadság és a népjogok hazája lett? 
Látja, ezeknek a mi szocdemjeinknek mint a mi 
öreg barátunknak, egyszerre eszükbe jut a reg- 
rutakoruk és megrémülnek, makognak és sápad-



tak lesznek, ha pár ellenfelüket megdolgozzák 
a 'rendőrök, holott oly hétköznapi dolgokról van 
szó, amilyenek miatt például Tisza biztosan 
nyugodtan, sőt jóízűen tudott ebédelni.

Kilinyi beszélt és beszélt, valami furcsa, visz- 
szataszító kárörömmel, és mintha híreit cseme
geként az ínyével is élvezné. S ha Báti mozdu
latot tett, mint aki menni akar, meglobogtatta 
az Az Est rendkívüli kiadását, s Báti nem tudta 
magát rászánni, hogy menjen. Nemcsak az új
ság miatt, hanem azért se, mert meg volt róla 
győződve, hogy Kilinyi még érdekesebb híreket is 
tartogat az ő számára, s ha látta is, hogy Kilinyi 
fölényesen élvezi az ő izgatott kíváncsiságát, 
állt és várt.

— Adja hát már ide legalább azt a rendkí
vüli kiadást — vágott végül is majdnem kérle- 
lőrt a szavába.

— Ó tessék, prancsoljon — nyújtotta oda Ki
linyi látszólag meglepetten. De alig kapta el 
Báti a lapot, és akarta mindjárt olvasni, meg
szólalt újra. — Hallotta, Steint is elfogták, és 
kint Cinner Erzsinél a villában házkutatást tar
tottak.

— Hallottam — hazudta Báti, de elárulta 
magát azzal, hogy olvasatlanul eresztette le az 
újságot, mely után az előbb oly mohón kapott. 
Kilinyi mosolyogva nézte.

— Tud talán valami közelebbit? — alázko- 
dott meg Báti.

— Igen, Erzsi házmestere vezette oda a de- 
tektíveket. Ez az ostoba bugris! Azt hitte, hogy 
most már itt az ideje — az okosabbak azok tud
ják, hogy még nincs itt az idő — szólt széles 
nevetéssel Kilinyi.

— Maga tehát még vár, még mindig nem 
látja elég biztosnak a mi vereségünket — 
mondta Báti és Kilinyi szemébe nézett.

Kilinyi komoly arccal és kétértelműen vála
szolt:

— Nem cselekedhetek a szívem szerint, tudja, 
hogy édesanyámnak én vagyok egyetlen táma
sza.

Ha tudta, hogy Erzsi villájában házkutatást 
tartottak, biztos arról is tudott, hogy mi történt



Erzsivel. Báti még állt és várta, hogy Kilinyi 
magától megmondja, amit tud. Kilinyi már me
gint mosolygott, de makacsul hallgatott, s végül 
felemelt ujjal jóakaratúan aggódva intette Bá- 
tit:

— Magának is jó volna valahol elbújni. Vagy 
talán épp búvóhelyére igyekszik? Ha paran
csolja elviszem autón . . .

Báti még mindig nem tudta faképnél hagyni, 
még mindig remélte, hogy meg fogja mondani, 
mit tud Erzsiről.

— Miféle ez itt maga mellett? — mutatott 
Kilinyi egyszerre Rózsira, aki jó egy lépésnyi 
távolságban állt tőlük és nagyranyílt szemekkel 
nézte az előkelő urat, aki mosolyog, sőt tünte
tőén vidám épp ezen a napon.

— Miféle ez itt maga mellett? — ismételte 
Kilinyi.

Báti, aki közben elfeledkezett kísérőjéről, 
most Rózsi keze után nyúlt.

— Egy fiatal elvtársnő — mondta.
Kilinyi nevetett.
— Annyit látok én is, hogy fiatal!
Báti megvárta, -míg Kilinyi beszállt az autó

jába, s csak miután az autó már messze járt, 
ment Rózsival tovább. Csak most vette észre, 
hogy mellettük az Az Est rikkancsai kavarják 
fel rohanva az utcát s kiabálják: Rendkívüli 
kiadás . . .  Kun Béla .. .

A háború alatt hozzászokhatott volna rendkí
vüli kiadásokkal mindig újra felzaklatott utcá
hoz. De most a rohanó, újságot lobogtató, jó 
torkú rikkancsok kiáltása kétszeresen vad csa
takiéi tásként hatott, vérnek szagát idézte fel. 
Báti elővette a Kilinyitől kapott lappéldányát, 
megállt s olvasta, éppúgy mint a többi járóke
lők, akik sokszor maguk futottak a vágtató rik
kancsok után s úgy kapkodták szét a lapot.

— „Nem baj, nekem fáj, de a proletariátus
nak jó” — kiáltotta mindig újra Kun Béla a 
rendőrlegényeknek, akiik számszerűit ötvenen 
rontottak rá, rúgták, taposták — olvasta Báti a 
lap rendkívüli kiadásában.

Báti mindössze tán háromszor, négyszer be
szélt ezzel az emberrel s egyszer se, egyetlen



olyan szót' se, mely csak kettőjük között eshe
tett volna. De mindig nagyobb lett a munka ér
téke és öröme, hogyha Kun Béla azt mondta, 
hogy jó. Mindenki megszokta a pártban, hogy 
minden kétséges esetben a döntő kérdés az le
gyen: mit fog hozzá szólni Kun Béla? S nem 
azért, mert azt gondolta Báti, hogy Kun geniá- 
lis vagy emberileg egész kivételes lény; ezt 
vizsgálni eszébe sem jutott volna. Ezen nem 
volt mit gondolkodni, ez első perctől fogva így 
volt természetes Erő volt, melyben senki se 
kételkedhetett, mert jelenlétét mindenki a saját 
gondolataiban és munkájában érezte.

Most is, mikor Báti Kun Béla szavát, ha csak 
az újságban is, olvasta, egyszerre mintha ke
mény marok fogná össze a bukdácsoló, széthulló 
erőit. Ott állt írva a szenzáción kapó újságlapon 
is, mondta Kilinyi is: meglincselték, állapota 
életveszélyes. Ha elszorult is Báti torka, egy 
percig sem tudott úrrá lenni fölötte az elképze
lés, hogy ezek Kun Bélát agyonüthették. Szen
vedés, harc, üldöztetés, s mindez — erre már 
rájött — lesz még, lesz bőrven, de szenvedés, 
harc, üldöztetés még mindig csak mint végül is 
veszélytelen, múló átmenet jelent meg előtte, 
hiszen a túlsó part annyira biztos, annyira ;át- 
ható, annyira közeli volt! És míg az előbb még 

* az egész magyar pártot orvul megtámadt, szét
vert kis seregeknek érezte, most már, hogy me
gint megütötte az a lebíihatatlan, vezénylő aka
rat, megint volt irány és verhetetlen tábor.

Szürkülni kezdett s már jöttek visszafelé az 
első csoportok a Szabadságtéri tömeggyűlésről. 
Nem voltak olyan hangosak mint reggel. Itt is, 
ott is meg-anegálltak és előrenyújtott nyakkal 
olvasták egymás mellett s egymás mögött to
longva a rendkívüli kiadás egy-egy példányát. 
Egyetlen megjegyzést se lehetett hallani. Nem 
néztek egymásra, csak olvastak és hallgattak. 
De épp ez a hallgatás. . .  „Nekem fáj, de a pro
letariátusnak jó” — pár óra telt csak el azóta, 
hogy a megkínzott ember melléből, börtönfalak 
közül felhangzott ez a szó. Ez a zavart, megdöb
bent hallgatás, ezek az elgondolkozó, néma



munkások, nem igazolták ezek máris Kun Béla 
reményét?

A hídon már gyorsabban mentek át. Báti 
időnként nyugtalanul vetett egy-egy pillantást 
Rózsira, de látta, hogy az is úgy volt mint ő: 
nem kívánta a beszédet. Rózsi is gondterhes 
arccal haladt előre a most már jól ismert úton. 
Hogy mit mond majd az anyjának, hol csavar- 
gott ilyen soká, ez is aggasztotta, de nem túl
ságosan, mert hiszen az apja védelmére biztos 
számíthatott. Szorongatóbb kérdés volt azonban 
a saját védelménél, hogy ki védi meg majd az 
apját azokkal a hírekkel szemben, melyeket 
neki, a lányának kell majd elébe tálalni. Olyan 
szorongatott rossz lelkiismerettel gondolt erre a 
rá váró feladatra, mint hogyha ő tehetne róla, 
hogy nem tér haza jobb hírekkel. Ügy forgatta 
fejében, hogy mit, hogyan mondjon el, mint 
amikor rossz fát tett a tűzre s félt az apjától. 
Mikor még kislány volt. Mert most már nem 
volt kislány, most már nem magát, hanem az 
apját féltette. Mint erősebb a gyöngébbet. Nem 
lesz' Vörös Újság, nem lesznek gyűlések, magát 
tehetetlenül emésztve, mint a Sári levele előtt, 
eseménytelen élettel fog otthon ülni az apja.

De minden másképp történt, egészen másként.
— Biztos kerestek már engem is a lakásomon 

— szólalt meg Báti, mikor már felfelé mentek a 
Bimbó utcán. — Nem bújhatnék egy-két napig 
nálatok?

— Dehogyisnem! — kiáltott fel R^zsi, s hogy 
Bátit meggyőzze, szinte örvendezve mondta el 
neki, hogy két kis testvére halt meg, van tehát 
elég hely, és a grófék sincsenek otthon.

Mikor azonban idáig ért a bizonygatásban, 
elakadt a hangja. A grófék, mégha a palotában 
volnának is, nem volna baj, nem kellene, hogy 
megtudják, viszont mit segít az, hogy távol 
vannak, ha itt van a Janó bácsi. Ó, ha ez nem 
volna!

— Janó, az a gróf ék lakája — felelte Rózsi 
hirtelen csüggedéssel Báti kérdésére. — Az még 
ránk is leselkedik és az apámat köhögni a fé
szerbe küldte.



Báti azonban nem válogathatott sokat. Koz
ma György lakása mégha ez a rejtélyes lakáj 
nem is volna, Kozma György utcai harcban 
való szerepe után nem volt épp legalkalma
sabb az az illegális munkára — de hát hova 
menjen? Csak elvtársakat ismert. Vagy menjen 
vissza a szerencsétlen Flamm Jutkához? Min
dentől eltekintve holnap már itthon a háziasz- 
szonya. Mindjárt mikor reggel értesült a történ
tekről, megkísértette a gondolat, hogy fel
menjen Erzsihez — de nyomban rájött, hogy az 
események csak kifogások volnának, ürügv, 
hogy megint a közelében lehessen. Erzsi már 
hivatalosan az éjszaka letartóztatott Stein Sa
nyi felesége, Hűvösvölgyben már házkutatást is 
tartottak nála, s ha még nem fogták el, lehet, 
hogy ő hozná nyakára a detektíveket. Végül is 
úgy határozott, hogy legalábbis bemegy, s be
szél Kozma Györggyel, s megállt ő is a kapu
ban, mikor Rózsi'megnyomta a villanycsengö 
nagy sárga csontgombját.

— Te vagy az, leánykám? — hallatszott már 
messziről az aggódón örvendező kérdés és két 
fürgén csoszogó, közeledő papucs.

— Ez az a Janó — súgta Rózsi Bátinak s az
tán fennhangon válaszolt: — Én hát. Csak 
nyissa ki.

— Hál’ istennek — hangzott a felelet, mi
közben a kulcs fordult a zárban — hál’ istennek 
— ismételte az öreg, amint kitárta a kaput. Mi
kor azonban a téli szürkületben látta, hogy a 
kislány nem egyedül jatt, zavartan ejtette le az 
előre nyújtott kezét.

— Jó estét — köszönt Báti gyorsan átlépve a 
küszöböt és sietve ment át a nagy udvaron a 
kislány után. A pincelakás udvarra néző abla
kai világosak voltak, de nem láthatott be, mert 
az ablakok el voltak függönyözve.

— Nem szoktak így befüggönyözni — je
gyezte meg Rózsi és lépteit még jobban meg
gyorsítva, ment az ajtóhoz. Ott beleütközött az 
anyjába, aki a csengő szavára nézett ki. Az

^anyjával sem úgy volt, ahogy gondolta Rózsi. 
Nem pörölt vele, csak megállt s nyögött egyet, 
mikor meglátta s azt mondta:



— Tegnap este óta egy falatot sem ettél, 
gyere, gyere gyorsan.

Rózsi azonban hátra nézett s hívta Bátit, aki 
az ajtóban állt. Az asszony nyugtalanul sandí
tott az idegenről a lakás felé és határozottan 
állta el az útját.

— Most nem lehet bemenni. Van valaki az 
uramnál.

— Kicsoda? — kiáltott fel Rózsi és válaszra 
se várva rontott be a konyhába. A konyhában 
égett a villany, de az apja nem volt ott. Rózsi 
benyitott az utcai szobába, ahol nem égett a vil
lany s úgy állt meg mintha gyökeret vert volna 
a lába.

A sötét szobában, melyet a konyhában égő 
villany fénye elevenített csak meg, ott állt 
szemben az ajtóval, az ajtó nyílására lesve Koz
ma György, de az első ami Rózsi szemébe tűnt. 
az az apjával szemben, az ajtóhoz háttal álló 
idegen volt, a vendég, akinek feje fölött nézett 
el az apja az ajtó felé. A vendég púpos volt.

— Kovács elvtárs! — hallotta nyomban az
tán Rózsi a háta mögül a Báti lelkendező kiál
tását és látta, mint siet oda Báti a kezét szo
rongatni annak az embernek, aki miatt ők csak 
lopakodva mehettek gyűlésre, aki miatt neki 
nyitva kellett volna tartani a szemét.

Az asszony enni adott Rózsinak, Kozma 
György benézett a konyhába, s küldte Rózsit, 
üljön az asztalhoz.

— Látja — szólt dicsekedve Kovácshoz, akit 
Bátival együtt most szintén betessékelt a vilá
gos konyhába — ilyen az én feleségem, nem
csak szóból ért. Magától szépen befüggönyözött 
itt nekünk.

— Hát akkor már van is kuncsaft, Kozma 
elvtárs — fordult a púpos Kozma Györgyhöz, 
miután csendesen pár szót váltott Bátival.

— Mi úgyis már jól ismerjük egymást — fe
lelte Kozma György és most már látta Rózsi, 
hogy az egyetlen ijedt ember itt a konyhában 
csak ő, maga. Az apja, ha komoly is maradt, de 
a hangja elfogódott, szinte ünnepélyes volt, mi
kor fogadkozni kezdett:



— Meglátják elvtársak — mondta — eztán 
én is jobban a parancshoz tartom magam.

— Most a legfontosabb feladat — szólt Ko
vács elvtárs — az öreg lakájt valami módon 
meg kell nyernünk — legalábbis annyira, hogy 
hallgasson.

Az asszony a tűzhely körül foglalatoskodott, 
fel se nézett, mintha minden érdeklődését Ró
zsi vacsorája kötné le. Rózsi habzsolt, de nem 
tudta volna megmondani, hogy mit, vigyázott, 
hogy egy szó se menjen ei a füle mellett abból, 
amit azok ketten az apjával beszélnek. Rettene
tesen boldog volt! Kovács elvtárs ugyan egy 
szót se szólt hozzá, de mikor Kozma György 
azt mondta, hogy az ö lánya előtt nyugodtan 
beszélhetnek, Báti is megnyugtatóan intett, Ko
vács elvtárs pedig nagy fekete szemét figyelme
sen nyitotta rá Rózsira s megnyugodva bólin
tott.

—- A legbiztosabb módszer azonban — je
gyezte meg mégis Kovács elvtárs — ha min
denki csak annyit tud, amennyit tudnia elke
rülhetetlenül szükséges. Egyébként, ha csak az 
öreg lakáj miatt biztosak lehetnénk, az egész 
illegális munka középpontja lehetne ez a hely:

— Lehetne, lehetne! — kiáltott fel és kese
rűen rángott meg Kozma György sovány képe. 
— A kapukulcsot se adja ki a markából.

Kovács legyintett.
— A kapukulcs, ez volna a legkevesebb. Van 

elég elvtárs, aki készít annyit, amennyi csak 
kell.

Most váratlanul, csendesen megszólalt az asz- 
szony is:

— Az nem használ semmit, ö  maga mondta, 
hogy éberen alszik', mint a kutya.

Nem tudtak elhatározásra jutni. Minden füg
gőben maraídt a jövőt illetően, de az asszony 
ezzel az egyetlen odavetett megjegyzésével 
egyszer s mindenkorra odaállt az ura és a lánya 
mellé. És az ura még csak meg se lepődött.

Kovácsnak menni kellett már. Egész sereg 
elvtárs elbúj tatásának a munkája várt még rá. 
Kozma György kísérte ki. Az előkelő, csendes 
palota udvarán Kovács megállt.



— Kézinyomdát, még fegyvereket is itt rejt
hettünk volna el — mondta sajnálkozva, mikor 
körülnézett. — Biztonságosabb hely ennél nem 
kellene, hogyha csendben tudott volna maradni, 
Kozma elvtárs! De most legalább vigyázzon, el 
ne rontsa a dolgot a lakájjal.

— Ha nem akar hallgatni, majd elteszem láb 
alól — felelte Kozma György és ment hívni az 
öreget, hogy kieressze a vendégét. De nem kel
lett érte a szobájába mennie. Ott állt a lakása 
előtt hátul az udvarban.

— Hallottam, mikor nyílt az ajtó — mondta 
az öreg mentegetőzve és csoszogva'indult a 
kapu felé,

A csendes- pincelakás a Csánky gróf palotá
jában új élettel telt meg: olyanná lett, mint va
lami földalatti tábor, ahol lázasan készülődnek 
s ahol úgy összeforrt mindenki egyetlen fojtott 
akaratban, hogy egy szemrebbenésből értik egy
mást az emberek. Ez az este csak kezdet volt. 
Nem volt már éjszaka és nem volt nappal — 
véget nem érő megbeszélések, tervek és mindig 
új izgalmas események fűtötték lázasra az éle
tet. Kozma György azonban, türelmetlenül ke
vesellt mindent. O valóságos fegyveres tábort 
szeretett volna befészkeltetni a grófi palotába. 
És — mint mondta — nemcsak az öreg lakáj, 
hanem maga miatt is falba tudná verni a fejét, 
amiért nem hallgatott Kovács elvtársra, aki fent 
a Visegrádi utcában, amint meghallotta, hogy 
grófi palotában lakik, mindjárt előrelátóan gon
dolt a jövő eshetőségekre s odahúzva őt az ab
lakmélyedésbe, megtiltotta neki, hogy még csak 
gyűlésekre is eljárjon vagy bármi módon is el
árulja, hogy hová húzza a szíve. De most Kozma 
György mégis boldog volt. Boldog volt, hogy ő, 
aki már csak kölönc volt a mások nyakán, egy
szerre, hasznavehető emberré lett, hogy meg
kapta a munkát, amit akkor ígért meg neki Ko
vács elvtárs. önkéntelenül szaladt ki a száján a 
szó, melyet a kapuból kiáltott a távozó Kovács 
után:

— Köszönöm.
Mikor visszasietett a pincelakásba, vidám volt 

és nem értette, hogy a vendége mért nem az.



Báti azonban csakugyan nem volt vidám. Ko
vács elvtárs megerősítette az újsághíreket, s 
egész sor új letartóztatásról is tudott. Elfogták 
Kocziánt, Sarkadit, Sárit, az újpesti Steiner 
elvtársat, a korrekt Zsámbokit is — mindet 
verték-e vagy csak néhányukat, egyelőre még 
nem tudni. Hogy kit vernek meg a rendőrségen, 
s kit nem — mondta Kovács elvtárs — s hogy 
mért ezt s azt nem, az kiszámíthatatlan. — Lá
nyi, Dénárt? — kérdezte Báti, de Kovács erre 
azzal felelt, hogy ezeknek már van búvóhelyük; 
hol, azt nem mondhatja meg, jobb szeretné, ha 
neki se kellene tudnia. S dicsérte Vértest, aki 
teljes erejével állt most a párt Szolgálatába, 
holott eddig a tagsági könyvén kívül nem volt 
összeköttetésben a párttal. Vértes már egész se
reg eddig párton kívül álló megbízható polgári 
embert bocsátott Kovács rendelkezésére, szim
patizálókat, akik az összekötő szerepét fogják 
betölteni a rejtekhelyükről dolgozó elvtársak 
közt. Egyelőre természetesen senki sem hagy
hatja el rejtekhelyét.

Mikor Kovács már menni akart, Báti végül is 
megkérdezte:

— És Cinner Erzsi?
— Szerencsére — felelte Kovács — túl korán 

kelt fel a spanyolból és azzal tudott alibit bizo
nyítani, hogy napok óta ágyban fekszik. Se a 
villában, se a lakásán egyetlen cédulácskát se 
találtak, mert dicséretes szokása, hogy nem őriz 
meg semmit.

Végül Kovács, véletlenül-e vagy szándékosan, 
épp ezúttal megismételte, hogy a párt engedélye 
vágy megbízása nélkül egyelőre senki se hagy
hatja el rejtekhelyét.

— Szóval" mi is börtönben vagyunk! — kiál
tott fel Báti. Kovács azonban csak felvonta a 
homlokát és feleslegesnek tartotta, hogy erre 
feleljen.



J A N Ó  B Á C S I  K O N S P I R Á L I S  
Ú J S Á G O T  O L V A S

Kovács elmet, s most itt lett volna az ideje 
a vacsorának. Báti azt mondta, hogy mindent 
úgy kell csinálni, mint eddig: vacsorázni kell 
hívni az öreget, éppúgy mint máskor. Kozmá 
György se ebben, se más kérdésben nem árult 
el Bátival szemben saját külön akaratot vagy 
véleményt.

— És mit mondjunk neki, mért van nálunk 
Báti elvtárs? — kérdezte.

— Eldugni előle nem lehet — felelte Báti. — 
Hogy mennyit mondunk meg neki, mit és ho
gyan . . .  azt majd meglátjuk.

Kozma György ravaszkás mosollyal, elégedet
ten sandított Bátira, mint aki kitalálta annak 
a leleményes, rejtett gondolatát. Valójában azon
ban egyszerűen csak bízott abban, hogy a párt 
fontos embere, aki neki akkor oly világosan el 
tudta magyarázni Liebknecht és Luxemburg ki
létét s akivel Kovács elvtárs oly bizalmasan 
beszélgetett itt, Báti, tudja mit csinál és tudni 
fogja, hogy kell kézbe vennie a dolgot. Lelkese
désében maga ment Janóért.

Janó bácsi, aki tudta, hogy még itt van az 
idegen úr, aki Rózsival jött, papucs helyett ci
pőt húzott, mielőtt elindult. Kozma György nem 
mozdult addig az ajtóból, míg Janó el nem ké
szült. Az öreg lakáj, mint akit bekísérnek, előre 
ment, mögötte szótlanul Kozma György.

Lenn a konyhában a többiek izgalomban ülték 
körül az asztalt s lesték az ajtó nyílását. Janó 
szemlesütve köszönt „általános jó estét” s el
foglalta helyét a kerek asztalnál. Az asztalon



már ott állt a fazékban a felmelegített krumpli- 
főzelék, s Kozma György akarata szerint, a ven
dég tiszteletére frissen pirított szalonna is volt 
a tetején.

Rózsi kivételével, aki kipirult arccal, csak né
zőként ült már az asztalnál, hallgatagon vett ki 
mindenki a tányérjára, aztán körbe adták a ke
nyeret, ki-ki szelt magának. Az öreg, miután 
evés u$án szokása szerint kenyérbéllel fényesre 
tisztította tányérját, nem tudott okosabbat ki
találni, minthogy az időjárásról kezdjen be
szélni. Azt állította, hogy az éjszaka, ha csak 
kicsit is fagyna, holnap megint tele lesznek az 
újságok szerencsétlenségekkel és hogy ebben az 
emberek a hibásak, mert nem szórnak hamut 
vagy fűrészport a síkos járdára.

Báti nyomban kapott a szón, s teljesen igazat 
adott az öregnek, aki különben, amint a vilá
gosságban meglátta, kellemesen lepte meg. Fel
felé alázatos, lefelé pökhendi, mindig kétszínű, 
epész emberségében megrontott személyt kép
zelt, mikor az öreg lakájról hallott beszélni, s 
ilyennek  ̂képzelve is szinte várta, hogy szembe 
kerüljön vele. A mai nap után, mikor csak tö
megeket látott, akiket igaz szóval megközelíteni 
még csak kísérletet se tehetett, felgyülemlett 
benne az ő megrágalmazott, félreismert igaz
sága, mint valami fájdalom. Nem volt ugyan 
semmiképp se óvatos eljárás, dé a konspiráció 
legelemibb szabályai ellenére hirtelen odafor
dult az öreghez:

— Kozmáék szállást akarnak adni nekem. 
Hogy ezt elfogadhassam, ahhoz biztosnak kell 
lennem abban, hogy ez nem fog bajt hozni Koz- 
máékra. Megmondom azt is, hogy mért kellene 
egy ideig titokban itt laknom.

Az öreg zavara egyszerre elmúlt. Meghall
gatta Bátit, aztán egyenest a szeme közé nézve 
válaszolt: _

— Nem kell megmondania, hogy mért kellene 
itt laknia s titokban, magamtól is gondolom, 
hogy miért. De én nem szegődhetek maguk 
mellé. A gróf úr rám bízta a házat, a gróf úr 
kenyerén öregedtem meg — öreg fejjel nem le- 
szak hűtlen szolga azért, mert a gazdám most 
távol van.



Kozma György felpattant, de Báti egy pil
lantása megfékezte. Rózsi is felállt az asztaltól, 
de aztán megállt a konyha közepén, míg az apja 
nehéz léptekkel mérte a szobát. Az asztalnál 
csak Báti, az öreg és az asszony maradt. Az asz- 
szony aggodalommal és kíváncsian várta, mit 
fog felelni az idegen. Az asszony számára sose 
volt kérdés, hogy neki akárhogyis, az ura párt
ján a helye, de azért az öreg lakáj szavát nagyon 
is megértette. S a maga számára is kellett a 
megnyugtató felelet, mert nem adtak-e neki la
kást a grófék, s hozzá még a gróf is nem külön 
meglátogatta-e s pár holmival, ami bizony jól 
jött, nem meg is ajándékozta-e őket?

Báti nem sietett a szóval, figyelmesen nézte 
az öreget.

— A gróf kenyerén öregedett meg? — kér
dezte olyan nyugalommal, hogy nemcsak az 
asszony aggodalma oszlott el, hanem Janó, bácsi 
is, aki látta, hogy Báti nem haragszik rá, fel
támasztott állal hallgatta. — A búzát, amiből 
magának kenyeret adott, nem ő vetette, nem 
ő aratta s nem ő őrölte, hanem szegény embe
rek, olyanok, mint Kozma György és mint maga 
S nem magáról és nem a grófról van szó. Mi 
olyan világot akarunk ennek a mainak helyén, 
ahol lakatlan paloták tövén nem lézengenek haj
léktalanok, ahol nem lesz szegény és gazdag, 
sem csendőr és rendőr, sem testvérgyilkos harc, 
hanem közös, nagy munka, melyben mindenki 
részt vesz és mindenki javára. Mért nem akar 
velünk tartani, akik új házat építünk, egyetlen 
óriás nagy családi házat, melyben nem lesznek 
pincelakások és aranyozott termek, csak egy 
óriás nagy világos családi ház, melyben békés 
együttműködésben, örömben megfér a világ 
minden népe?

Rózsi arca lángolt, s lesütötte a szemét, mi
kor a tekintete a Bátiéval találkozott. Kozma 
György diadalmasan mérte végig Janó bácsit, 
és ázinle dicsekedve állt meg egy pillanatra a 
felesége előtt. Janó bácsi azonban nem látott 
ebből semmit. Odaadással, elgondolkodva hall
gatta a fiatalembert s mintha várná, hogy az to
vább beszéljen. Pillanatokig tartott a csend. 
Janó bácsi még mindig gondolkodott. Aztán



megcsóválta a fejét, felállt és kiment. Nem soká 
hagyta a többieket kétségben az iránt, hogy mi
ért, mert könyvvel a hóna alatt s hamarosan 
visszatért. A könyvet letette az asztalra és mi
közben orrára rakta a pápaszemét, barátságosan 
fordult Bátihoz:

— Igen szép, és pontosan így kellene lenni. Eg  ̂
akol és egy pásztor, mert mindnyájan isten fiai 
vagyunk. En is bizony szeretnék amaz új házban 
lakni, jnert az volna az isten igazi háza. De hall
gassa csak.

Lapozni kezdett a fekete kötésű könyvben. 
Lapozott, közben fel-felnézett, mint aki mente
getőzik, hogy várakoztatnia kell, és aztán végre 
felderülő arccal talált rá, amit keresett és ol
vasta fel se pillantva, fennhangon:

— „Felálla pedig Dávid király az ő lábaira 
és mondá: Halljátok meg szómat aytámfiai és 
én népem! Én magamban elvégeztem nagy szí
vem szerint” — nagy szívem szerint — ismé
telte nyomatékkai az öreg lakáj — „hogy az Űr 
szövetsége ládájának' nyugodalmas házat” — há
zat! — „csináltatnék és a mi istenünk lábainak 
zsámolyt: hozzá is készítettem vala mindent, 
valami szükség volna. De az isten engemet meg- 
szólíta és mondá: Nem csinálsz te házat az én 
nevemnek; mert hadakozó ember vagy, sok vért 
is ontottál immár.” írva van pedig ez a Kró
nika első könyvének 28. fejezete, 2. és 3. versé
ben.

Mikor az öreg elvégezte a felolvasását, Kozma 
György1 nevetve vont vállat.

— Papok bolondja, papi beszéd!
Janó bácsi tiltakozva emelte föl a mutatóuj

ját és szélesen, nyugodtan mozgatta, mintha 
óraingát utánozna:

— Nem, Kozma úr, nem, a papok beszédjére 
nem adok, én csak—  mondta önelégült mosoly- 
lyal — csakis az élő isten beszédét- hallgatom, s 
az ebben a könyvben és mindnyájunk szívében 
eleven. Aki fegyvert fog, fegyver által vész el.

Báti elvette a bibliát Janó elől és szó nélkül 
lapozgatott benne. Tudta, hogy ezzel rokonszen
vessé teszi magát előtte, s egyelőre ez volt szá
mára a legfontosabb. A többiek már türelmetle



nül, majdnem csalódottan nézték és mégis még 
soká késett a szóval.

— Szokott néha újságot is olvasni? — fordult 
végül Janó bácsihoz.

— Néha. . .  néha — felelte Janó a váratlan 
kérdésre.

— Olvasott a háborúban is újságot? — fag
gatta tovább Báti.

— Néha — hangzott ismét a felelet.
— Akkor hát mondja — szólt teljes hévvel 

Báti — ha mi most fegyvert fogunk, hogy soha 
többé ne küldhessék egymás mészárlására a né
peket, rosszul tesszük? Üljünk inkább békén és 
várjuk a legközelebbi háborút? Nézze meg Koz
ma Györgyöt, ahogy itt áll — hát az nem vétek, 
amit rajta és millió más emberen elkövettek?

— De, de — tiltakozott még a kérdésen is el- 
szörnyedve Janó bácsi — az is vétek, égbekiáltó 
vétek.

— És ha maga holnap rendőröket hívna ide, 
hogy itt kommunista bújik?

— Isten őrizz! Hova gondol? — kiáltott fel 
Janó bácsi.

Báti azonban nem hagyta ennyiben.
— Ha nem is hív rendőröket — szólt az öreg

hez — ha csak megakadályoz minket, ha nem 
segít nekünk, hogy kiverekedjünk egy világot, 
melyben nem lesz háború — az nem lesz bűn?

Janó bácsi lehajtott fejjel hallgatott.
— Tudom én — mondta halkan aztán — tu

dom én — sóhajtott, s mint aki tanácsot kér, 
úgy folytatta, panaszosan — akármelyik ujja
mat vágom meg, fáj. Nagy szorongattatásban 
vagyok.

— Olvasott ma is újságot? — kérdezte Báti. 
Janó súlyosan bólintott, hogy igen.

— Olvasta, mit mondott Kun Béla, mikor 
verték?

Janó megint nagyot bólintott. x
— Hiszen mondom — ismételte ráncolt hom

lokkal — nagy szorongattatásban vagyok.
— Elhiszi — s Báti most felkelt, hogy odaül

jön közvetlen Janó bácsi mellé — elhiszi, hogy 
én csakugyan azt a világot akarom, csak azt,



amiről beszéltem? Rossz az, amit akarok? És 
látja, ma mégis, engem is le akartak ütni az ut
cán.

Janó öreg arcát pirosság futotta el és olyan 
hangon, mint aki szörnyű terhet dob le a leiké
ről, lassan ejtve a szavakat mondta:

— Tegnap vért ontottak, embert öltek, a 
kommunisták öltek embert. S gyűlölség gyűlöl- 
séget, gyilkosság gyilkosságot .terem.

— De ők lőttek előbb ránk! — kiáltott fel 
Rózsi, akiről mindenki megfeledkezett. Rózsi, 
alig szaladt ki a száján az áruló szó, már meg
bánta s nem mert fölnézni.

— Csak engem szabad ölni, nekem nem sza
bad visszaütni? — hallotta egyszerre az apja 
szenvedélyes hangját s nyomban utána a Janó 
bácsi lassú válaszát:

— Én nem vagyok bíró, hogy ítélkezzem, 
Kozma úr.

Rózsi arra nézett föl, hogy bátortalan kézzé1, 
valaki gyorsan megsimítja a fejét: Janó bácsi 
volt, aki levette már a pápaszemét és hóna alatt 
a bibliájával, jó éjszakát kívánva ment az ajtó 
felé.

Szívességre kérném — szólt utána hirtelen 
ötlettel Báti.

Kérdőn fordította vissza fejét az öreg.
— Milyen szívességre? — kérdezte.
— Egy pincér, aki nem kommunista, de jóin

dulatú ember, mentett meg ma attól, hogy meg
verjenek. Szeretném neki megüzenni, hogy kö
szönöm . . .  de persze nemcsak ezt, azonkívül 
rúég valamit megüzennék. Megtenné nekem, 
hogy elmegy hozzá? Nem lakik épp messze.

— Megyek én — kiáltott fel mindjárt Rózsi. 
De Janó bácsi tiltakozva intette, hogy hallgas
son.

— Rendes ember lehet — mondta — rendes 
emberre vall, ha nem engedte meg, hogy bánt
sák. És mit kellene mondani neki?

— Azt, hogyha nem olvasott volna még ma 
újságot, olvasson és abból látni fogja, hogy egy 
pincér kollégája, aki barátja volt, kórházban 
fekszik. Látogassa meg, mert hátha szüksége 
van a kollégájának valami segítségre.

10 O ptim isták  II. 145



Báti a szobájáig kísérte Janó bácsit. Kis szoba 
volt, fehérre meszelt falakkal, kis tűzhellyel, 
vasággyal, azon meg szürke takaró. A falon 
egyetlen kép se, csak a szekrény mellett a föl
dön apró faragott holmik, babák, fából faragott 
madarak, mind színesre pingálva, holmik, ami
lyeneket Báti Kozmáéknál látott egy sarokban.

— Meghaltak a kicsikék — felelte Báti kér
désére az öreg — mielőtt ezeket is odaadhattam 
volna nekik. A leányka pedig — sóhajtott — 
már nem játszik.

Báti pontosan elmagyarázta még egyszer, hogy 
hol lakik Eisinger s hogy mit kell megmondani 
neki. Az öreg lassan érlelődött s a kapuban 
tétovázva állt meg. Itt volt megint a kapukulcs 
kérdése. Az öreg keze pillanatokig tartotta a 
már zárba dugott kapukulcsot.

— Csak jól zárja be utánam! — vette, le kezét 
végül is a kulcsról, lenyomta a kilincset és sietve 
tűnt el az utcán.

Kozma György nem fogadta diadallal a kapu
kulcsot. Kockázatosnak tartotta Báti nyíltságát 
az öreg lakájjal szemben. Báti maga is tisztában 
volt vele, hogy kockázatos, amit tett. S ha Eisin
ger nevét kiszolgáltatni nem is jelentett semmi 
veszedelmet, de megüzente Eisingernek azt is, 
hogy amennyiben Hertingnek, aki sebesülten 
került a kórházba, pénzre lenne szüksége, Ei
singer próbálja meg Cinner Erzsitől megszerezni. 
Igazság szerint egyszerűen bizalma volt az öreg
hez, Kozma Györgyöt azonban azzal nyugtatta 
meg, hogy azt mondta neki:

— Ravaszságból tettem, hogy épp az öreget 
küldtem. Ha sikerül az öreget valami módon be
levonni a munkába, „cinkostárssá” tenni, akkor 
fokozatosan mindig többet merhetünk.

Mióta Kozma György visszajött a háborúból, 
soha még nem ültek az asztal körül olyan lelkes 
egyetértésben, ilyen derűs sejtelmekkel, mint 
most. Máskor, ilyenkor Kozma György már ágy
ban feküdt, a többiek pedig, akik ébren voltak, 
ha soha se beszéltek is másról, mint a nap száz 
kis gondjáról, mindig mintha állandóan valami 
fenyegető nagy szerencsétlenség függne a fejük 
fölött. S most lám, alig hogy betoppant ez a ná
luk szállást kereső fiatalember, Kozma György



kezes lett, akár a bárány s a felesége arcáról is 
mintha csak leolvadt volna az örök gond. 
Eszükbe se jutott lefeküdni, jó kifogás volt, 
hogy Janót várják vissza. És a fiatalember 
szóval tartotta őket, nem fogyott ki a beszédből. 
Mintha mesét mondott volna, olyan szép volt és 
mégse volt mese s ez volt benne a legszebb! 
Nem olyan dolgokról folyt a szó, amiket tanu
latlan ember nem is ér föl ésszel, egész közön
séges ügyekről, a Kozmáék mindennapi életé
ről folyt a beszéd s ezek a csömörig unott hét
köznapi bajaik és kívánságaik, amelyekkel ed
dig az egy sűrűn sóhajtozó Janón kívül senki 
se törődött, az egész nagy világ szívügyeivé nőt
tek, és az annyiszor átkozottan elátkozottnak 
érzett kis szoba megtelt várakozásokkal, sze
rencséltető, gazdag ígéretekkel.

Úgy kezdődött, hogy az asszony láthatóan 
megütközött Báti szaván. Becsapta Janót? Ra
vaszul rászedte? Ha Kozma György nevetett is, 
az okos asszonyban mégis éppen ez keltett bi
zalmatlanságot. Hátha velük is azt teszi Báti s 
az ő egész pártja, amit Janóval? Ki tudhatja, 
mi mindenbe s miért akarja őket is belerántani 
és akkor majd ők sem táncolhatnak vissza? Nem 
volt nehéz kitalálni az asszony gondolatát.

— Becsaptam és mégse csaptam be az öreget 
— mondta Báti. — Ha kézen fogom a vakot, 
azért hogy ároknak vezessem, az galádság. De 
mit akarok az öregtől? Szereti a gyerekeket, de 
mit tud tenni így az ő szeretete? Meg tudta-e 
menteni a pusztulástól a magukéit? S a többi 
sok millió gyereket? Én tudom, hogy az jó, ami
nek a szolgálatába akarom őt vonni s tudom 
azt is, hogy ő is be fogja látni, hogy jó, ha majd 
nálunk is úgy lesz, mint Oroszországban van, 
ahol a tegnap még éhező, fagyoskodó proletár
gyerekek most az orosz cár palotájában találtak 
kvártélyt és orvosok és tanítók serege óvja őket 
még a fúvó széltől is.

Így kezdődött. Az asszony erről még nem hal
lott, csodálkozva hajolt hát előre és azt kér
dezte, hogy igazán, de igazán így van-e ez Orosz
országban és hogy hogyan lehetséges ez és hogy 
csakugyan lesz-e az, hogy nálunk is ilyen jó



dolga lesz a szegények gyerekeinek? És mikor 
Báti felelt, az asszony pár könnyet hullatott, 
nem mondta ugyan, de arra gondolt, hogyha a 
két szegény kicsije meg nem halt volna, milyen 
szép lett volna majd nekik a budai királyi palo
tában.

És nemcsak az asszony hallgatta nagy megle
petéssel s felindulással a hírt az orosz jelenről 
s a közeli magyar jövőről s nemcsak Rózsi, ha
nem Kozma György is.

Báti beszélt a földjükről elűzött, a gyárakból 
kikergetett urakról és a cári tisztekről is, akik 
hadseregeket vezetnek az orosz szegények ellen. 
Ha ezeket a világ minden mai hatalmasa támo
gatja is, a világ szegényei is összefognak majd 
az orosz szegényekkel s így készül, itt is van 
már az utolsó nagy világháború: a világ szegé
nyeinek háborúja a gazdagok ellen s ennek a 
nagy háborúnak egyik frontja — de ezt nekünk 
kell tartani s fogjuk is tartani — Magyarország. 
Lám, Kun Béla még rendőrcsizmák alatt is ösz- 
szeszorította a fogát és tartotta a frontot.

Erre Kun Béláról kérdezősködtek, Báti nem
csak róla, hanem a többiekről is elmondta, amit 
tudott. És sose látott emberek, olyanok is, akik
nek a nevét most hallották először Kozmáék, 
szép sorjában, lassan ismerősökként népesítették 
be a kis konyhát. Bátor, önfeláldozó, hajthatat
lan emberek társasága ereszkedett le Kozmáék 
kerek asztala mellé, közébük, ahol eleddig csak 
düh, bosszúság, gond és szorongás volt az egyet
len asztaltárs. És végül, Rózsi akarta így, Sáriról 
is kellett mesélni Bátinak — Sáriról, aki most 
szintén börtönben ül, és Báti olyan hálás kedv
teli kacagást idézett fel, mikor arról mesélt 
történetekét, hogy miként agitált Sár; a ház- 
bérfizetés ellen — úgy nevettek, mintha máris 
múltról, egy boldog jelenből nézett múltról 
volna csak szó.

Janó már azon is bámult, hogy a csöngetésre 
Kozma György jött kaput nyitni s még jobban 
elbámult, mikor Kozma György sose látott ba
rátságos, derűs arccal fogadta. Mindjárt felde
rült kissé maga Janó bácsi is. De a konyhában 
nem ült le, hanem csak az ajtóban állt meg.



— Igen furcsa ember az. Nem tudom, mi van 
énrajtam, de valósággal mintha megijedt volna 
tőlem.

— És nem üzent semmit?
—Kérdezte, hogy hol van most Báti úr, de . . .  

ha már úgy van a dolog, ahogy van, gondoltam, 
jobb lesz, ha nem mondom meg — beszélte Janó 
bácsi, mintha bűnt vallana meg.

— Ejha, Janó bácsi! — kiáltott fel Kozma 
György, aki eddig következetesen kikerülte ezt 
az intim megszólítást — Janó bácsi! Janó bácsi!

Az öregnek nem volt ideje eldönteni, hogy gú
nyolódik-e vagy pedig csakugyan meg akar bé- 
külni vele az ő ellensége, mert Kozma György 
jókedve a szokottnál is erősebb, vad éjszakai kö
högésbe fulladt. Mindenki elhallgatott és csak 
maga elé nézett. Kozma György azonban az első 
szabad pillanatban szemrehányóan dobbantott 
rájuk:

— Hát mért nem beszélgettek tovább!
De Janó azt mondta, hogy ideje már, hogy le

nyugodjanak, és Báti helyeselt neki.
A második, az utcai szobában, ott, ahol azelőtt 

az a halott két kicsi szokott aludni, vetett az 
asszony ágyat Bátinak. Az öreg lakáj jó éjszakát 
kívánt, miután előbb megkérdezte, hogy van-e 
elég párna, ámbár ő tudja, hogy az úriházakból 
való emberek általában nem szoktak sok párnán 
aludni. S mielőtt Báti lefeküdt a két kicsi egy
kori ágyába, Kozma György még egyszer meg
vizsgálta a fekhelyét, hogy eléggé rendben 
van-e.

— Mért nem vetkőzöl le? — hallotta aztán 
Báti a szomszéd szobából az asszony hangját.

— Hogy elég gyorsan kiérjek, ha rám jön a 
köhögés — válaszolta Kozma György. Aztán 
mindjárt sötét lett a konyhában is.

Az első este óta, amelyet Báti a Kozma csa
láddal töltött, a család egész tucat új ismerős 
sorsáért aggódott, s mindjárt az első reggel, leg
első dolog volt, hogy Rózsi újságért szaladjon. 
S Rózsi, akivel ha visszajött, Janó bácsi is min
dig lejött, nem az apjának, hanem Bátinak nyúj
totta először az újságot. S úgy ülték körül, míg 
olvasott, mint mikor egy család rég várt levelet
kap. Az első nap reggel, amint Báti kezébe vette

\



a Népszavát — Kozma Györggyel nehéz volt 
megértetni, hogy erre az újságra — ő úgy 
mondta: ennek az újságnak — pénzt adjanak — 
az első oldalról már kiáltott a müncheni hír 
„Kurt Eisnert meggyilkolták” . Báti, szerette 
volna tovább olvasni az újságot, de előbb el kel
lett mondania, hogy Kurt Eisner, a bajor mi
niszterelnök, baloldali szocialista volt.

— És most mi lesz? — kérdezte Kozma 
György és Báti olvasta, hogy Münchenben a 
gyilkosság hírére kiadták a jelszót: „Tömeg-

sztrájk! Éljen a szocialista forradalom!”
Mindjárt a Kurt Eisner meggyilkolásáról szóló 

jelentés alatt ott állt a tudósítás a weimari nem
zetgyűlés üléséről. Scheidemann nagy beszédet 
tartott: „A fiatal köztársaság a legrövidebb időn 
belül súlyos megrázkódtatások, ha nem össze
omlás előtt fog állni.. . A talaj inog lábunk 
alatt. Talán a legrövidebb időn belül összeomlik 
minden . . . ” És a miniszterelnök további beszé
dét — mint Báti erre a társaságot figyelmessé 
tette, a Népszava vastag nagy betűkkel szedette 
ki: „Scheidemann a továbbiakban a kommunis
ták Ruhr-vidéki gaztetteiről beszélve, kijelenti, 
hogy a spartakisták minden hájjal megkent 
rablók, csirkefogók és zsarolók, mire a nemzet- 
gyűlés pártkülönbség nélkül viharosan megélje
nezte a szónokot.”

— Mit csináltak a spartakisták a Ruhr-vidé- 
ken? — érdeklődött Jánó bácsi.

— Nem csináltak, hanem csinálnak — mondta 
Báti — sztrájkolnak és meztelen kézzel harcol
nak gépfegyveres tiszti és diákbandák ellen és 
bár Berlinben megölték a vezéreiket, nemcsak/ a 
Ruhr-vidéken, hanem egész Németországban 
harcolnak tovább. S nálunk is most olyan nem
zetgyűlést akarnak, mely megéljenezze majd a 
mi Scheidemannjaínkat.

— Ki ez a Scheidemann? — kérdezte Janó 
bácsi.

— Szociáldemokrata, mint a mieink — felelte 
Báti helyett Kozma György. — De hallotta, inog 
a talaj á lábuk alatt. . .  Hé, Janó bácsi, nem 
akarja megtámasztani nekik?

— Itt van — kiáltott föl Báti — itt van a 
magyarázat, mért szedette vastag betűkkel a



Népszava, hogy mit mondott Scheidemann a 
spartakistákról. Itt van egy cikk.

Ezt nem olvasta föl, csak sorba adta,1 s kéz- 
ről-kézre járt az újság. A cikk megtámadta az 
Az Est-et amiért tegnap részletesen megírta, 
hogy verték félig agyon Kun Bélát és szó sze
rint az állt benne: „Nem kár Kun Béla rabló 
és gyilkos úrért.”

— ó, csak kifüstöltük volna őket akkor este!
— rúgta a földet Kozma György.

Janó bácsi a ritkás fehér szemöldökét össze
húzva olvasta a lapot s mikor visszaadta Báti- 
nak, csendesen szólalt meg:

— Majdnem olyan, mint ahogy meg van írva: 
„Eljő az idő, mikor titeket valaki megölénd, ál
lítja, hogy isteni tiszteletet cselekszik.”

De senki se hallgatott most Janó bácsira. Báti 
egy debreceni jelentést olvasott föl. Harminc
ezer ember tüntetett ott a szociáldemokrata párt 
mellett, köztük Debrecen egész polgársága és az 
egész ott állomásozó katonaság a tisztekkel 
együtt. Ugyanígy Székesfehérvárott s az ország 
minden nagyobb városában . . .

— Tán köztük volt az a tiszt is, aki engem 
kiköttetett — mondta Kozma György.

— Janó bácsi, hát ehhez mit szól? — kérdezte 
az asszony.

Janó bácsi hallgatott. De az aszony, Kozma 
György és Rófcsi és ez a fiatalember egy pilla
natra úgy tűnt fel neki, mint akiket neki kellene 
megvigasztalnia minden rajtuk esett kiáltó igaz
ságtalanságért. Volt azonban az újságnak ebben 
a számában is egy hír, mely másképp szólt azok
hoz, kik az imént még úgy tűntek fel Janó előtt, 
mint hitt vallók a katakombában.

— Hallgassa csak Kozma elvtárs, két kis hír
— kiáltott fel Báti. — Bánátban általános vas
utassztrájk és a másijc: „a galíciai kőolajvidé
keken erősen bolsevik jellegű munkászavargá
sok, a helyzet nagyon fenyegető.”

De Kozma Györgyöt ez nem derítette fel. Ezek 
büntetlenül írhatnak ilyeneket az újságokban 
Kun Béláról? Az a Scheidemann büntetlenül be
szélhet így Liebknecht és Luxemburg pártjáról? 
Kürt Eisnert meggyilkolták, mért nem kötötték



még fel a gyilkosát? Mért nem teszünk már mi 
is valamit a mi ellenségeinkkel?

Ezekkel a kérdésekkel Kozma György csak ak
kor állt elő, mikor Janó már eltávozott. Ez eset
ben azonban Báti nem tudta Kozma Györgyöt 
meggyőzni. Hiába magyarázta meg, hogy a 
marxisták minden egyéni akciót célra nem ve
zetőnek, helytelennek tartanak, mert a kapita
lizmus elleni harcban csak a tömegakció lehet 
eredményes. — Kozma György csak a fejét 
rázta:

— Nem igazság, mégse igazság! — ellenkezett 
váltig. — Legalábbis le kellene verni a tíz kör
mit annak, aki Kun Béláról ezt írta a Népsza
vában.

Kicsoda, micsoda volt Kozma Györgynek Kurt 
Eisner és Scheidemann vagy akár Kun Béla? S 
mégis, úgy volt, hogy ez első nap Kozma György 
csakugyan úgy járt fel-alá, mintha ő lenne bör
tönbe vetve, úgy hogy mikor este csendesen, rö
viden megszólalt a csengő, Janó bácsi minden 
elvi ellenkezést felejtve, szinte örvendve ugrott 
fel: hátha jó hírt hoz valaki. S ha jó hírt nem 
is hozott, élet és friss levegő jött a konyhába 
Danival. Villogtak az egészséges fehér fogai, 
mikor belépett. Kozma György csak egy pilla
natig gondolkozott s mindjárt ráismert. Janónak 
is teszett a fiatalember, szerette az ilyen legé
nyeket, akik akkorák, mint egy ház, majd ki
csattannak az egészségtől és ilyen jókedvűek. 
Dani csakugyan félkarjával kapta föl Rózsit s 
ültette a vállára, s mikor ennivalóval kínálták, 
háromszor is igent intett, s olyan széles neve
téssel, hogy tele lett a szoba tőle, vallotta be, 
hogy akármennyit eszik, tudja a frász, hogy van 
az, de mindig éhes. Báti megvárta, amíg Dani 
elfogyasztotta az elébe adott kenyeret meg sza
lonnát, aztán — hisz tudta, hogy hozzá küldték 
— behívta a szobába. Odabent, mikor négyszem
közt maradtak, Dani elkomolyodva ült le az 
ágyra.

.— Barátom — rázta a fejét — majdnem baj 
történt már megint. 1

— Ugyan mi?
—-■ Ha Kovács elvtárs nem adja meg nekem 

délelőtt a címedet, ülhettél volna itt elveszve a



forradalomig és senki se tudta volna merre 
vagy.

— Ha nem adja meg az én címemet teneked? 
— kérdezte értetlenül Báti.

— Hát. Mert barátom, csak nekem adta meg, 
még Vértes se tudja. Szépen el lettél volna 
vágva az új Centrálkomitétól.

— De hiszen Kovács tudja hol vagyok!
— Sok hasznod lett volna belőle. Barátom, 

majdnem baj történt. Én mondtam neki, a Ko
vácsnak, hogy üljön már a micsodájára, de neki 
nem lehet beszélni, még ide meg oda kellett 
mennie, most aztán lesz ideje gondolkodni, hogy 
nem lett volna-e jobb, ha Danira hallgat.

— Elfogták Kovácsot is? — kiáltott fel Báti.
Dani nevetett.
— El hát! — mondta csendre intve Bátit. — 

Semmi az, barátom, Oroszban egyszer a fehérek 
fogtak el s lám, mégis itt vagyok, ragyogok, 
mint a fekete szurok. Hanem tudod, persze azért 
nagy disznóság, de lesz ez majd még másképp 
is. A Tibornak van igaza. Az csak azt mondja, 
hogy most elkezdődött itt is s jobb, mintha még 
el sem kezdődött volna. Különben Vértes kül
dött most hozzád. Azt üzeni, hogy már kezd
hetsz írni a Vörös Újságnak .. . Mit örülsz úgy? 
Hát csak nem gondoltad, hogy most nem lesz 
Vörös Újság? Tibor, ösmered, Szamuelly, az 
tudja, hogy kell illegálisan dolgozni. Csak te, 
aztán barátom, ne kíméld a sütnivalódát és jól 
mondd oda a szocdemeknek!

— Hanem addig is; addig is — szorongatta 
Dani nagy markát Báti — mit lehetne máris 
csinálni?

Dani gondolkodott.
— Mikor Saratovba bejöttek a fehérek, mi 

éjszaka bepingáltuk a házakat vörös sarló-kala
pács jelvényekkel. A prolik csakúgy röhögtek, 
mikor látták, mint akarják a fehérek lekaparni, 
de nem ment könnyen, mert a tovarisoknak 
furfangos egy festékjük volt.

— De ki csinálja ezt itt nálunk?
Dani legyintett.
— Nagy ügyi Hát én. Aztán meg az ifjúmun

kások.



Még aznap éjszaka csendes kis műhellyé ala
kult át a konyha. Dani nagy papírskatulyákat, 
papondeklidobozokat szedett szét, s kemény lap
jaikba véste ki a mondatokat, amiket Báti fo
galmazott. Dani oldalra hajtott fejjel, nyelvét 
előretolva, szép nagy nyomtatott betűkkel előbb 
felrajzolta a szöveget, aztán kivágta a betűket. 
Rózsi ott könyökölt a többiekkel együtt s nézte, 
mint dolgozik Dáni, Daninak pedig hízelgett, 
hogy így megbámulják a kézügyességét.

— Ez olyan — magyarázta Rózsinak — mint 
a szobafestő mintája. Vaksötétben is végig le
het húzni rajta párszor a festékes pemzlit és a 
falon "ott áll piros betűkkel az igazság.

Janó bácsi egy ideig még velük maradt. Az 
asztaltól távol, a kis maga készítette zsámolyon 
ült. Nem vette le szemét az emberekről és gon
dolkodott.

Báti még késő éjszaka se feküdt le, nagy ár
kus papirosokat írt tele, amiket aztán Dani vitt 
magával. Danit ki kellett ereázteni s mikor ezért 
Janóhoz mentek a szobájába — Janó se aludt 
még. Egy idő óta — így mondta ő magában — 
mint a gyermek, aki járni tanul, napjában 
hússzor esik el, sose áll biztosan a lábán: úgy 
vagyok én is.

Aznaptól kezdve, hogy Báti megjelent Koz- 
máéknál, Janó bácsi bibliája mellé mindennap 
odakerült az újság is. Mintha egy egész világ 
döngette volna épp Janó bácsi szobájának falát 
s ő érezte, hogy messzire, egész eddigi életéből 
idegen világba akarják elsodorni. Ellenállt, de 
ugyanakkor az egész szíve húzta épp oda, azok
hoz, akiknek a nevével mindennap tele volt az 
újság: kommunisták . . .  kommunisták. . .  És
mindig arról szólt a hír, hogy a szegények élén 
állnak a gazdagok ellen s hogy börtönre vetik, 
ölik, irtják őket és mégis mindenütt ott vannak 
s mindig többen. . .  És Janó bácsi szorgalmasan 
nyitogatta a kaput, néha egyszerre három em
bernek is és egy éjszaka néha négyszer is anél
kül, hogy észrevette volna, ő is már úgy érezte 
magát, mint börtönlakó, aki izgatottan, türel
metlenül lesi a híreket a világból, mintha sze
mély szerint neki is szabadulásra kellene vár



nia. S így lett az ő életében is esemény, ami 
Münchenben történt, mikor Kurt Eisner meg
gyilkolása után a nagy munkás-, katona- és pa
raszttanács kiáltványt tett közzé: „Az emberi
ség legnagyobb céljainak megvalósítására a mai 
napon kikiáltottuk a munkásság és forradalmi 
parasztság diktatúráját” . És mintha Kozma 
Györgyöt cipelték volna el a szeme láttára, mi~ 
kor olvasta, hogy Grazban letartóztatták a kom
munistákat. ö t embert utcai harcban'megöltek, 
öt komunistát és örült neki, bár nem tudta, vá
ros-e vagy ország, mikor olvasta, hogy Madrid
ban a villamos-munkások sztrájkolnak s ugyan
aznap Koppenhágában kétszázezer munkás 
hagyta abba a munkát.

S úgy feküdt le este ő is, hogy szerette volna, 
már, ha reggel lett volna s láthatná a másnapi 
újságot.



V I L Á G F O R R A D A L O M  — 
V A G Y  F A L U S I  K O C S M A B É R L E T

Ha majd egyszer megírják a magyar ezerki- 
lencszáztizenkilences év történetét, Eisinger Dé
nes neve nem fog szerepelni benne; nem, még a 
magyar ezerkilencszáztizenkilences év aprólékos 
részletességgel megírt történelmében se. Ez 
azonban nem változtat a tényen, hogy Eisinger- 
nek a történelemmel szemben táplált messze
menő tartózkodása, sőt ellenszenve ellenére a 
tizenkilences magyar év történelmi eseményei 
Eisinger, Dénes személyes történetében sorssze
rű szerepet játszottak.

Mindjárt elöljáróban azonban meg kell mon
dani, hogy Báti utolsó agitációs kísérletének 
semmi szerepe sem volt abban, hogy Eisinger 
oly erélyesen akadályozta meg a kommunista 
verést az utcán. A Kozmáékkal lakó öreg lakáj, 
aki azt mondta, hogy Eisingert még az ő látoga
tása is megijesztette, közelebb járt az igazság
hoz, mint Báti, aki azt hitte, hogy egy az újabb 
események által ha tán nem is egészen meggyő
zött, de legalábbis együttérző politikai baráthoz 
küldte az öreget.

Ebben a reményben, igaz, Báti se volt egész 
biztos, mert különben nem tartotta volna szük
ségesnek, hogy megüzenje az újsághírt. Ebben 
azonban megint tévedett. 'Nem is tudhatta per
sze, hogy az utóbbi időben Eisinger, ha mádként 
is, mint Janó, mindennap átböngészi az újságo
kat. Olvasta tehát azt is, hogy Hertinget, aki a 
Népszava előtti utcai harcban megsebesült, 
kórházba szállították



Eisingert nem lepte meg a Hertingröl szóló 
hír. sőt a hír bizonyos elégtétellel töltötte el.

Ővele ilyesmi nem történhetne meg, állapí
totta meg s ez újabb katasztrófában az ő min
den „társadalmi politikától” tartózkodó „szemé
lyes politikájának” igazolását látta s ez szinte 
helyreállította a már jó ideje aggasztóan inga
dozó önbizalmát.

Igaz, február huszonegyedikén ő is részt 
vett az általános politikában, de úgyszólván és 
kizárólag a felsőbbség utasítására. Mikor feb
ruár huszonegyedikén az ő szokott pontosságá
val és immár szintén szokásossá vált rossz kedély
állapotával megérkezett munkahelyére, a hajnali 
takarítóasszonyok mindjárt átadták neki a szo
ciáldemokrata párt rendelkezését, hogy „Moz
duljanak meg a tömegek”, és hogy saját üze
mében neki. a bizalminak kell az utasítás vég
rehajtásáról gondoskodnia. Eisinger úgy vélte, 
hogyha már bizalmi, akkor az ő dolga érintke
zésbe lépni a főnőkkel, mert az mégis közvetle
nebb feljebbvaló, mint a párt s Eisinger még 
katona'korából tudta, hogy mi a szolgálati út.

— Föltétlenül, föltétlenül bezárunk —, nyug
tatta meg a bizalmit a főnök — föltétlenül vo
nuljanak föl az urak. Közérdekről van szó.

Eisingernek megvolt tehát minden oka, hogy 
ezen a napon, annak ellenére, hogy kénytelen 
volt részt venni az általános politikában, elége
dett legyen magával, ő  ez esetben is, mielőtt 
rászánta magát, előbb körültekintően megfon
tolta, hogy nem származhatik-e ebből kellemet
lenség. Ez az, amit Herting elmulasztott. S még 
egy speciális ok volt, ami különös elégtétellel 
töltötte el: eddigelé meggyőződése volt, hogy 
valamennyi számbajövő foglalkozás közül a pin
céré a legrosszabb. A házzal szemben, melyben 
lakott, volt egy rendőrszoba. Mióta Eisinger ki
vette pénzét a bankból s otthon, a szekrényében 
tartotta, valahányszor reggel elment hazulról, 
megnyugtató volt számára, hogy vis-à-vis laknak, 
úgyszólván szomszédok a rendőrök, akiket kü
lönben irigyelt is nemcsak azért, mert feleségük 
volt, hanem azért is, mert lehetett, hiszen a 
rendőrnek — nem úgy, mint a pincérnek — nyug



díj jár! S most — ez volt a speciális elégtétel 
oka — arra kellett gondolnia: ha ilyenek megtör
ténhetnek, hogy lelövik őket, még ha a család 
utánuk nyugdíjat is kap, akkor még a pincén 
pálya is jobb. Ott legalább ilyesmi abszolút nem 
történhetik meg

A felvonuláshoz, természetesen, semmi kedve 
sem volt. A rendezői piros karszalagot se kí
vánta, de mivel a karján volt, rendet is akart 
tartani. S ha a csúfolkodó Frau-.von-Weissnak 
talán némi igaza is volt abban, hogy a piros 
karszalaggal Eisingerbe bizonyos hivatalos gra- 
vitás öntudata is befészkelte magát — elsősor
ban Eisinger békés, rendszerető természetéből 
következett, hogy pártoktól és pártszenvedé
lyektől megvesztegethetetlenül úgy találta, hogy 
így is elég a baj és rendetlenség, elég kellemet
lenség már maga a felvonulás s ezért és csak 
ezért szegült ellene oly határozottan kezdettől 
fogva a Frau-von-Weiss komolytalan és rend
bontó vágyának újabb heccek után. Ha nem 
Báti, ha Vilmos császár vagy bárki más is lett 
volna, akit meg akarnak támadni, Eisinger, ki 
jcülönb?n is tulajdonképp senkire se haragu
dott, éppúgy latba vetette volna piros karsza
lagja adta egész tekintélyét és erélyét.

A felvonulás és gyűlés után, melynek végén 
ő is megszavazta az egyhangúan megszavazott 
határozati javaslatot — „a munkásság felhábo
rodva tiltakozik a kommunisták aknamunkája 
ellen és* felszólítja a kormányt, hogy minden 
rendelkezésére álló eszközzel csírájában fojtsa el 
a baloldali ellenforradalom minden kísérletét” 
— Eisinger udvariasan elköszönt a főnöktől, aki 
a vendéglősök és kávésok szakszervezetében 
szintén részt vett a gyűlésen, sőt a felvonuláson 
is. Aztán természetesen Eisinger is olvasta a 
rendőrök toloncházi bosszújáról beszámoló rend
kívüli kiadást, de a naphosszat való talpalástól 
olyan erős görcs fogta, egész föl a térdéig, a 
csontját, hogy semmi más se tudta foglalkoz
tatni, csak a kívánság, hogy mielőbb hazaérjen 
éá végigheveredjen az ágyon. Érthető tehát, 
hogy határozottan kellemetlenül érintette, mi
kor az ismeretlen öregember a késő esti órában



felverte őt álmából. Már a háziasszony miatt is 
kellemetlen volt. Azonkívül nem csoda, ha Ei- 
singer megijedt, mert az öreg előbb kétszer is 
megnézte, hogy jól be van-e téve az ajtó s csak 
azután mondta meg s akkor is titokzatosan sut
togva, hogy mi járatban van.

— Az nagy kár, hogy Báti úr ily késő este 
fárasztotta kegyedet hozzám — szólt Eisinger 
az ő vérévé vált udvarias modorában — mert 
kérem, ha én egyszer éjszaka felébredek, akkor 
nem tudok többé elaludni.

— Biztosan azért nem várt holnapig, mert 
sürgős — vélte Janó bácsi. — És úgyis van, biz
tos sürgős, hiszen kórházban fekvő emberről 
van szó. Csak el kell gondolni, kórházban!

— Viszont én mondom önnek, kérem, hogy 
mindenkinek megvan a maga baja — vetette el
len Eisinger eréllyel, hogy kivédje a benyomást, 
amit benne a kórház nyomatékos emlegetése 
keltett.

Igazság szerint, mielőtt még hozzáküldték az 
öreget, megfordult Eisinger fejében a kérdés, 
hogy mi lesz most Hertinggel. Az újságban az 
állt róla, hogy őt, aki > a munkanélküli gyűlés 
kommunista szónoka volt, a Népszínház utca'kö
zelében sebesülten találták és kórházba szállí
tották. Eisinger nyugodtnak érezte lelkiismere
tét: ő megmondta Hertingnek, hogy jó lesz ideje
korán védekezni a proletárok sorsa ellen, lám 
most kórházba fekszik, „csak el kell gondolni, 
kórházban!” — ismételte magában Eisinger, aki
nek nem volt újság, egyáltalán nem volt újság, 
hogy megfelelő céltudatosság nélkül kórház és 
hasonló helyek lesznek az élet állomásai. Eisin- 
ger már gyermekkorában jól tudta, hogy ilyenek 
fenyegetik az olyan embert, aki nem takarékos 
és nem nagyon elővigyázatos. Nem az ő apja 
volt-e az, aki másfajta hibák következtében 
ugyan, de intő példát hagyott örökségül, egyet
len örökségül: a kórházzal befejezett földi ille
tőleg amerikai pályafutása intő példáját.

A Párizs kávéházban nappal és este egyaránt 
foglalatlan maradt Báti társaságának hosszú asz
tala. A főnök nem búsult, sőt nevetve mondta: 
egyszerű a magyarázat, ül végre az egész társa
ság — mire Eisinger tisztelettel, tán nem is



minden hízelgési szándék nélkül felelte, hogy 
nyilván a főnök úr már kezdettől fogva jól sej
tette, hogy mifélék az illetők. Ettől függetlenül 
azonban ez a folyton szeme előtt álló asztal már 
magában is megakadályozta, hogy elfelejtkez
zék Báti üzenetéről, illetve Hertingről. Az a bi
zonyos titkos elégtétel se bizonyult tartósnak. 
Igaz, hogy ő előre megmondta, de mégis mit 
használ az neki, Eisingernek, mert hiszen Her- 
ting szerencsétlensége által végül is az ő életé
nek nagy kérdései egy lépéssel se kerültek kö
zelebb a megoldáshoz, őneki jelenleg még jobb 
dolga van Hertingnél — először is nincs kórház
ban s másodszor van otthon megspórolt pénze. 
De ez a pénz tulajdonképp csak egy utalvány, 
épp csak utalvány egy hajójegyre, a tengeren
túli bizonytalanságra. S mikor még nemrég 
olyan vad volt a spanyoljárvány, nem ő volt-e 
az, akinek félnie kellett a kórháztól? Vajon — 
így állt most a kérdés Eisinger elé — balga elég
tétel helyett nem volna-e helyesebb sürgető, 
intő figyelmeztetésként fogni fel a Herting bal
sorsát?

Harmadnap, jóformán magának is meglepetés
szerűen, gondolt egyet s halaszthatatlan ma
gánügyekre hivatkozva, odahagyta munkahe
lyét. Eisinger általában gyalogosan közlekedett, 
hogy megtakarítsa a villamosjegy árát. Ezúttal 
azonban a hirtelen elhatározás úgy tűnt fel neki, 
mintha egy már régóta halasztott szándékáról 
volna szó és ennek megfelelően oly türelmetlen 
volt, hogy konflisba ült. Emiatt aztán bosszan
kodott, mert először a kórház nem volt olyan 
messze, hogy még gyalog is oda ne érhetett 
volna, másodszor pedig még gyalog is túl korán 
ért volna oda, mert a látogatási idő csak kettő
kor kezdődött. Ez szerfölött bosszantotta, már 
tudniillik, a konflis; nem azért, mintha fukar 
lett volna: volt egy koldúsasszony, aki minden 
szerdán és szombaton bizton számíthatott rá, 
hogy Eisinger nem megy el mellette csukott ma
rokkal, sőt e napokon reggel, mielőtt a kávé
házba indult, fenn a szobájában már elkészítette 
a koldúsasszonynak szánt filléreket; az oktalan 
kiadások voltak azok, amelyek határozottan el
keserítették. Rosszkedvét fokozta, hogy még a



szél is fújt, fázott is, és a fejében mindenféle 
szakadozott kusza gondolatfonalak gubancolód- 
tak össze, s amint egyet-egyet meg akart fogni, 
hogy végére járjon, már egy másikra, egész tá
volira bukkant s mintha a megmerevedett keze 
volna a hibás, hogy nem tudja megfogni — 
kesztyűt takarékosságból nem viselt — harago
san bele-belefújt a tenyerébe.

A kórház előtt szegényes kis park terült el 
oeypár kopasz fával és alacsony fakerítéssel. A 
fákon, a fakerítésen s a földön vékony hó
réteg. Csak egy-egy feketekendős asszony sietett 
a külvárosi bérházak között cekkerrel vagy kan
nával a kezében. A kórház előtt néha egy-egy 
konflis állt meg, egy-egy úr szállt ki s a kocsi
zajra, tovább röppent néhány a hó alatt eleség 
után kutató szomorú veréb.

Eisinger már régebben észrevett a sarkon egy 
olyan pálinkamérésszerű boltot, amilyent csak 
külvárosokban lehet látni, de nem tudta magát 
egykönnyen rászánni, hogy ott keressen meleg 
helyet magának. Eddig mindig csak távolról lá
tott ilyen lebujokat, szinte félt tőlük, de mint
hogy a közelben nem talált valami kis kávé
mérésre vagy más jobb embernek megfelelő he
lyiségre, mégis arra vette útját. Miután meg
szemlélte a pálinkamérés ablakába kirakott, kü
lönböző vignettákkal díszített tele és üres likő- 
rös, rumos és konyakos üvegeket, legyőzte bá
tortalanságát és benyitott az ajtón, melynek 
üvegjét függöny takarta. Amint benyitott, meg
csendült a feje fölött egy kolompnak is beillő, 
az ajtó tetejébe ver nagy szögtől megütött 
csengő.

— Tegye már be az ajtót! — figyelmeztette 
egy energikus női hang a rrtagasba néző Eisin- 
gert, aki erre megrezzenve csapta be az ajtót, 
amitől fönt a lármás jószág, mely már kezdett 
elcsendesedni, újra vad kalimpálásba fogott.

A féllánggal égő gázlámpa nem világított, 
csak kidomborította a helyiség homályát. A ha
talmas nő, aki az elkerített söntés mögött ült, 
egész valószínütlenül nagy szőke frizurát viselt 
s egyébként aludni látszott még akkor is, ami
kor szemhéjait felemelve valami olyat mormo
gott: — Mi tetszik?

11 O ptim isták  II. 161



— Valami könnyű likőrt, de csak egy egész 
kis stamperlivel szíveskedjék — kérte Eisinger, 
mire a nő egyik vastag karja kibontakozott a 
sárga kendőből, gyűrűs keze kinyúlt egy üveg 
után, betöltötte a barna folyadékot, megmondta 
az árát s úgy látszott, hogy máris tovább alszik 
nyitott, szemekkel.

Eisinger még egy kísérletet tett.
— Ugyanis egy kollégám fekszik itt a kórház

ban — kezdte kezében a stamperlivel. — Külön
ben egyáltalán nem vagyok barátja szeszes ita
loknak. De kint kellemetlen . . .

A nő még csak nem is bólintott. Ha tehát itt 
bent volt is égő kályha, a hely nem volt barát
ságos. Eisinger kifizette a csak félig kiürített 
likőrjét — megint kidobott pénz! — s mehetett 
megint ki az utcára. Megint járhatott fel-alá. 
Adott volna érte valamit, ha ez a nagyfrizurájú 
hölgy bétévedt volna a kávéházba, ahol ő a pin
cér. ö  majd megmutatná neki, hogy kell ven
déggel bánni, s hogy az embernek szemének 
kell lenni s jobb vendégekkel másképp kell be
szélni, mindenekelőtt észre kell vennie, hogy ki
vel áll szemben.

Eisinger Dénes csak annyit kap a világtól, 
amennyit meg tud vásárolni — állapította meg 
— ingyen még egy szót, sőt figyelő fület sem. 
Ez az, amit ő tud és Herting nem tudott. Jobban 
meggondolva a dolgot, úgy találta, hogy — le
gyünk csak tárgyilagosak — a nőnek részben 
igaza van. Az ilyen pálinkamérésnek főforgalma 
hajnalra esik, mikor a munkások bevonulnak a 
gyárakba és estére, ha hazatérnek a munkából. 
Napközben alig-alig megzavartatva pihenhet a 
nő, aki talán önálló, amennyiben S a tulajdonos 
s egy stamperli pálinka áráért ezt a pihenést 
nem akarja odaadni. Amennyiben önálló, meg
engedheti magának — vélte Eisinger s ezzel 
már megint nyakig benne volt az elmélkedő 
nyugtalanságban s néáte a hidegben láthatóvá 
vált leheletét. Elnézte, mint tűnik semmibe ez a 
lehelet és nőni érezte a világot és zsugorodni 
magát; a park csupasz fái, a bérházak, a kórház 
mind olyan óriásivá lettek s ő maga pedig egy 
lézengő kis lény, aki fázósan, mint az a szürke 
veréb a gallyakon, itt ugrál a barátságtalan nagy



havas úton. Az utcasarkon most szürkeruhás 
férfi tűnt fel, felsőkabát se volt rajta s némi ha
bozás után, átvágva a kocsiúton, egyenesen a 
pálinkamérés felé tartott. Eisinger közelről látta, 
térdig csatakos volt a nadrágszára és a pálinka
mérés előtt, mielőtt bement, zsebébe süllyesz
tette a kezét és a pénzét számolta. Eisinger azt 
mondta magában: „direkt unheimlich”, és mi
kor a szürkeruhás alak eltűnt az ajtó mögött, 
melynek megzendülő csengője kihallatszott, 
Eisinger megnyugvást keresve nézett végig saját 
magán. Megnyugvás helyett azonban úgy ta
lálta, hogy eltekintve az egyetlen felsőkabáttól, 
ami rajta van és a szürkeruháson nincs, ő épp
oly csatakos és a cipője éppoly ferdesarkú és az 
ő egész lénye valahogy inkább ahhoz hasonló, 
mint attól elütő jelenség. Ez a felfedezés lehan
golta, sőt váratlanságával határozottan megdöb
bentette.

A kórház előtt már gyülekeztek a látogatók, 
a kis fakerítéses parkon keresztül és az utca 
minden sarkából jöttek. Egyre jöttek. Asszo
nyok egyik karjukon kosárral, másikon gyerek
kel, férfiak, sokan nagyon rongyosan, kis cso
maggal piros kendőben, vagy minden csomag 
nélkül; s egy vidékről jött parasztasszony, aki 
sírt. Egy nagvbajuszos, feltűnően jól táplált 
férfi megszólított egyet-egyet a várakozók kö
zül és mindenki sietett neki elmondani a maga 
vagy a betege baját. A nagybajuszos magé is 
megnyilatkozott. Hentesmester, de — mondta a 
síró parasztasszonynak, akinek a fia feküdt 
benn — ő is szerencsétlen, mert a második fele
sége fekszik itt a kórházban. Neki az üzletben 
kell lennie és otthon a ház gazdasszony nélkül 
áll és ha -az üzletből most elmegy, nincs meg
bízható helyettese. Három segédje dolgozik az 

* üzletben, de a mai világban az alkalmazottak 
nem megbízhatók. Eisinger szívében feltámadt 
az irigység és ő is odaállt a csoportba, a sze
gény, rongyos, irigy szomorúak közé, akik a 
hentesmestert leküzdhetetlen tisztelettel hall
gatták és -gondolatban felbecsülték a télikabát
ját. A hentesmester a különböző betegségekről 
nyilatkozott s Eisinger, tartva tőle, hogy a hen



tesmester még hozzá is kérdést talál intézni az 
ő betege felől, óvatosságból odahagyta a cso
portot, s megint elkezdett fel-alá járni. Csak 
most ébredt rá, hogy kellemetlenségbe sodród
hat, hiszen rendőrökkel vívott utcai harcban 
sebesült meg az, akit ő meg akar látogatni. 
Hogy elszórakozzék, a park havas sovány kis 
fáit számolgatta.

Végre megszólalt a látogatási idő kezdetét 
jelző csengő s Eisinger, miután a többiek mind 
bementek, belépett szintén a szigorú nagy ház 
kapuján. A nagy épületben — a magasba futó 
lépcsőfelj áratokkal a sok siető, egymásba ütköző 
emberrel, közömbös arcú apácáikkal, takarító
nőkkel, fehérköpenyeges orvosokkal s a kórházak 
vérre és sebekre meg kötszerekre emlékeztető 
átható szagával, melyhez most még a nemrég 
elfogyasztott ételek visszamaradt gőze is ve
gyült — nem volt semmi, ami kicsit is kedve
zően befolyásolhatta volna Ei3inger amúgy is 
rossz kedélyállapotát. Rosszul fűtött folyosókon 
kellétt végigmennie; mindenütt, amerre csak 
ajtó nyílt, ágyakkal zsúfolt termeket látott s 
minduntalan egy-egy különösen siralmas képű, 
beteg ember ütközött a szemébe, míg el nem ju
tott végre az irodába, ahová a portás utasította. 
Herting neve hallatára ott a hivatalnok mind
járt felütötte a fejét:

— Herting Ferenc?
— Igenis, Franz.
A hivatalnok nagy könyvet tett az asztalra, 

lapozott benne, aztán bement a szomszéd iro
dába.

— Most már közös kórteremben fekszik — 
mondta aztán, mikor pár perc múlva visszajött. 
— Tegnap végre megvolt a kihallgatása. Fan
tasztikus, micsoda anarchia! Ha a rendőrség 
nem akarja, hogy látogatókat fogadhasson, mért 
nem viszik a rendőrségi kórházba?

— Az utóbbi időkben tényleg nagy az általá
nos rendetlenség — jegyezte meg Eisinger elő
zékenyen és sietve, nehogy a hivatalos személy 
esetleg azt higgye, hogy Eisingemek valami ok
ból más a véleménye, mint néki. Eisinger ekkor 
mór úgy is rettenetesen megbánta, hogy eljött.



A hivatalnok megmondta a terem számát, Ei- 
singer megköszönte s aztán megint ment, me
gint lépcsőkön fel és lépcsőkön le.

A kórtereim, ahová végre benyitott, lehetett 
akkora, mint a Párizs kávéház. Sűrűn, alig lé
pésnyi távolságban álltak a vaságyak s minden 
ágy olyan mint egy koporsó, csak sírkő helyett 
az ágy fejénél fekete táblán az ágyszám s a be
tegcédula. Egy raktár az egész. A terem köze
pén álló hosszú asztalt néhány szürkés-fehér 
kórházi ruhába öltözött beteg ülte körül és va
lami bizonytalan, állandó zümmögés töltötte be 
a levegőt a kopár, helyenként vakolathíj as sár
gás falak között. A két ágysor között kisebb 
csoportok sétálgattak, azok a betegek, akik nem 
kaptak látogatót. Ezek a többiek látogatóit néz- 

' ték, akik betegeik ágya mellett ülve halkan be
szélgettek. Az élénk zsibongásból csak a cso
szogó kórházi papucsok nesze vált ki külön 
hallhatóan.

Eisinger a rossz szemével nem könnyen tá
jékozódott az idegen, mozgalmas környezetben. 
Agyról-ágyra járt, míg egy nagy, befáslizott 
fejű, fekvő alakban rá nem talált Franzra. 
Franz még csak fel sem ült az ágyban, mikor 
őt meglátta. Csak a fél szeme, orra s az arcának 
alsó része látszott ki a fehér kötésből. Hideg 
kék szeme kicsit csodálkozva, de minden kü
lönösebb érdeklődés nélkül nézte Eisingert.

— Hogy vagy, kérlek, kolléga? — ült le a lá
togató a vaságy szélére.

Herting még beszéd közben se nézett rá. Fe
jét ellenkező irányba, jobbra, az ajtó felé for
dította, hogy a szabadon maradt bal szemével, 
az ajtó nyílását lesse.

— Vársfc valakit, kolléga? — kérdezte Eisin
ger.

— Igen — felelte csak Herting.
Eisinger orrát mindjárt, amint leült, meg

ütötte valami fejfájdító rossz szag.
— Sajnos — szólt Eisinger — kellemetlen egy 

ilyen kórház, nemde, kolléga?
Franz vállat vont.
— Megjárja.



— Fáj? — kérdezte Eisinger.
Franz testének körvonalai kirajzolódtak a 

barna takaróra, mikor türelmetlenül felhúzta a 
térdét. Megint csak Eisinger beszélt.

— Ámbár, ha az ember, kérlek, arra gondol, 
hogy mit szenvedett a háborúban — az quasi 
vigasztalás, nem? És most biztos jobb a kórház 
is. úgy értem, esetleg jobb, mint akkor? Most 
nem kell félni, hogy a tudomány meggyógyít — 
most nyugodtan lehet örülni a mindenféle új 
orvosi kitalálásoknak.

Franz most szembefordult Eisingerrel, és tele 
torokból, barátságtalanul nevetett a szemébe.

— Most béke van, ugye? Csupa emberbarát, 
mi? Előbb összekaszaboltatják az embert a 
rendőreikkel, aztán meggyógyíttatják az orvo
saikkal! Ám a mieink, ha majd párszor meg
próbálják a szöges rendőrcsizmát a képükön, 
ki-ki a saját képén, a saját bőrén, majd ők is 
megtanulnak ütni! Megtanulsz még te is!

— Isten őrizz1 — kiáltott fel Eisinger, s Franz 
erre úgy nézett rá, mint ahogy a vendégek szok
tak a pincérre, ha odahívják megmutatni a ká
véjukba hullt legyet. Aztán fejét megint az ajtó 
felé fordítva, azt mondta:

— No, köszönöm a látogatást — és szórako
zottan nyújtotta a kezét, olyan mozdulattal, 
mely inkább kituszkolni, mint kezet szorítani 
akar.

Ekkor azonban megjelent az ajtóban Grét éS 
Franz a kinyújtott kezével most már Grétnek 
integetett. Eisingerről szinte elfeledkezett. Fel
ült az ágyban s a két karja, egész felsőteste előre 
nyúlt, mintha csak ki akarna ugrani.

— Né, Flórián úr — kiáltott fel már messzi
ről Grét, amint az ágy szélénél tétovázó Eisin- 
gert megpillantotta. — Mit szól hozzá, ugye jól 
curihtolták? — szólt aztán a sárga rózsákkal ki
hímzett kék ridiküljével Herting felé mutatva.
— Mit szól hozzá?

— Mit szóljak? — kérdezte Eisinger. — Elég 
sajnos — mondta és minthogy az előbb mái 
küldték, úgy tett, mintha menni akarna.

— Én se maradok soká — szólt azonban Grét
— ugyan várjon még egy kicsit.



Eisinger állva maradt, a földre nézett — si
kált, sárga fapadló volt, amit látott.

— Mért nem jöttél előbb? Ügy, úgy vártalak’ 
Mi van a gyerekkel?

— Semmi, otthon van a gyerek — hallotta 
Eisinger Grét feleletét, mindjárt rá Franz föl
csattanó hangját:

— Tudod, hogy nem szeretem, ha csak úgy 
lázárod az ajtót!

— Nem volt kedvem cipelni — hallotta Eisin
ger Grét durcás válaszát.

Eisinger csak állt. Ha Grét kérte, hogy vár
jon rá, akkor nem illik elmennie, másrészt 
érezte, hogy illetlenség a jelenléte. Hátrasimí
totta gyér haját, nagyot nyelt és hátat fordítva 
azoknak, kettőjüknek, igyekezett úgy tenni, 
mintha a kórtermet szemlélgetné. Ez se segí
tett. A háta mögött .tovább tartott a kínos csend. 
Egyszerre hátulról megrántották a kabátja ujját 
s mikor megfordult, Grét állt mögötte lábujjhe
gyen s mindjárt a füléhez hajolt:

— Nem bírom ezt a szagot — súgta, hogy a 
szomszédos ágyban fekvő vén emíber, akitől ez 
a rossz szag jött, meg ne hallja. — Menjünk.

— Majd más ágyba kéredzkedem holnap — 
kérlelte Grétet Herting. — Rákjó van szegény
nek — mondta halkan. — Grét, pár nap múlva 
elbocsátanak engem, s akkor el kell majd utaz
nunk.

— Pardon — szólt közbe Eisinger — ami azt 
illeti, hogy el ne felejtsem, a földim, Báti úr 
üzente, hogy ha neked, kolléga, kérlek, szüksé
ged volna valamire . . .

De most Grét nem hagyta Eisingert kibe
szélni. \

— De mért kellene nekem elutazni? — kér
dezte Franzot.

— Ügy értem, Grét. . .  — akadozott Franz. — 
Tegnap a rendőrség kihallgatott s megmondták, 
hogy ki leszek zsuppolva . . .

Megint csend lett. Grét a sárga rózsákkal ki
hímezett kék ridiküljét lóbálta.

— Németországban — szólalt még újra Her- 
ting — már tart a harc, itt csak most kezdődik. 
Ott, Németországban is hasznunkat vehetik



majd — mondta s félszeme csak úgy csimpasz
kodott Grétbe. — Hát. . .  hát csak velem jössz?

Grét a rózsákat nézte a ridiküljén.
— Hát persze — mondta aztán, de a csend 

után, mely ezt megelőzte, valahogy túl könnyű
nek hangzott az igenlő válasz. Eisinger rásan
dított Franzra. Talán azért, mert a kötéstől 
most nem látszott a kemény meredek homloka, 
azért látszott most olyan másnak. Kutyák és 
nagybeteg emberek néznek néha olyan szem
mel, mint ebben a percben ez a kékszemű 
Franz a bekötött fejével itt a párnán.

— Ha lehet, holnap kicsit korábban, Grét — 
szólt aztán — igyekezni fogok, hogy más ágyat 
adjanak. Csak nem akarnám, hogy az öregnek 
itt a szomszédban rosszul essék.

Eisingert. és Grétet odakünt már a tél korai 
szürkülete várta. Eisinger még sose volt egye
dül Gréttel. Egy ideig tehát csak hallgatva töp
rengett, hogy miként viselkedjék. Grét halk 
nevetéssel vetett véget a tétovázásnak. Eisin- 
gernek nem volt ideje magához térni a megle
petéstől, Grét csak belekarolt és húzta magával. 
Olyan volt ez, mint mikor a gyerekek kironta
nak az iskola kapuján.

— Nekem most a kávéházba kell visszamen
nem — hazudta Eisinger és megállva a kórház 
előtti kis park közepén, ki akarta szabadítani a 
karját.

Grét duzzogva vetette a szemére:
— Milyen fád maga, Flórián úr, de milyen 

fád!
így történt, hogy a kellemetlen hideg idő da

cára és dacára annak, hogy Eisinger nem talált 
élvezést a felesleges járkálásban, elindult Grét
tel.

Eisinger nem tudta magától elutasítani a kér
dést, hogy voltaképp miért is ment ő Franzot 
meglátogatni. S bármily meglepő volt neki ma
gának is, még benn a kórházban, abban a pil
lanatban, mikor Grét megjelent a kórterem aj
tajában — ugyanabban a kendőben, mint ame
lyikben utoljára látta — Eisinger előtt világossá 
lett, hogy talán csak azért kereste fel Franzot, 
mert Grétről akart hallani. S mintha csak Grét



kitalálta volna Eisinger gondolatát, amint elin
dultak most együtt, mindjárt a gyűlésről kez
dett beszélni, amelyen utoljára találkoztak.

— Tudja, Flórián úr — mondta nevetve — 
tudja, hogy én is elaludtam ott akkor

— Ezt kegyed csak úgy mondja — kételke
dett Eisinger.

— Nem, nem — fogadkozott Grét és Eisin- 
gernek ki kellett jelentenie, hogy élhiszi.

Eisinger ment, ahogy Grét akarta és amerre 
Grét vezette. Grét a városligetbe vezette. Ott el
mondta neki mindegyik belakatolt és behava
zott bódénak a titkát, melyet nyáron csekély 
krajcárokért mindenki láthat. S mind a ketten 
csodálkoztak. Grét Eisinger tudatlanságán, s 
Eisinger Grét jártasságán.

— De ez mind csak provinc a Práterhez ké
pest — duplázott rá önmagára Grét. — A Prá
terben van egy óriási nagy kerék, aminek a 
küllőin kis kosarak lógnak — aránylag kicsik, 
de amúgy kényelmes kosarak, három-négyen is 
beleülhetnek egybe és aztán lent elkezdik for
gatni a kereket és a kosarak sorba mindig ma
gasabbra kerülnek, a legmagasabb pont az 
olyan magas, hogy onnan Budára nyílik a kilá
tás.

— Kegyed volt már Bécsben is?
— Nem, ezt csak mesélték nekem — vallotta 

be kissé lehangoltan Grét.
Eisinger az illető elbeszélőnek szavahihető

sége felől kétségének adott kifejezést.
— Kegyed túl hiszékeny — mondta nem 

minden célzatosság nélkül. Grét azonban most 
már annál inkább kardoskodni akart az óriás 
kerék mellett

— De gondolja meg — igyekezett Grétet 
meggyőzni Eisinger — ha a kerék fordul, a ko
sarak is fordulnak és az emberek kiesnének. Ez 
az egyik. Ezenkívül Bécs és Buda között nem
csak nagy a távolság, de közbe magas hegyek 
is vannak, sőt sok magas hegy. Ez a másik.

Egyik ellenvetés éppoly megdönthetetlen volt, 
mint a másik. Grét épp emiatt egész rosszkedvű 
lett s rosszkedvében hallgatag. Eisingemek lát
nia kellett, hogy mennyivel jobban tudta őt



Grét szórakoztatni, mint ő Grétet. Már szívesen 
visszahívta volna minden kétségét mind az óri
áskerék, mind a budai kilátás ügyében, hacsak 
megint fecsegne Grét és ő hallgathatott volna 
anélkül, hogy ezzel illetlenséget követne el. De 
saját ellenérveivel szemben nemcsak Grét, ha
nem ő is tehetetlen volt. S most nyilván neki 
kellene beszélnie, hogyha már elrontotta Grét 
jókedvét. De ami beszélhető eszébe jutott, az 
vagy csupa olyan dolog volt, amiről nyomban 
megállapította, hogy nem érdemes róla beszélni, 
vagy pedig, dolgok, mint például Franznaik 
Gréthez való viszonya, amiről bármily érdekes 
is lett volna beszélni, mégse illett. Miről beszél
jen? Miről? Igaz, Grét se beszélt érdekesebb 
dolgokról, de Grét beszédmódjában, a „női be
szédmódban” volt valami, ami mindent élénkké, 
mulatságossá varázsolt !— elmélkedett Eisinger, 
s már-már fenyegette a veszély, hogy Grét ol
dalán rátör a nyugtalan elmélkedés. Csendese
ket sóhajtva bandukolt a Városliget kopasz, ha
vas fái közt. Ekkor egy szegényes, karbidlám
pával megvilágított csónakhinta tűnt a sze
mébe. Két maszatos gyerek és az apjuk már épp 
cihelpdtek hazafelé.

Eiáinger igyekezett legalább hangjában köny- 
nyednek lenni.

— Nem volna kedve kicsit J>eülni? — aján
lotta föl Grétnek. Grét mindjárt szóba elegye
dett a csónakhintás emberrel, aki tulajdonképp 
csak véletlenül volt most itt, tatarozni valója 
volt az időjárástól megrongált alkotmányán. De 
épp ez a véletlen szerencse lelkesítette fel Gré
tet és Eisingernek is be kellett szállnia s meg
állni a csónak másik végében. A két gyerek lö
kött egyet a hintán. Grét odadobta nekik a ken
dőjét s Eisingernek igyekeznie kellett, Grét pél
dájára megfeszíteni és előrehajlítani a térdét, 
hogy ő is segítsen magasba röpíteni a lebegő al
kotmányt. /

— Jobban, Flórián úr! — kiáltozott Grét 
folyton jobban, ne féljen, ne úgy, így!

Grét sötétszőke haja kócosán hullt a kimele
gedett arcába s bár Eisinger annyira szédült, 
hogy kiszállva a csónakból önkéntelenül is



megkapaszkodott Grétbe, mégis valami sajátsá
gos biztonságérzés ömlött el rajta, mintha most 
a hintán fedezte volna fel a saját erejét és ál
talában az életet. Ha nem restellte volna, meg
vallotta volna, hogy életében most mulatott elő
ször. Ehelyett beérte a közléssel, hogy ő még 
sose ült ringlispílen, se hintán, egyáltalán sem
mi effélén. Grét nem tudott hová lenni a cso
dálkozástól és ez jólesett Eisingernek.

— Kegyed összecsapja a kezét, pedig mégis 
így van — mondta az önérzetnek egy árnyala
tával. — Én olyan ember voltam mindig, aki 
céltudatosan él. Nem dicsekvésből mondom.

Grét elgondolkodott. Eisingernek teszett az, 
hogy Grét ilyen komoly is tud lenni.

— De hogy sose ült ringlispílre! — tört ki 
újból hitetlenkedve Grét.

— Pedig úgy van — mosolygott Eisinger és 
míg visszafelé mentek, kezdve a ringlispílen, 
melyre nem ült soha, pedig a vásár épp az előtt 
az apatini vendéglő előtt volt, melyben ő picco- 
lóként volt alkalmazva, Eisinger hozzáfogott a 
saját céltudatosságának ismertetéséhez. Grét 
olyan tisztelettel hallgatta, hogy most már biz
tos volt, hogy csak tudatlanságból szólítja őt 
Flórián úrnak s mégis, Eisinger egyszerre csak 
elakadt élete krónikájában. Ott akadt el, mikor 
odaért, hogy Franzzal való esete került volna 
sorra. Grét azonban úgy fogta fel, hogy Eisinger 
azért hallgatott el, mert hallani akarja az ő 
véleményét.

— Maga nagyon szolid ember, Flórián úr. Ezt 
különben már a barátjától is hallottam. . .  és 
még mikor egy kávéházban dolgoztunk, már ak
kor is észrevettem.

Az elismerés megint jólesett, de ennél is fon
tosabb volt a másik dolog.

— A barátomtól? — vonta fel Eisinger a hom
lokát.
t— Igen, Franztól — felelte Grét.
— Illetőleg — javította ki Eisinger, akinek 

most már könnyebb lett, hogy Franzról beszél
jen — illetőleg a kegyed férje. Ami egyébként 
— folytatta némi szünet után — quasi megle
pett . . .  Ügy értem azért, mert Franz nekem az



előtt mindig azt ígérte, úgy értem, mondta, hogy 
nem fog nősülni.

— Nem is nősült. Mi nem éltünk házasságban 
— vallotta be Grét. — Most már megmondha
tom . . .  ő  csak nagyon jó volt hozzám, d e .. .  
Maga vele volt a kórházban, Flórián úr, tud
hatná, ő nem olyan szerencsésen sebesült meg a 
háborúban, mint Flórián úr.

— Hm — szólt Eisinger és megállt.
Ez a rövid hang egy egész bonyolult gondo- 

latmenetet fejezett ki, rendkívülit és homályo
sat és sok-sok gondolatot. Egy-egy gondolatnak 
nem maradt ideje, hogy megérjen, máris kipat
tant a következő, aztán még egy és még egy és 
Eisinger úgy érezte magát, mintha hirtelen szél 
kerekedett volna és a havat a szemébe fújná, 
úgy hogy semmit se lát az ember, csak itt is, 
ott is ' egy-egy másodpercre valamit, anélkül, 
hogy megállhatna, anélkül, hogy valamit nyu
godtan szemügyre vehetne. Valójában azonban 
csendes téli este volt. Szél nem fújt, a hó épp 
csak könnyű takaróként terült a földön s ha 
Eisingernek szokása lett volna az égre nézni, 
láthatta volna, hogy az ég is nyugodt, csillagos 
és a hold akkora, hogy mégha nem is égnének 
a gázlámpák,' akkor sem volna éppen sötétben a 
város.

— Az igaz, hogy jó volt hozzám — beszélt 
tovább, hangjában szomorúsággal Grét. — Mi
kor a kávéházból kitettek, odavett az egy kicsi 
szobájába, ott is hoztam világra a gyereket. Én 
tisztelem is őt, nagyon tisztelem...

— Én is, én is — sietett egyetértéséről bizto
sítani Eisinger és ebben a pillanatban úgy meg
értették egymást, mintha egy födél alatt nőttek 
volna fel. S most, mikor Eisinger is elmesélte, 
hogyan járt ő Franzcal, Grét is úgy találta, 
hogy az ő és Eisinger esete Franzcal nagyon ha
sonló.

— Franz erőnek erejével azt akarta, hogy 
tudós könyveket olvassak. Mikor látta, hogy ne
hezemre esik, ő olvasott fel nekem. Én hagytam, 
hiszen ő olyan jó volt hozzám, hagytam, mert 
sajnáltam . . .  ő  nagyon jó volt hozzám, de most 
egyszerre . . .  Félek attól az élettől Németország
ban.



— Miért? — szólt Eisinger meggyőződés nél
kül. — Végeredményben szintén egy ország, sőt.

— Maguknak férfiaknak könnyebb — szólt 
szemrehányóan Grét. — De gondolja meg, mi
lyen élet vár ott rám a gyerekkel. Franz nagyon 
jó ember, de mit csináljak én ott egyedül a 
gyerekkel, ha ő mindenféle utcai harcokba ke
veredik, úgy mint itt. Maga nem tudja, milyen 
ember a Franz!

Grét elmondta, hogy Franznak volt egy öccse, 
az olyanféle ember lehetett, mint Franz: sparta- 
kista volt és még januárban érte halálos golyó 
Berlin egyik utcáján. Franz, aki pedig most csak 
egyetlen fiú, azóta felbontatlanul küldi vissza 
apja leveleit, mert az apja továbbra is szociál
demokrata maradt. Helyes ez Franztól? Illik ez 
egy apával szemben, azért, mert az más párton 
van?

— Ez kétségtelenül helytelen és általában 
az összes pártok . . .  — jegyezte meg Eisinger. 
Eisinger sóhajtott ugyan, de valami okból, külö
nös módon elmúlt az a lelkiismereti nyugtalan
sága, mely még az előbb, míg Franzról beszél
tek, jelentekezett.

— Nem akarok csavargó lenni — vallotta 
meg Grét. — Szeretném, hogy rendes lakásom, 
konyhám legyen és a gyerekről, ha már itt van, 
gondoskodni szeretnék. Én, igaz, nem voltam 
céltudatos, de én nem vagyok mégse könnyelmű 
nő. Tudja, Flórián úr, az én dolgom azzal a szer
kesztővel, az nagy butaság volt tőlem. De azért 
az Andrist mégse adnám oda semennyiért se. 
Franz mindig azt mondta: ebből az Andrisból 
öntudatos proletárt nevelünk. Én nem szóltam 
semmit, csak azt gondoltam: szeretném, ha jobb 
dolga lenne, mint nekem. Hiszen azért Franz is 
nem mondom, ő is szerette a gyereket. . .

— Ez helyes — szólt közbe elismerően Eisin
ger — csak semmi esetre ne adja majd pincéri 
pályára, mert a pincér quasi nem ember. Én 
mondom kegyednek. Ami pedig azt illeti, hogy 
Franz szerette — bizonyára kedves gyerek a 
kegyed gyermeke és ha például nem is volnék 
az apja, azért az én fiam lehetne, illetőleg, ha a 
valóságban nem lehet a fiam, mert nem az, 
azért másrészt miért ne lehetnék az apja.



Grét megállt egy nagy ház előtt.
— Itt vagyok itthon — mondta.
Mind a ketten zavarban voltak. Nem beszél

tek meg semmit, mikor a ház előtt kezet adtak 
egymásnak. De mind a ketten tudták, hogy 
majd az után Azután: ha már majd Franzot 
kizsuppolták. Mint a szemérmes örökösök, akik 
addig nem beszélhetnek arról, amiről szeretné
nek, míg nem vitték ki a koporsót. Nem a ko
porsó miatt, hisz annak, akit majd kivisznek, 
már mindegy. És mégis, valahogy helyesebb és 
illendőbb megvárni a Krisztus eltemettetését és 
csak aztán kockát vetni a köpenyére.

Eisinger nem kívánt Franznak semmi rosszat, 
isten őrizz, ő semmivel se járulna hozzá Franz 
kizsuppolásához, mely épp ezért az ő számára 
igen egyszerű, megnyugtatóan sima elintézést 
jelentett. Ez a kizsuppolás oly gyökeres elinté
zés, mintha csak eltemetnék Franzot s közben 
még ilyesmi se történik, csak hazaviszik a ha
zájában. A legkellemesebb, hogy Eisingernek a 
legcsekélyebb befolyása sincs arra, ami történt 
vagy történni fog. S aztán? S ha már majd ki
zsuppolták? Marad még a probléma akkor is: 
miként nősülhet ő meg, mikor még nem önálló? 
De ez az elcsüggesztő kérdés se volt most oly 
mértékben lesújtó, mint máskor — aztán, maid 
aztán egyszerűen megkérdi erről magának 
Grétnek a véleményét, aki úgy látszik, valóban 
nem is olyan könnyelmű városi nő. Ez alkalom
mal aztán azt is meg fogja mondani neki, hogy 
őt nem Flóriánnak, hanem Eisinger úrnak vagy 
Dénes úrnak hívják, sőt esetleg, esetleg csak 
egyszerűen Dénesnek.

Hazamenet Eisinger nem húzta be a nyakát 
a két válla közé. Egyszerre úgy találta, hogy az 
egész élet nem is olyan kellemetlen. Hosszú, 
hosszú idő után megint úgy jutott eszébe a régi 
igazsága, a nézet, hogy némely embernek sze
rencséje van — hogy nem irigyen, hanem elé
gedetten, mintegy mentegetőzve sóhajtott hozzá. 
Minden jel arra vallott, hogy február huszon
egyedikével kezdett felkelni az ő csillaga. Grét 
szerencsét hozott, mert a háziasszonyával is az
után magától rendbe jött minden.



A brazíliai nábob mintha sose lett volna, 
vagyis ha a háziak tán még nem is vigasztalód
tak meg, Eisinger legalább bizonyos fesztelen
séggel tudott már a katasztrófáról megemlé
kezni, kellemetlenségnek nevezte, s világfias 
könnyedséggel, az ő megnyerő modorában, még 
vigasztalni is tudott, amennyiben optimista köz
mondásokat citált.

— Derűre ború és vice versa, vice versa — 
mondta és saját új örvendetes tapasztalatai 
alapján még hozzáfűzte — mert kérem, várat
lanul is adódhat valami, abszolút váratlanul.

— Épp ez az — felelte a hölgy, aki a brazíliai 
sorscsapás óta sötét színben látta a világot.

Eisinger háziasszonya soha életében nem fog
lalkozott politikával, de megnyugtatónak ta
lálta, hogy a kommunistákat végre börtönbe ve
tették. A férje is azt mondta, hogy ez megnyug
tató.

Pár nappal később azonban Eisinger háziasz- 
szonya gyanútlanul lépett ki a ház kapuján, a 
mészároshoz indult's egyszerre az utca kövéről 
nagy piros betűkkel ugrik a szemébe a felírás: 
..Fehér terror ma, vörös terror holnap!”  Ijedté
ben előbb meg akarta kerülni a felírást, de az
tán meggondolta, s kis cipőivel azért is a me
reven fenyegető piros betűkön taposott át, 
mintha ott se volnának. Pár házzal odább egy 
házfalon újra piros betűk vicsorogtak a sze
mébe: ,,Reszkessen a burzsoázia!” A felírás előtt 
egy vödör gőzölgő lúgos vízzel és súroló kefével 
a házmester, de mögötte egész csoport ember s 
köztük nem egy kaján megjegyzésekkel kísérte 
a házmester erőlködését.

Eisinger háziasszonya szemlesütve kerülte 
meg a csoportot és sietett a mészároshoz. A mé
száros volt a piacon kívül az egyetlen ember, 
akinek húsvágó polca előtt a jobb napokat lá
tott hölgy egy kis társasági életet élvezhetett. A 
nyugalmazott számvévőszéki tisztviselő özvegye 
is, szintén finom hölgy, a sógora miniszteri ta
nácsos, ott volt a mészárszékben és bizalmas 
közléseivel valósággal megijesztette Eisinger há
ziasszonyát. A kommunisták — mesélte ez a 
hölgy — Budapesten vérfürdőt készítenek elő 
és az ő sógora, a miniszteri tanácsos, azt mondta,



hogy Károlyi Mihály, a köztársaság elnöke ösz- 
szeszűri a levet a kommunistákkal, mert a kom
munisták megvesztegették gróf Károlyit, három 
és félmillió rubelt adtak neki, ami abból is ki
tűnik, hogy Károlyi, mint most az újságokban 
is bennáll, az ö negyvenezer hold földjét ingyen 
osztja szét a parasztok közt. Minek neki a földje, 
ha három és félmillió rubel üti a markát! Most 
a parasztok vérszemet kapnak és mind földet 
akar majd — erre a városban is vérszemet kap 
majd a nép, el akarja venni a rendes emberek 
lakásait, bútorait; azt akarják majd, hogy már 
csak a csőcselék legyen itt az ú r . . .

A pirosképű, flegmatikus mészárosmester 
nyugtatta a hölgyeket, nem látta olyan közeli
nek a veszélyt, sőt Károlyit is védelmébe vette. 
A földesurak mondanak csak minden rosszat rá, 
a földesurak, akik féltik az ezer holdjaikat, s 
akik különben a fő okai, hogy a húsipar nem 
tud azóta fellendülni, mióta vége a háborúnak. 
A miniszteri tanácsos özvegy sógornője azonban 
újabb bizonyítékot hozott fel arra, hogy Káro
lyit megvesztegették: nem olvasták, Károlyi 
tegnap elrendelte, hogy az elfogott kommunis
tákat politikai foglyokként kezeljék, megkülön
böztetett bánásmódban részesítsék, mintha csak 
társasági urak volnának, akiket párbajvétség 
miatt kénytelen a hatóság fogva tartani. Erre 
már a hentesmester se tudott ellenérvet. — Ed
dig bíztam Károlyiban és a szociáldemokraták
ban — mondta végül is visszakozva — de ké
rem, hölgyeim, senki se csalhatatlan.

Eisinger is látta, olvasta a gyalogjárókon, ház
falakon, sőt hallotta, hogy egy kávéházi ablakra 
is reggelre ráfestve találták a piros betűs fe
nyegetéseket, értesült a különböző izgalmas, 
szájról-szájra járó hírekről is — s Eisinger 
mégse, korántsem volt annyira megrémülve, 
mint a háziasszonya.

— Nem, nem — rázta a fejét a kishitűvé vált 
háziasszony — higgye el, Eisinger úr, a szeren
csétlenség sose jár magában. O, ha még azt is 
meg kell majd érnem, hogy a csőcselék betöri 
a lakásom ajtaját, és tör-zúz!

— Ne tessék aggódni — szólt Eisinger és még 
mosolygott is.



— Magának könnyű mosolyogni, Eisinger úr,' 
legfeljebb másutt vesz szobát, de tudja, hogy 
nekem milyen értékes bútoraim vannak!?

— Kérem, tessék nyugodtnak lenni — mo
solygott továbbra is Eisinger. — Mert feltéve, 
hogyha egyszer csakugyan győznének is majd a 
kommunisták. . .  A nép, kérem, különbözőket 
próbál meg ilyen történelmes időkben, de azért 
nincs ok aggodalomra. Én mondom kegyednek.

Eisinger őszintén nem aggódott. Az újságok
ból úgy látszott, hogy a végén csakugyan jönni 
fognak a kommunisták. Szászországban tömeg
sztrájk, Leipzigben a munkástanácsok negyven
ezer szavazattal ötezer ellenében a tömegsztrájk 
mellett foglaltak állást, vonat Berlin és Weimar 
között nem jár, pedig Weimarban ülésezik a 
nemzetgyűlés és ott vannak mind a miniszterek. 
Soha még Eisingert nem érdekelték ennyire az 
események. Nagy érdeklődéssel olvasta, hogy 
Angliában a bányamunkások hatszáztizenkét- 
ezer szavazattal szézegyezer ellenében elhatá
rozták március tizenötödikére a bányasztrájkot 
és hogy karlsruhei jelentés szerint Elzászból 
több francia regimentet vissza kellett vezé
nyelni, mert a katonák szembeszálltak a tiszt
jeikkel és eldobták fegyvereiket.

Nem mintha Eisingernek egyszerre szenvedé
lyévé vált volna a politika. Először mindig a bel
földi híreket futotta át, a hírt kereste, hogy 
Hertinget kitoloncolták. De azonfelül úgy ta
lálta, hogy életének problémáit esetleg tényleg 
a kommunista forradalom is hozzá fogja segí
teni a megoldáshoz, mert amennyiben, mint 
Báti neki mondta, Oroszországban céltudatos 
pincér is csakugyan nyugodtan alapíthat csalá
dot, esetleg úgy lesz Magyarországon is.

Ha azonban nem lenne úgy, vagy ha mégse 
lenne majd kommunista forradalom, most már 
erre az esetre is volt Eisingernek terve. Egye
lőre még várni fog, hogy jön-e a forradalom, 
de nem túl sokáig. Ha nem jön, lemegy valami 
Apatinnál is kisebb községbe és ott egyelőre 
olyképp önállósítja magát, hogy kedvező fize
tési feltételek mellett kocsmát bérel. Amennyi
ben Grét csakugyan olyan komoly nő, mint 
amilyennek sétájuk alkalmával mutatta magát,
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szívesen itt fogja hagyni az eseményes városi 
életet és lemegy vele vidékre és — ha Eisinger 
a szobájában az andalgó ifjú párt ábrázoló 
képre nézett, nem azt látta, hanem Grétet, 
amint fel tűrt ujjakkal áll mellette a kocsmában 
és segít kiszolgálni a különösen vasárnap nagy
számú falusi vendégeket.

Ez volt a nagy változás: meddő, elmélkedő 
nyugtalanságok helyett Eisinger már terveket 
szőtt, lehetőségeket látott maga előtt, egész kö
zeli lehetőségeket, melyek nem voltak oly nyo
masztók, mint amilyenné az idők folyamán 
Amerika vált, derűs lehetőségeket látott maga 
előtt — s mindezt azóta, hogy akkor — vélet
lenül — vagy tán nem is véletlenül? — Franz 
kórházi ágya mellett újra találkozott Gréttel.

Világforrádalom vagy falusi kocsmabérlőség? 
Mindegyik lehetőségnek megvolnának a maga 
előnyei s a legjobb a dologban az, hogy nem 
Eisingernek kell eldöntenie, hogy melyiket vá
lassza: ezt a kérdést a történelmi idők fogják 
elintézni. Eisinger mindenesetre legalábbis kí
váncsi volt. Eltekintve az újságoktól, melyek
ben időnként ellentmondó hírek is fel-felbuk- 
kantak — Berlinben egyrészt a munkanélküliek 
a tanácsköztársaságért demonstrálnak s a moz
donyvezetők és az államvasúti munkások csat
lakoznak hozzájuk, viszont ugyancsak a berlini 
szociáldemokrata kerületi szervezetek elnökei és 
bizalmi férfiai együttesen állást foglalnak a ter
vezett tömegsztrájk ellen — az újsághíreken kí
vül minden amit Pesten látni és hallani lehe
tett arra vallott, hogy nem a falusi kocsmabér
let, hanem a proletárforradalom fogja Eisingert 
a pincéri lét tényének és a családalapítás vá
gyának ellentmondásától megszabadítani.

Alig egy hete, hogy a kommunista vezérek 
legtöbbjét bebörtönözték, alig egy héttel az
után, hogy Budapesten mindenkit, aki csak 
kommunistagyanús volt, nyílt utcán bárki bün
tetlenül leüthetett, egyszerre csak egy időben 
azzal, hogy éjszakánként kommunista jelszavak 
virítottak ki pirosán az utcákon és házakon, itt 
is, ott is feltűnt egy-egy kommunista röplap, 
egy-egy titokban nyomtatott Vörös Űjság, majd 
tüntető csoportok bukkantak fel, melyek vilá



gos nappal merték lármásan éltetni Kun Bélát, 
sőt mi több, egy napon a Párizs kávéház ajta
jában megjelent Eisinger másik földije, Török 
Géza és egyenesen a társaság régi asztalánál 
foglalt helyet.

Ha Eisinger nem lett volna olyan messzeme
nően óvatos, akkor mindjárt beszélgetésbe ele
gyedett volna vele, így azonban, minthogy e 
napon úgyis másik kollégájára tartozott az asz- 
ta 1, nyugodtan megmaradt a saját vendégei ki
szolgálásánál. Nemsokára azonban megjelent a 
régi társaság még egy tagja, Cinner Erzsi. A 
pincérek ekkor már mind összenéztek, valamint 
a főnök is. Alig múlt el pár perc, megint nyílt 
az ajtó és bejött a kávéházba a pápaszemes nya
kigláb ember, a szívélyes úr, akinek azelőtt az 
a rossz szokása volt, hogy napjában többször 
bekukkantott és semmit se rendelt, itt volt tehát 
Lénárt is. S Lénárt megint nem rendelt sem
mit, épp csak bekukkantott, s alig ültek pár 
percig, hárman együtt, először Eisinger másik 
földije, utána Lénárt, külön-külön eltávoztak. 
Cinner Erzsi maradt utolsónak, átnézett egy 
újságot, s aztán ő is felkelt. De mielőtt elment 
volna, egyenest Eisinger felé tartott.

— Pardon, kit tetszik keresni? — hátrált Ei
singer.

A fiatal hölgy azonban nyugodtan kérdezte:
— Azt hiszem, nem tévedek, Herting barátja?
A főnök ugyan úgy tett, mintha nem nézne

oda, de Eisinger tűkön állt.
— Túlzás kérem — szabadkozott Eisinger — 

inkább ismerős, egykori ismerős, egykori kol
léga egyszerűen.

— Kitoloncolták — mondta a fiatal hölgy, 
mire Eisinger önkéntelenül is felkiáltott:

— Ilyen hamar megy az ilyesmi!
— Nem tudja talán, hogy milyen körülmé

nyek közt maradt vissza Herting felesége? — 
érdeklődött tovább, mintha Eisingert nem is 
tartaná szemmel a főnök. — Báti mondta, hogy 
Ön ismeri Herting feleségét.

— Ó, Báti úr . . . A feleségét, illetőleg Herting- 
nek nem is volt a felesége. . .  csak úgy .. 
igenis ismerem, Grét, a Grétet tetszik érteni?



— Herting kérte, hogy nézzünk utána. Tudja 
meg, legyen szíves, mi van vele — kérte Eisin- 
gert a komoly fiatal hölgy. Mikor a fiatal hölgy 
mögött becsuKÓdott az ajtó, Eisinger a főnököt 
kereste a tekintetével. A főnök azonban megint 
úgy tett, mintha nem látná, de Eisinger tudta: 
épp ez az, amit quasi úgy neveznek, hogy rossz 
szemmel nézni valakire.

— Ez a főnökkel elég sajnos — állapította 
meg Eisinger — ennél is fontosabb azonban — 
nyugtatta meg magát — hogy némely ember
nek határozottan szerencséje van.

\



A H E L Y Z E T  M A  JÓ

— Egyelőre csak kitoloncolták s mégis úgy 
megtagadta, mintha a keresztrefeszíttetése előtt 
állna. Még soha ilyen ellenszenves embert nem 
láttam, mint ez a pincér — fakadt ki este Cin- 
ner Erzsi, mikor leült a sokszorosítógép mellé, 
melyet ma délelőtt Janó bácsival hozattak el a 
szőke Lányitól, aki szintén Budán, nem messze 
a Rózsadombtól talált búvóhelyet.

— Csakugyan, olyan nagyon nem tetszik ma
gának? — kérdezte Báti, aki meglepetten nézett 
fel munkájából.

Cinner Erzsi felelni akart, de a Bimbó utcá
ban nem volt lehetséges a beszélgetés csak két 
ember között, mert mindig volt ott egy harma
dik és negyedik is.

— Nem értem. Én még soha ellenszenves 
emberrel nem találkoztam — csendült egy meleg 
női hang a konyhával szomszédos utcai szobá
ból és nyomban megjelent az ajtóban egy leány 
igen jól, angolosan szabott, szürke kosztümben, 
oldalt hajló, világosszőke fejjel, nagy sugárzó 
kék szemekkel; friss, állban kicsit szögletes, 
fiús arca csak úgy tündökölt amikor mosoly
gott.

A Bimbó utcában, a konyhában és a szobá
ban most már esténként egész csomó ember járt 
ki-be, és a bemutatkozás nem volt divat. Min
denki a maga dolgát végezte, a maga kihor
dandó röplap-csomagjára vagy pár emberére 
várt s amennyiben közben egymással szóba ele
gyedtek, elvtársnak szólították egymást. A név 
nem volt fontos. Cinner Erzsi csak egy tekinte



tét vetett a szőke, ismeretlen nőre, majd meg- 
hempergette a sokszorosítógép hengerét a fes
tékpárnán és szó nélkül kezdte el munkáját: le
húzni a másolatokat.

— Koltay Ágota — mutatta be Báti az isme
retlent Erzsinek, hogy valami módon közelebb 
hozza őket egymáshoz. Erzsi erre föl is nézett, 
de mindjárt megint lesütötte szemét, mert 
Ágota úgy tapadt rá tekintetével, mint aki gyö
nyörködik.

— Nem is tudja, milyen jó dolga van — je
gyezte meg nevetve Báti — ha még csakugyan 
nem látott ellenszenves embert.

— ó , tudom, tudom és hálás is vagyok érte 
— kiáltott fel szép fehér fogait megvillogtatva, 
buzgó mély hangon Ágota. — Oly gyönyörűség 
nekem, hogy mindent és mindenkit olyan ki
mondhatatlanul nagyon tudok szeretni.

Ágota olyan elragadtatott arccal állt itt, hogy 
az ember lehetetlennek érezte, hogy ne moso
lyogjon rá biztatóan. Erzsi azonban szinte ijed
ten hagyta abba a munkáját, mikor vállán 
érezte Ágota fehér széles kezét s a két szemöl
döke között Báti már ott látta az ismerős szi
gorú ráncot. Ágota mindjárt levette kezét és bár 
még mindig gyönyörködve, de megriadva állt 
meg Erzsi mellett.

Báti sietett befejezni cikkét.
— Ügy, készen vagyok — mondta örömmel, 

mert úgy érezte, mintha igazságtalanság esett 
volna Ágotán és neki kellene Ágotát mielőbb 
megszabadítania. Sietve adta hát oda a kézira
tot, egy cikk volt a Vörös Űjság számára: 
„Kunfi elvtárs törölje le az arcát!” címmel s ar
ról volt benne szó, hogy egy népgyűlésen, me
lyen a szociáldemokrata közoktatásügyi minisz
ter, Kunfi Zsigmond mellett annak kollégája, a 
poígári vallásügyi miniszter is felszólalt, egy 
munkás az egyházi hűbérbirtokokat védelmező 
vallásügyi miniszternek az arcába köpött. Ezt a 
cikket Ágota olyan gyöngéd kézzel, áhitatosan 
hajtotta össze, mintha valami kedves, várva 
várt levél volna s gondosan elrejtette a kezében 
tartott kék bőrkötéses könyvnek a lapjai közé.



Erzsi oldalán egy nagy szemű, sárga képű if
júmunkás ült. A fiatal kis nyomdászinas, aki
nek hosszú puha barna haja az arcába hullt, 
egész idő alatt a körmét rágva bámulta Ágotát.

— Valami Marxtól — kérdezte s fejét hátra 
vetve mutatott a könyvre.

—  Nem — szólt Ágota készségesen és megint 
sugárzott a tekintete, hogy az ifjúmunkás bele
pirult. — Michelangelo szonettjei — és nyúj
totta az ifjúmunkás felé a kötetet — de sajnos 
olasz eredetiben. Csak tudod, hogy ki volt Mi
chelangelo?

Az ifjúmunkás visszatolta a könyvet.
— Feudális osztályművész. Elvtársnő is job

ban tenné, ha inkább a proletár ideológiát mű
velné — mondta és magával elégedetten kereste 
tekintete Cinner elvtársnő szemét. Az azonban 
kizárólag a röplap sokszorosításával látszott 
foglalkozni. Az ifjúmunkás azt remélte, hogy 
most közte és a szép elvtársnő közt komoly 
szenvedélyes vita fog megindulni. Ágota azon
ban csak hosszan nézte a sárga arcú kisfiút, az
tán melléhez szorítva az ifjúmunkás fejét, ra
jongva!! mondta:

— A szépség, testvérem, nem társadalmi, a 
szépség isteni tünemény.

Áz ifjúmunkásnak csupa ránc lett a homloka, 
de Ágota már ment is s csak mikor becsukó
dott mögötte az ajtó, jutott szóhoz az ifjúmun
kás, aki most azzal az érzéssel, hogy elvették 
tőle az alkalmat, megmutatni, hogy mi az igaz
ság, felháborodva és még mindig zavarban for
dult Bátihoz:

— Ez az elvtársnő. . .  ezek menseviki, egé
szen menseviki ideológiák!

— Nem mensevik — mentegetőzött Báti — 
csak azelőtt nem foglalkozott munkásmozgalom
mal. Művészettörténész.

Koltay Ágota nem volt az egyedüli, aki egy 
egész más világból került a Bimbó utcai pince
lakásba Egyedül ő maga két festőt is hozott 
magával, egy fiatalt és egy idősebb, fekete
szakállast, akije azelőtt még csak el sem olvas
ták az újságok politikai rovatait. Épp így a 
hírre, hogy Zsámboki börtönbe került, egy



szerre tisztviselők, Zsámbcki volt kollégái 
bukkantak fel, akik mielőtt a hivatalból haza
mentek, a Bimbó utcába jöttek vagy más elv
társak rejtekhelyére, megkérdeni, nincs-e szá
mukra valami munka s ha más nem kellett, 
mint hogy egyik elvtárs rejtekhelyére egy 
gyorsforralót vigyenek el, ezt is ugyanazzal a 
buzgósággal vállalták, mint a röplapok eljutta
tását a mátyásföldi munkások kezébe.

Báti néha úgy találta, hogy túlságosan és fe
leslegesen sokan járnak a Bimbó utcában ki-be, 
Kozma György azonban nem osztotta Bátinak 
ezt a nézetét. Minél több ember, minél több 
mozgás, minél több szó körülötte, annál bizta
tóbb, annál érdemesebb az élet. Kozma György 
is el tudta volna mondani hasonlóképp, de nem 
olyan általánosságban mint Ágota: senkit azok 
közül, akik itt megfordultak, nem talált ellen
szenvesnek, mindegyiknek külön-külön hálás 
volt, mindegyikért külön-külön tűzbe ment 
volna. Tűzbe ment volna, tűzbe szeretett volna 
menni értük. Míg nézte, hogy a többiek mint 
dolgoznak, írnak, tanácskoznak, cipekednek, ő 
mindig újabb és újabb terveken törte a fejét. 
Egy napon, mikor nyilvánosságra került, hogy 
az ügyészség a társadalmi rend erőszakos fel
forgatása, hazaárulás és gyilkosságra való fel- 
bujtás címén emel vádat az elfogott kommunis
ták ellen, Kozma György azzal a kérdéssel állt 
Báti elé, hogy nem volna-e helyénvaló valamit 
tenni. És előadta a tervét: itt áll a garázsban a 
gróf ék autója. Dani, aki különben Kozmáék 
gyakori kosztosa lett, Dani tud soffírozni. Egy 
éjszaka ki kellene lesni valamelyik szociálde
mokrata minisztert, betömni a száját, bedobni 
az autóba és túszként itt tartani — az autóga
rázsba lehetne bezárni — amíg szabadon nem 
engedik az elfogott kommunistákat. Minden 
részletében kidolgozta már a tervet s oly 
oly könnyen keresztülvihetőnek, annyira igaz
ságosnak s ami a legfontosabb, oly kétségtele
nül célravezetőnek látszott előtte! Egyetlen le
hetséges akadály csak Janó lehetne, mert Janó 
még mindig nagyokat hallgat, de Janóval, ha 
éppen muszájna, Kozma György vállalkozott 
rá, így vagy úgy majd csak szintén elbánik.



Kozma György aztán Báti egy szavára elejtette 
a neki oly kedves merénylet tervét — hogy 
másnap bizalmasan egy másikat terjesszen elő 
s mindig újabbat.

Rózsi azonban, anélkül hogy ezt bárki is ész
revette volna, ebben az időben feleslegessé vált 
az apja számára. Rózsi maga se vette észre, 
mert hiszen jóformán ugyanazt csinálta, amit az 
apja. Hallgatagon ült valamelyik sarokban, el
nézte a sok titokzatos embert s ha dolgoztak — 
néha ketten is ültek és írtak az asztalnál — ő 
is, mint az apja — még suttogva se beszélt, s ha 
felkelt, akkor lábujjhegyen járt. Annyiban neki 
még jobb dolga volt, mint az apjának, hogy őt 
Báti néha elküldte s néha nemcsak házakba kel
lett mennie üzenetekkel vagy kézirattal, hanem 
félórát is állnia valamelyik utcasarkon s meg
várni, míg jött valaki, aki Bátinak hozott vagy 
Bátin keresztül máshoz küldött valami értesí
tést.

Később azonban a kozma család késő este 
néha egyedül is maradt, mert mióta már nem 
történtek újabb kommunista letartóztatások, 
Báti a sötétben el-elment a Bimbó utcából és 
Rózsi tudta — mert Rózsi járt ki a félszemű 
Gubi elvtárshoz, aki már megint jó elvtárs lett 
— hogy Báti Újpestre megy ki, ahol egy gyár
ban például sok száz példányban osztogatják 
Steiner elvtárs börtönből írt agitációs levelét. 
Míg Báti oda volt, Rózsi és az apja, de már tán 
velük Rózsi anyja is, sőt tán Janó is, együtt 
aggódtak és várták vissza Bátit. Rózsi még ha 
éjfél el is múlt már, semmi áron se feküdt le 
előbb, míg Báti vissza nem jött. Néha megtör
tént, hogy így felöltözve elaludt, de azért fel
öltözve várta meg. mert tudta, hogy Báti néha 
ilyen későn is, sőt többnyire ilyenkor leül mel
léje és külön vele beszélget, külön őneki beszél. 
Napközben Rózsi néha halkan sóhajtott, olyan 
rövid, egész halk sóhajtással, amilyen nem jár 
nagyobb lármával, mintha egy kismadár fel
emeli és leereszti a szárnyát. S Rózsi vigyázott 
is, hogy valahogy senki se hallja meg. Egy só
hajtás nem mond még semmit és mégis, úgy 
érezte, hogy talán belehalna, ha valaki meghal
laná. Hogy mért, azt nem tudta. Ez volt a



furcsa, a nyugtalanító: sok mindent tudott, amit 
senki más nem vett észre, de más az, valamit 
észrevenni £s megint más az, valamiben eliga
zodni. Mikor az apjával voltak közös titkai, az 
jó és szép volt, de egy titok, mely csak az övé, 
az olyan mint a bűn és ez olyan volt.

S aztán egy reggel az történt, hogy Báti azt 
mondta Rózsinak: megint el kell menned és egy 
cikket elvinned. — Megint a Vörös Újságba 
írt? — kérdezte vidáman Rózsi. Báti azt felelte, 
hogy nem, hanem a Kommunizmusba. Rózsi an
nak is örült, hogy a Kommunizmusnak vihet 
majd cikket. Most már annyit járt Pesten, hogy 
mindenhova egyedül is eltalált. Már cihelődött 
is, mikor Báti azt mondta, hogy a Kommuniz
musba írt cikket a Horánszky utcába kell el
vinnie.

— Kihez? — kérdezte Rózsi, aki mindjárt vö
rös lett.

Báti azt mondta, hogy hiszen már többször 
volt ott Cinner elvtársnőnél, annak kell elvin
nie a kéziratot.

Rózsi még vörösebb lett, el is vette, kendője 
alá is dugta az írást, meg is indult, hogy kaput 
nyitni hívja Janót, — de egyszerre megállt, 
nem bírt tovább menni, bár tudta, érezte, hogy 
pár lépésnyire az udvarban a háta mögött ott 
áll Báti és csodálkozva nézi. Úgy is volt. Mikor 
Rózsi megfordult, ott állt még Báti. Rózsi oda 
ment hozzá, kihúzta a kendője alól az írást és 
odanyújtotta Bátinak.

— Oda nem mék, Cinner elvtársnőhöz nem 
mék — mondta és azzal elszaladt. Nem volt más 
hely, ahová a szégyenével elrejtőzhetett volna, 
hátra, a Janó bácsi szobájába szaladt.

Janó épp a szobáját takarította. Amint meg
látta Rózsit letette a söprűt.

— Hát eljöttél hozzám, leánykám? — kiáltott 
fel, és úgy forgolódott a kislány körül, mintha 
hónapok óta csak arra várt volna, hogy egyszer 
majd megint bejön hozzá Rózsi, úgy mint az
előtt, kezdetben, régen. Rózsi csak állt és az 
öreg félreértette a leány felindulását.

— Ülj ide kis leánykám — húzta le maga 
mellé a szürke takaróval leterített vaságyra —



ülj le, hadd meséljek neked megint, mint az
előtt.

Rózsi, aki gondolatban Bátit követte, leült, az 
öreg pedig beszélt. Nagy örvendezéssel, bőven 
ömlő szóval .beszélt:

— Olyan voltam én — vádolta magát fel
emelt ujjal, mintha a maga múltját akarná 
megfenyegetni — egész olyan voltam, mint a 
farizeus, aki hálákat adott istennek, hogy nem 
olyan, mint egyéb emberek. Imájában ragado
zónak és hamisaknak, magánál roszabbaknak 
mondta el az embereket. Egész így voltam én is. 
Nagy elbízottságomban úgy megkeményedtem,

- hogy lettem, mint kőből épült ház, melynek 
azonban se ajtaja, se ablaka s épp azért nem le
het bemenni. De az isten az nem kívülről jön, 
mint ahogy az ember utcáról lép be a házba, az 
isten belülről jön, mindig is benn van a házban, 
sarokba bújva vagy az ágy alatt, soká-soká nem 
is veszi észre az ember, de aztán egyszerre elő
áll, akkora mint egy óriás, átüti a háztetőt, 
szétveti a falakat és egyszerre a ház, amin az 
előbb még pirinkó kis ablak se volt, egészen 
összetörik és kinn állsz a szabadban és csak 
úgy ömlik rád a világosság. Minden, ami azelőtt 
hajthatatlan volt benned, mint a vas, most olyan 
lesz, mint a gyenge falevelek ősszel a szélben. 
Ebben a gyengeségben megnyilatkozik a szív
nek az igazság és most már én se imádkozom 
úgy, mint az elbizakodott fariezus, hanem mint 
a szegény publikánus: „Isten, légy irgalmas né
kem bűnösnek!”

Janó bácsi oly buzgón beszélt s Rózsinak oly 
jól esett, hogy a rossz lelkiismeretével most 
meghúzódhatott itt, hogy úgy érezte, fel kell vi
lágosítania az öreget.

— Janó bácsi, nem szabadna már ilyen ba
bonásnak lennie. Látja, már az az ifjúmunkás 
elvtárs is, aki Cinner elvtársnővel jár hozzánk, 
már az is tudja, hogy nincs isten — mondja 
Rózsi, de akaratlanul is kicsit szomorúan, mert 
jólesett volna, ha lett volna valaki akitől ti
tokban bocsánatot kérhetett volná a bűnéért 
úgy, mint Janó bácsi. De azért magyarázóan



mindjárt hozzáfűzte: — Ha isten volna, akkor 
nem volna igazságtalanság.

Janó bácsi csak vidáman rázta a fejét.
— Okos vagy te, leánykám — mondta — de 

azért mégse tudsz mindent. Hogy ne legyen 
igazságtalanság a földön, arról az embereknek 
kell gondoskodniuk. Hisz ez az leánykám, amire 
az a fiatalember megtanított, akit te hoztál a 
házba. Látod — mondta Janó bácsi és kinyúj
tott karral mutatott rá a kis asztalon fekvő fe
kete könyvre — abban ott világosan írva áll az 
apostolokról: „Mindenek köz vala. És jószágo
kat, marháikat eladják vala és osztják vala 
azokat mindeneknek, mint a szükség mutatja 
vala.” Én öreg fejjel csak most jöttem rá, hogy 
mért áll ez az isteni könyvben. Azért, hogy az 
emberek tudják, mit kell akarniuk. Ügy ám, 
leánykám. Az igazságot a földön nekünk kell 
megteremtenünk. Az isten az nem igazságos és 
nem igázságtalan. Az isten azért isten, hogy le
gyen valaki, aki mindenkit szeret, még egy 
ilyen öreg szamarat is, mint amilyen ez a Janó 
— volt.

Vitatkozás helyett Rózsi egyszerre csak kí
váncsian megkérdezte:

— Janó bácsi, magán segített már az isten?
— Hogyne, lelkem leánykám — válaszolt 

nyomban mosolyogva Janó bácsi — akkor is se
gített, mikor titeket idehozott, akkor is, mikor 
te idevezetted azt a fiatalembert, mert a magam 
eszétől soha rá nem jöttem volna, hogy mit kell 
tenni. Az lett volna, hogy holnap, ha majd itt 
lesz az új világ, én csak álltam volna és ha kér
dezték volna majd tőlem: segítettél-e te azok
nak, akik dolgoztak, harcoltak, vérüket hullat
ták, azért, hogy a világ, melyben „mindenek 
köz” lesznek, eljöjjön — csak álltam volna és 
csak szégyenkeznem kellett volna. Átaludtam 
volna az időt, ahelyett, hogy, mint most, én is, 
fenn virrasztva várjam a Vőlegényt. Tán nincs 
is nágyobb bűn, mintha a megvetett, bírák elé 
hurcolt, üldöztetett igazak mellett vakon megy 
el az ember és nem látja meg bennük az úton
járó Krisztust. De én hál’ istennek, már látom, 
most már látom, leánykám, és buta fejjel szol



gálni akarok neki,'szolgálni, hogy a rabok mie
lőbb szabaduljanak, az igazak mihamarabb dia
dalmaskodjanak — s mindenek köz legyenek. 
Szolgálni, mint az apád, mint az a fiatalember, 
szolgálni, mint te.

Janó bácsi riadtan hallgatott el.
— Valami rosszat mondtam, bántottalak? 

Vagy valaki más bántott? — kérdezte riadtan, 
mikor Rózsi a „szolgálni” szóra eltakarva az ar
cát, egyszerre rávetette magát az ágyra. Rózsi 
hagyta, hogy Janó bácsi bizonytalan kézzel si
mogassa az ágynak szegzett fejét, aztán lassan 
felkelt s ment le egyenest a pincelakásba. El 
akarta kérni az írást Bátitól, hogy elvigye Cin
ner elvtársnőnek. De mikor belépett, torkán 
akadt a szó és csak leült. Ügy érezte, mintha ő 
volna az az ablaktalan, ajtótlan kőház, melyről 
az imént Janó bácsi beszélt. Egész estig küzdött 
magával. Este aztán, mikor odament Bátihoz a 
cikkért, az azt felelte, hogy már nem kell, mert 
közben itt volt Dani s az mondta, hogy este 
úgyis eljön Cinner elvtársnőv

— Hátha mégse. — ellenkezett Rózsi — biz
tosabb ha elviszem.

:— Nem kell — felelte Báti és az ő számára 
nyilván ezzel el is. volt intézve minden, mert 
aztán csakugyan eljött Cinner elvtársnő. Rózsi 
számára azonban a dolog ezzel nem volt elin
tézve. Nem igaz, hogy ő nem akart szolgálni, ő 
csak látta, hogy ahányszor Báti valami ügy
ben őt Cinner elvtársnőhöz küldte, annak min
dig rossz vége lett — amennyiben valahányszor 
Rózsi visszajött, Báti faggatni kezdte, hogy nem 
üzent-e semmit Cinner elvtársnő,, mit csinált, 
egyedül volt-e, mikor Rózsi jött — és Rózsi so
hase tudott olyan hírt hozni, hogy Báti elvtárs 
egyszerre ne legyein rosszkedvű. Rózsi észre
vette azt is, hogyha Cinner elvtársnő eljött a 
Bimbó utcába, lépései még csak az udvarról 
hallatszottak, s Báti már felugrott. És látta azt 
is, hogyha mindenki azt hitte is, hogy Báti elv
társ csak dolgozik, miközben ír, mégis mindun
talan Cinner elvtársnőre néz — és az, mintha 
kőből volna az arca. Az nem néz. És azért, csak 
azért nem akart ő reggel megint odamenni



hozzá. Mikor legutóbb visszajött Cinner elv
társnőtől, akkor úgyis hazudott Báti elvtársnak 
és a kérdésre azt felélte, hogy igen, a Cinner 
elvtársnő kérdezte őt Báti felől. — Mit kérde
zett? — kapott az a szón. — Azt, hogy hogy van 
— nyögte ki Rózsi. — Báti úgy tett, mintha ne
vetne, de Rózsi észrevette, hogy az nem volt 
igazi nevetés. — No és te mit feleltél? — kér
dezte Báti elvtárs. — Hogy köszönöd, jól?

Ezért, csak ezért tagadta meg Rózsi, hogy 
odamenjen —, de hogy mondja ezt meg a Báti 
elvtársnak?

Még ha tudta volna is, hogy hogyan lehet 
ilyesmit megmondani, mikor mondhatta volna 
meg, mikor náluk mindig sokan voltak és min
dig csak fontos és nagy dolgokról folyt a szó. 
Rózsi hiába várt az alkalomra. Este, alighogy 
elment Cinner elvtársnő s Dani elvtárs épp ké
szülődött, hogy szintén menjen; megszólalt a 
csengő. Janó bácsi, aki már csak szokásból ment 
továbbra is a kapuhoz — különben három ka
pukulcs is volt már a házban. — Janó azzal jött 
vissza, hogy egy ember van itt, akit ő még nem 
látott: beeressze-e, azt mondja, Kocziánnak hív
ják?

— Hogy beeressze-e! — ordított fel Dani és 
szaladt ki elébe.

— Hát nem emlékszik, Janó bácsi, Koczián 
elvtárs, a sztrájktörő! — szólt szemrehányóan 
az asszony.

— De én igazán ismerem! — akart felkiáltani 
Rózsi, mert hiszen Kocziánt az anyja csak úgy, 
másodkézből, hírből ismerte, mint Lenint vagy 
Kun Bélát. De rossz volt a lelkiismerete és jog
talannak érezte, hogy együtt örüljön a többiek
kel.

— Ez biztos megszökött! — lelkendezett Koz
ma György. — Ez kibabrált velük! — kiáltotta 
és önkéntelenül kicsit csalódottan rázta a hatal
mas Dani elvtárs oldalán megjelenő Koczián ke
zét, mikor az mindjárt bevallotta, hogy csak/ an
nak rendje és módja szerint, szabályosan „sza
badlábra helyezték” .

— Barátom — lármázott Dani — jó bőrben 
vagy, istenuccse, jó bőrben! — és Dani elvtárs



nem érte be azzal, hogy csak a szeme gyönyör
ködjék, hanem szokása szerint, megmarkolta Ko- 
czián képén a húst. Aztán székre nyomta a 
szenzációs vendéget.

— És barátom, elegáns vagy, akár egy bur- 
zsúj! — ünnepelte továbbra is, Dani, miközfoen 
szakértő képpel tapogatta meg Koczián ru
hája szövetét. Ez Koczián régi ruhája volt, 
a régi fakózöld, a kabátja alatt is csak a 
régi szvetterje barnállott, csak maga Koczián 
vetette nagyúri mozdulattal keresztbe a lábát s 
tán azért is hatott Danira olyan másnak, mert 
meghízott, elégedett kerek volt az azelőtt so- , 
vány arc.

Danit félre kellett tuszkolni, hogy végre ko
molyan lehessen beszélni Kocziánnal, az első 
emberrel, aki a bebörtönözött elvtársak közül 
jött.

— Hogy van Kun Béla? — kérdezte Kozma 
György.

— Megjárja, nem panaszkodhatunk —- vála
szolt Koczián.

— Csakugyan úgy megverték, mint az újság 
írta? — érdeklődött Janó bácsi.

— Hát eléggé, ami azt illeti — felelte Ko
czián — verni, azt tudnak azok benn, arra nem 
lehet panasz.

— De meghízott Koczián elvtárs, csakugyan 
— csodálkozott Báti.

Koczián megveregette a hasát.
— Azt meg kell adni — mondta, mint aki egy 

bókot köszön meg — jó koszton éltem. Kovács 
elvtárs mamája olyan jól főz, hogy be kellene 
aranyozni a kezét. Mindig is hallottam, hogy a 
zsidó nők igen tehetségesek. Az újpesti Steiner 
elvtárs felesége az inkább a kompotokban nagy
szerű. Tudják, elvtársak, cukrozott dinnyehéj, 
tudják, milyen az?

— • No, no — jegyezte meg Dani — nem kell 
hencegni. Kozma elvtársnő is érti a dolgát, ha 
nem is cukrozott dinnyehéjjal vendégel minket.

— Én mindenesetre — folytatta Koczián — 
öt nap előtt még nagy drukkban voltam. Kun 
elvtárs kiadta a parancsot, hogyha nem enge-‘ 
dik meg, hogy négyszemközt maradhassunk a



látogatóinkkal, éhségsztrájkot kell kezdeni. Sze
rencsére nem került rá a sor, mert a szocdemek 
megijedtek már a puszta fenyegetéstől is. ők  
február huszonegyedikén nagyot akartak ütni, 
de túl nagyot ütöttek, akkorát ütöttek, hogy ők 
szakadnak majd bele. Ezt nemcsak én mondom, 
hanem Kovács/ elvtárs is. Most aztán rendiben van 
benn minden. Kun elvtárs meg Kovács elvtárs 
szépen kaszinóznak Vértes elvtárssal, aki sűrűn 
látogatja őket. Szép csendben, nyugodtan benn 
a gyűjtőben egy-két óra hoszat is el-elülésezik a 
Központi Vezetőség. Hanem hallja, Báti elvtárs, 
én azt hittem, hogy mi ketten csak igazán jól 
tudunk agitálni, pedig nimolé! Azt hallaná, ho
gyan agitálnak ott benn. Az egész fogház egyet
len kommunista banda már!

— Ügy is kell — mondta Janó bácsi, akit 
Kozma György vidáman csillogó szeme a jó hí
reken felül is jókedvre hangolt. — Mécsest sem 
azért gyújtanak, hogy véka alá rejtsék, hanem 
hogy az ablakba tegyék és világoljon mindenek
nek.

— Nem kell ablak, kulcslyuk is elég — di
csekedett Koczián. — Benn Kovács elvtárs 
marxista szemináriumot tartott velünk s a fel
ügyelő úr a kulcslyukon addig hallgatózott, míg 
most ő is elvtárs lett. Ha tán pár héttel tovább 
bent tartanak, meg tudtam volna agitálni a bör
tönőröket egy kis sztrájkra. . .  ne nevessenek

\ talán bizony nem lett volna gyönyörű, hogyha 
sikerül?

Janó bácsi i>em nevetett.
— Nagyon helyes úton van ez a fiatalember 

— bólogatott elégedettségtől széles arccal. — 
Azt kellene megcsinálni, hogy a fogházőrök, 
meg a rendőrök, persze fontos volna a finánc 
és a csendőrség is, sztrájkoljanak — akkor 
mindjárt rend volna.

Nagy volt a szimpátia az öreg és Koczián kö
zött.

— Meglesz, úgy lesz — biztosította Koczián 
egy kézlegyintéssel Janó bácsit. — Amíg szaba
don voltunk, mindenkinek más dolgokon is járt 
az esze, de ott benn nincs más dolgunk, mint a



forradalmon, Stein elvtárs a szocializált üze
mek vezetésére oktatja az elvtársakat.

— És Sári elvtársnő? — kérdezte, maga se 
tudta miért, kicsit zavartan Janó bácsi.

Koczián nevetett.
— ö t  alighanem nemsokára szintén szélnek 

eresztik, mert sok bajt csinál neki. Egészben 
véve a helyzet ma jó.

— Ezt Kun Béla mondja? — kérdezte bizo
nyosságot keresve Kozma György. De Koczián 
a maga nevében akarta magyarázni.

— Az egész burzsoázia ma már csak felépítmény 
és vicc — legyintett fölényesen. — Ezt kell 
szem előtt tartani, ez a helyzet. De még az an-, 
tant-imperialistáknak is fő a fejük, mert ott 
is van proletariátus és pláne most, hogy Rakov- 
szki kimondta, hogy az ukrán szovjetköztársa
ság egyesül Szovjetoroszországgal! Mert mi ol
vastunk ám bent naponta újságot, még a Vörös 
Űjságot is. A felépítménynek már nincs hatal
ma az alap, a kizsákmáiiyolt osztályok fölött.

Kozma György, az asszony, Janó bácsi, Dani 
olyan komolyan s akkora figyelemmel hallgat
ták, hogy végül Koczián belezavarodott ebbe a 
saját nagyranőtt tekintélyébe.

— Ha pár héttel tovább bent tartottak volna 
— kiáltott fel végül — Kovács elvtárs úgy ki
oktatott volna Marxra — ne gondolják, hogy 
az olyan egyszerű tudomány! Az nagy tudo
mány, igaz-e Báti elvtárs?

— Az még a bibliánál (is különb tudomány — 
ütött Kozma György nevetve az öreg Janó vál
lára.

— Nincs köztük versengés, Kozma úr, a bib
lia meg Marx között — védekezett Janó bácsi, 
aki már megszokta az ilyen barátságos csipke
lődéseket. — Hál’ istennek, nincs. „Az én 
Atyámnak házában sok hajlékok vágynak.”

Báti meglepetten fordult az öreghez.
— Ez is a bibliában van? — kérdezte.
Janó bácsi hálásan nevetett.
— Pontosan így kérdezte tőlem ezt az a szor

galmas leány, mikor kieresztettem a kapun. 
Persze, hogy ott van, a János evangéliumában.'
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Rózsi tekintete egy pillanatra elkapta Bátit, 
de Báti most már Janó bácsit faggatta.

— A szorgalmas lány. .. Cinner elvtársnőt 
gondolja?

— Azt hiszem, úgy hívják.
— És mit mondott neki? — kérdezte Báti.
— Dicsértem, hogy milyen szorgalmas — 

mondta kissé aggódva, hogy talán valami hibát 
követett el, Janó bácsi.

— De mit mondott? — türelmetlenkedett 
Báti.

— Hát hogy helyes a szorgalom — szólt Janó 
bácsi —, mert a mennyeknek országát csak erő
szakkal lehet bevenni.

— És ez is a bibliában áll?
Janó bácsi nevetett.
— Igen, ő is elcsudálkozva kérdezte, pedig 

benne áll, mint a sok hajlékok-
Koczián nyugtalanul nézett körül, hogy ezt a 

furcsa elvtársat beszélni hallotta. Az se volt 
ínyére, hogy ő egyszerre csak, hacsak pár pil
lanatra is, kevésbé érdekes lett.

— Sok hajlékok — fordult az öreghez. — 
Aztán mondja, öregem, hogy van ott a partá- 
jokkal, meg a házbérrel? Valami kis akcióra 
van-e ott is kilátás?

Janó bácsi mintha észre se vette volna, hogy 
csak ugratni akarják. Nem felelt mindjárt, 
mintha előbb gondolkodnia kellene azon, hogy 
hogy is van az a partájókkal, a házbérrel és az 
akció -kilátással az Atya hajlékaiban.

— Azt hiszem — mondta aztán barátságosan 
■— én azt hiszem, hogy ott nincs házbér és nincs 
háziúr. Biztosan nincs, mert hiszen akkor nem 
volna menny és azért sínesért, mert hiszen ak
kor már „feleséget sem vésznek, házasságra sem 
adatnak, hanem olyanok lésznek, mint az isten
nek Angyalai mennyben.”

Dani nevetve rázta a fejét.
— Ami a házasságot illeti, azt nem bánom, de 

nő nélkül? Akkor én lemondok. Ellene szava
zok. Barátom — fordult Bátihoz — lám, te 
is, ugye egész megijedtél ettől a mennyei kilá
tástól, egész szomorú lettél! Ha így áll a do
log, ugye, akkor te is lemondasz inkább a meny- 
nyei hajlékokról?



Báti megint ott érezte magán a Rózsi komoly 
tekintetét. Ostoba módon zavarba jött, adós ma
radt a felelettel és mikor a tekintete Rózsiéval 
találkozott, pillanatnyi tétovázás után, rámo- 
solygott a sarokban guggoló kislányra s maga 
is úgy érezte, mintha ezzel bevallana és egy
ben kérne is valamit. Rózsi arca nyomban fel
derült s a sovány kis arcán valami bizalmas, 
kicsit huncut kifejezés jelent meg. Ebben a pil
lanatban egy új, erős és biztos kötelék szövődött 
köztük. Oly biztos volt ez a viszony, melyet kö
zelebbről egyikük se tudott volna meghatározni, 
hogy Báti már másnap elfogulatlanul tudta 
volna Rózsit megint Cinner Erzsihez küldeni. S 
másnap és később, hetek múlva is, mikor egész 
más körülmények közt találkoztak, ha néha ösz- 
szeért a tekintetük, egy-egy pillanatra mind
kettőjük arcára kiült ez a furcsa, értelmetlen, 
egész viszonyuk jelévé vált mosoly.

Koczián azonban nemcsak látogatóba jött a 
Bimbó utcába. Hallott ő odabent is arról, hogy 
mi történt Újpesten, ahol Steiner elvtárs gyá
rában a kommunista-lefogást követő napokban 
a gyár igazgatósága egyszerre csak lóhátról 
kezdett beszélni s a munkások minden követelé
sét azzal intézte el, hogy a szakszervezethez 
ment panaszra a még mindig működő kommu
nista agitátorok ellen. De amint az igazgatóság 
minden munkáskövetelést bolsevik aknamun
kának keresztelt el, attól kezdve a munkások 
között már nem ment szidalomszámba, ha va
lakire rámondták, hogy kommunista. Az meg 
egészen meghatotta Kócziánt, amit Báti a fél
szemű Gubi elvtársról beszélhetett el neki. Gubi 
elvtárs szörnyen szégyellte, hogy akkor az Al- 
mássy téren ő is úgy haragudott, amiért egyedül 
az újpestiek jöttek be s most fogadkozik, hogy 
jóvá akarja tenni a hibáját. — Pedig őt meg se 
verték — jegyezte meg Koczián nagy elismerés
sel s alig várta, hogy mielőbb találkozzék vele, 
mikor mind ennek a tetejébe még azt is meg
hallotta, hogy a gyárban mozgalom indult meg, 
hogy követeljék Steiner elvtárs szabadonbocsá- 
tását.

Az árdrágítók, hadseregszállítók, generáli
sok és a nyílt ellenforradalmárok szabadon jár



nak-kelnek — a szociáldemokrata párt csak egy 
ellenséget ismer s üldöz kitartóan: a munkások, 
katonák és szegényparasztok követeléseinek 
képviselőjét, bennünket, a kommunista pártot, 
akik a proletariátus azonnali felfegyverzését kö
veteljük”, igy kezdődött a röplap, melyet Koc- 
zián már másnap este nagy lelkesedéssel vitt ki 
hátizsákban Újpestre.

Koczián azonban a rövid fogsága alatt türel
metlen emberré vált. Hiába magyarázta neki 
Báti, hogy eredmény már az is, hogy a munká
sok közt megint megindult a vita, megint nem 
múlik el nap anélkül, hogv a bérek, a kenyér 
és a tüzelő megszerzésének nehéz gondja mel
lett előtérbe ne kerültek volna a nagy, döntő 
politikai kérdések. — Koczián hamarosan ráunt 
az újpestiek „cammogására” s egyszerre c$ak 
azzal jött, hogy talált magának nekivalóbb 
munkaterületet. A félszemű Gubi elvtárs só
gorától, a fiákerostől hallotta, hogy a bérkocsi
sok közt nagy az elégedetlenség, elégedetlenek 
áz előírt díjszabással. S Koczián erre Bátira és 
Gubira hagyta Újpest gondját, még a Bimbó 
utca táján se lehetett látni; mint később kide
rült, naphosszat a fiákerosok körül lebzselt, ko
csistandról kocsistandra járt és agitált a fiáke- 
ros sztrájk mellett. Egy napon aztán meg is volt 
a bérkocsi-sztrájk Pesten. Nem azért lett meg, 
mert Koczián oly boldogan buzgólkodott érte, 
hanem, mert —'mint Báti könyörtelenül felvi
lágosította s Báti épp Gubitól tudta — a négy 
pesti nagy vállakozó, akiknek kezében volt az 
összes pesti bérkocsi fele, megpróbált lépést tar
tani az új időkkel s alkalmazkodva a divathoz, 
a sztrájk módszerével fokozta a maga hasznát. 
Az alkalmazottak nem kaptak belőle semmit.

Koczián úgy érezte, hogy a győztes nagyvál- 
lakozók éppúgy, mint a főváros, mely engedett 
a követeléseiknek, személy szerint őt csapták 
be s azt mondta Bátinak: ő majd megmutatja, 
hogy Koczián azért nem esett a feje lágyára. 
Megint ott tanyázott a kocsistandok körül s 
kezdve a beszélgetést a háború óta csakugyan 
szörnyű állapotban lévő szegény öreg, sovány 
lovakon, most azokat a bérkocsisokat akarta 
sztrájkba vinni, akik a nagyvállalkozóknak dol



goztak. Ezúttal azonban hamar belátta, hogy 
kilátástalan az ügy: a bérkocsisoknak az a fele, 
akik a saját egy vagy két lovukkal keresték a 
kenyerüket, s akik az előbbi sztrájknak most 
szintén haszonélvezői voltak, nem álltak volna 
kötélnek a nagyvállakozóknak dolgozó kollégáik 
érdekében. Ha Janó bácsi a bibliát, Koczián, kü
lönösen fogsága óta, Marxot citálta, s ez esetben 
Marxnak a kispolgár ellenforradalmi szerepé
ről, forradalmi megbízhatatlanságáról szóló ta
nítását olvasta rá a bérkocsisok fejére. Daninak 
azonban még Marx se imponált ebben az eset
ben és addig csúfolta, addig ugratta Kocziánt, 
míg az bűnbánóan megint alávetette magát a 
pártfegyelemnek, és ment ki Újpestre.

A felsülés a fiákeros-sztrájk körül annyira 
letörte, hogy nem várt már tovább a forrada
lomra, hanem beállt a gyárba munkásnak, a 
gyárba, holott az még mindig csak a kapitalista 
profitját szolgálta. A párt akarta így, mert ab
ból indult ki, hogy Koczián benn az üzemben 
jobban fog tudni agitálni. S azonkívül: már az 
is eredmény volt, hogy Steiner elvtárs gyárá
ba a kommunista volta miatt börtönviselt Ko
cziánt felvették. Annyira megváltozott kint a 
hangulat, hogy Kocziánnak a felvételét most a 
gyár üzemi tanácsának többsége követelte s az 
igazgatóságnak és a szociáldemokrata bizalmi
aknak is engedniük kellett. Hosszú idő után 
Koczián most megint gyárba járt, s úgy érezte, 
hogy ennek fejében igazán kijárna neki egy kis 
szerencse. Az első napokban jó reményei is vol
tak, s készségesen elismerte, hogy a pártnak 
„van esze”, jól tette, hogy őt beküldte a gyárba. 
Úgy látszott Steiner elvtárs és a többi kommu
nista szabadon bocsátásának jelszavával talán 
még sztrájkra is nyílik kilátás — mikor egy
szerre, mintha csak — mondta később Koczián 
nevetve — minden összeesküdött volna ellene, 
egy napon a gyár udvarába, még kövérebben, 
mint valaha, nagyot ásítva beállít Steiner elv
társ.

A  Bimbó utcában azonban még Kocziánt 
megelőzve, Sári hozta meg Steiner elvtárs sza
badon bocsátásának hírét. Steiner elvtárssal 
együtt engedték ki Sárit s még nyolc elvtársat,



köztük a nyurga Sarkadit, s a korrekt Zsámbo- 
kit is. Ezek igazán jó hírek voltak, sőt más kö
rülmények között magának Sárinak a megjele
nése is nagy örömet váltott volna ki — de ez
úttal Sári egy másik hírt is hozott, s az minden 
vidámságnak egy csapásra végett vetett. A ma
gyar párt kezdettől fogva tartotta az összeköt
tetést a németekkel s a hírre, hogy Hertinget 
ki fogják toloncolni, Kovácsnak sikerült a bör
tönből Hertinggel megállapodnia a németekkel 
való kapcsolat biztosítása dolgában. S benn a 
börtönben most kaptak értesítést, hogy új ösz- 
szekötő kell, mert Hertinget március 7-én Ber
linben fegyverrel a kezében foglyul ejtették és 
Noske parancsának megfelelően, hogy minden
kit, akit fegyverrel a kezében fognak el, azon
nal agyon kell lőni, kivégezték.



Március eleje óta, tehát jóval Sári megjele
nése előtt, nem múlt el nap, hogy a Bimbó ut
cában ne emlegették volna Hertinget. Tulaj
donképp nem Herting személyéről folyt a szó 
és mégis minduntalan őróla. Mind tudták, hogy 
Hertinget Németországba zsuppolták ki és Janó 
bácsinak az Eisingernél tett látogatása óta en
nél többet nem tudtak rpeg Hertingről. De Né
metországról annál bővebben jöttek a hírek. 
Janó bácsi már Bátinak a Bimbó utcába való 
megjelenése óta mindig is szenvedéllyel vetette 
magát a német eseményekről szóló hírekre. 
Mintha újra és újra bizonyítékot szolgáltattak 
volna neki, hogy ő valóban az igazak táborá
ban serénykedik, mert — úgy gondolta — ennyi 
üldöztetés, ilyen kegyetlen gyűlölet, mint a né
met spartakistákra zúdult, csak az igazaknak 
jár ki.

Báti minden lelkes vagy tudós elméleténél 
nagyobb bizonyíték volt Janó bácsi számára, ha 
azt olvasta, hogy a katonatisztek hogyan kínoz
ták meg és mészárolták le a berlini januári 
harcokban az elfogott munkásokat. Herting 
pedig most abban a Németországban van, mely 
Janó előtt úgy jelent meg, mint egy darab föld 
az apokalipszis borzalmainak könyvéből. Ügy 
jelent meg neki ez a távoli ország, mint az apo
kalipszis-beli rettenetes oltár, mely alatt ott fek
szenek azok, akik megölettettek istennek beszé
déért és a bizonyságtételért, amelyet oltamaz- 
nak vala. És őhelyettük, a megnémítottak és 
megölöttek helyett Janó kérdezte: „Uram, ki



Szent és igaz vagy; meddig nem tész ítéletet és 
nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akiket 
laknak a földön?” És Janó — olvasva, hogy 
mint élnek nagy tisztességben Németországban 
azok, akik az ártatlanok és szegények vérét on
tották ki — várta, mikor lesz az, mikor a föld
nek királyai, a fejedelmek, a gazdagok, a had
nagyok, a hatalmasok egyszer már érdem sze
rint megszégyenülnek. S ekkor egyszerre már
cius elején híre jött, hogy megmozdult a föld 
megint a hatalmasok lába alatt: Berlinben tö
megsztrájk, követelik a politikai rabok szabadon- 
bocsátását, s a statárium azonnali megszünteté
sét, az Oroszországgal való politikai és gazdasági 
kapcsolatok azonnali felvételét, Noske önkéntes 
csapatainak azonnali feloszlatását, a bíróságok 
néptörvényszékekké való átalakítását, a Hohen- 
zollernek, Hindenburg és Tirpitz forradalmi tör
vényszék elé állítását. Janó bácsi olvasta és el
kiáltotta magát: — Most megfizetnek nekik a 
Hertingék!

Ez időben a Bimbó utcában Herting legen
dává, szimbólummá nőtt, és egyben személyes 
ismerőssé tett különben névtelen, idegen, csak 
hírből ismert tömegeket, a spartakistákat. Her
ting kitoloncoltatása és a Berlinben újra fellán
goló harcok egy időre estek és mikor az újság
ban olvasták, hogy a spartakista tömegsztrájk 
követelései között ott szerepel a követelés is, 
hogy Ebertet, Scheidemannt és Noskét forra
dalmi törvényszék elé állítsák — és hogy a tö
megsztrájk a statárium ellenére is forradalmi 
harcokba csap át, mert több rendőrőrszobát 
megtámadtak, a rendőröket lefegyverezték és 
a politikai foglyokat a tömegek kiszabadították. 
— Kozma György felkiáltott: — Dolgozik, jól 
dolgozik Herting!

Janó bácsi, éppúgy, mint Kozma György, 
spartakisták helyett már csak Hertingéket mon
dott s Báti is, ha kinyitotta az újságot, melyben 
a német események most megint oldalakat fog
laltak el, ő is, úgyanúgy mint a többiek, ön 
kéntelenül Hertingre gondolt. Hertingre, úgy, 
ahogy a vilógítóan szőke fejével a pincérgyülé- 
sen, ahogy fent Grétet térítve, hitétől megszál
lottan látta. Ha Rózsi hazajött az újsággal, elő- 
'/



szőr a berlini harcokról szóló tudósításokat ke
resték s csalódottak voltak, mikor egy esti lap
ban csak annyi állt, hogy tartanak az utcai har
cok a munkások és a katonacsapatok közt. De 
Báti rámutatott a hírre, hogy Spaaban meg
szakadtak az antant és a német kormány között 
a fegyverszüneti tárgyalások s közben Bátinak 
is első gondolata volt: — no ennek örül a Her- 
ting. És aztán jöttek a hírek, gyors egymás
utánban jöttek a hírek Hertingről. Harcok Ber
linben . . .  A rendőrfőkapitányság épületét el
foglalták Hertingék . . .  Hertingék az összes te
lefonvezetékeket elvágták. . .  és akkor a hír, 
mely úgy hatott rájuk, mint mikor hosszas, vad 
erőlködés után végre ropogni hallják a fa gyö
kerét azok, akik ki akarják dönteni — jött a 
hír, hogy a Maikäferregiment és a 2. gárda
ezred egy része átpártolt Hertingékhez. De az 
átkozott fa csak ropogott, még mindig állt.

— Ügy van az az örömmel, mint a madár
ral — mondta már egy nappal később Janó' 
bácsi — nem tud sokáig egy helyben maradni 
az öröm. Elröpül — mondta és feje a kis ud
vari ablak felé fordult, mintha csakugyan el
röpült madár után nézne, aztán felsóhajtott — 
elröpült, de azért még visszajöhet.

Ezt az utóbbit Janó is már csak úgy mondta.
Kozma György tiltakozott. Érteni kell az új

ságolvasáshoz, mondta, mert míg Janó bácsi 
csak azt látta, hogy a kormánycsapatok átfogó 
támadással a belváros több épületét visszafog
lalták, s „csak egyes spartakista fészkeket kell 
még kitakarítani. . . ” , Kozma György a másik \ 
hírbe kapaszkodott bele, abba, amelyik arról 
szólt, hogy a szakszervezetek Berlinben szótöbb
séggel szimpátia-sztrájkot határoztak el, s ami ' 
ennél is biztatóbbnak tűnt előtte: a többségi 
szociáldemokraták erre bejelentették kilépésü
ket a sztrájkvezetőségből — most, most menni 
fog — bizonygatta Kozma György, s megint 
elmúlt egy nap s mintha az új hírek -7-  Berlin
ben minden üzlet zárva, villamos nem jár, vo
nat nincs, szünetel az áramszolgáltatás, még 
táviratot se lehet feladni —, Kozma Györgyöt 
igazolták volna. Az előbbi rossz hírekről még a 
Vörös Újság is azt írta, hogy nem kell hinni



nekik, a hivatalos jelentések a háborúban is 
mindig győzelmi hírek voltak. És mégis, más
nap már a Vörös Újságban is bennállt egy már
cius hetedikéről keltezett berlini jelentés: a 
berlini szakszervezeti tanács a sztrájk azonnali 
megszüntetését javasolja — a sztrájk, a tömeg- 
szlrájk összeomlott. A szakszervezetek! Megint 
becsaptak bennünket! Becsapták Hertinget! Be
kapcsolódtak a sztrájkba, hogy aztán elárulják, 
letörjék! Mint ha az ablakuk alatt hallották 
volna masírozni a Gardekavallerieschützendivi- 
sion katonáit, pedig csak az újságpapír volt a 
szemük előtt a hírrel: A Gardekavallerieschüt- 
zendivision, a Liebknecht, a Luxemburg tizen
három próbás gyilkosai vették át megint a 
rendcsinálás szerepét, egy technikai különít
mény megszállta1 a berlini Központi Villanyos
műveket s Noske parancsára lefegyverezték a 
forradalmi matrózokat. — Hiába állt bent a 
Vörös Újságban, hogy a „felsősziléziai bányász
sztrájk a berlini események hatása alatt óriási 
méreteket ölt” — Hertingéket Berlinben lever
ték, ezt még a Vörös Újságnak is be kellett is
mernie.

Néha-néha mintha még csakugyan vissza 
akart volna térni a Janó bácsi madara, Hertin- 
gék a szakszervezetektől a munkástanácsoktól 
elárulva, egész hadseregektől fojtogatva még 
mindig nem adták meg magukat. Berlin keleti 
részeiben barikádról barikádra vonultak vissza, 
repülőgépről szórtak rájuk gépfegyyerekből ha
lált, de gépfegyvertűzben tovább építették a 
barikádokat. Asszonyaik, lányaik, gyerekeik áll
tak mellettük, segítettek a barikádok építésé
ben. Berlini hivatalos jelentés: a kommunisták, 
köztük nagy számban asszonyok, fanatikus 
harci dühvei védekeznek, nincs vesztenivaló
juk .. . Noskeék nem akarnak foglyokat, min
den elfogott kommunistát mindjárt falhoz állí
tanak . . .  Noske-parancs: mindenki, aki este hét 
óra után Kelet-Berlinben az utcán mutatkozik, 
a helyszínen agyonlövendő.

Koczián még ezekben a napokban is, továbbra 
is a maga vesszőparipáján nyargalt és zavarta
lan örömmel halászta ki a véres újsághírek kö
zül az idillikus jelentéseket, a rómait, mely



négyszázezer olasz vas- és fémmunkás sztrájk
ját tudatta, a párizsi sürgönyt, mely a fenye
gető francia vasutassztrájkról számol be, a spa
nyolországi tömeges munkabeszüntetések hírét 
s lelkesedett a kattovici bányászokért, amiért 
azok se akarnak tovább a kapitalistáknak dol
gozni — míg csak egyszer Kozma György, aki 
már Berlinről se akart beszélni, rá nem rivallt, 
hogy elhallgasson már.

Kozma György már csak hallgatott s volt 
abban valami természetellenes, ahogy napokon 
keresztül legfeljebb csak a köhögését lehetett 
hallani. Még csak barátságos tekintete se volt 
senki számára. Ha Báti írt, már nem járt láb
ujjhegyen és ha az asztalnál ültek, Danit nem 
nógatta, hogy egyen még. S akkor, mikor Sári 
megjelent és meghozta a Herting megöletésének 
hírét, kifakadt:

— Itt meg csak ülnek, újságot olvasnak, új
ságot írnak!

— Én is hibás voltam — szólalt meg Janó, 
amire még Kozma György is csudálkozva né
zett rá — mert hát — folytatta Janó, hogy vala- 
miVénn meeokolia az érzését — legalábbis el
mehettem volna még egyszer ahhoz az iiedt 
pincérhez, utánanézni, hogy volt-e Hertingnél.

Ez azonban már csak szó volt, mely nem 
tudta még csak meg se lebbenteni a mindenkire 
ránehezedő csendet. Március hetedikén ölték meg 
Hertinget Berlinben mondta Sári s mintha Her
ting mindnyáiuk szeme láttára itt halt volna meg. 
Senki se nézett a másikra. Hosszú napok óta 
valamennyien lőporfüstben, gépfegyverkatto
gásban, vérző tömegek között járva, távoli, sose 
látott nagyváros utcáin, hatalmas épületek rom
jain, lázasan felépített barikádokon, szorongva 
és rajongva vezetőjükként követtek egy embert
— s az most homlokán véres folttal halottan 
néz rájuk. Annak a csendnek szele bénította 
meg a Bimbó utcai pincelakás lakóit, melyről 
Noske jelentése számolt be újra diadalmasan: 
Berlinben minden csendes.

Sári maga is úgy ült mint a többi és nem 
jutott más az eszébe, mint — mert ott ült Rózsi
— megkérdezni, ha már nem vágatják le a



Rózsi haját, miért viseli kontyba tűzve és nem 
koszorúban.

Sári el is kezdett babrálni a haj tűkkel, de 
hirtelen abbahagyta és egyenesen Bátira tá
madt:

— Maga aztán jól csinálja. Igazi entellektüel 
atmoszférát teremt ide, most jöttem s már 
nekem is földig ér az orrom. Azt hiszi, hogy a 
Herting is ilyen nyimnyámosan ült volna Ber
linben, ha véletlenül magát puffantották volna 
agyon Pesten? Ezek az entellektüellek . . . Nem 
tudnak marxista módon viselkedni! '

Mindenki mindjárt megértette Sárit és örül
tek ennek a friss, erős hangnak.

— Mondja Sári — fordult hozzá Báti — mit 
tanít a marxizmus a halálról?

— A marxizmus a halálról? — Sári grimasz- 
kodva utánozta a Báti mosolyát és a hangját 
is, melyet finomkodónak talált. — A marxizmus
ról tudhatná, hogy az ilyen hülyeségekkel nem 
foglalkozik. Mióta kijöttem a börtönből, minde
nütt csak mérgesítenek. Fenn voltam Grétnél, 
de mielőtt felmentem, már mérgelődtem. Oda
benn haragszanak rá, mert nagy nehezen ki
járták, hogy Hertinggel mehessen s a végén 
csak bőgött, mikor Hertinget elvitték, de nem 
ment vele. De mit értenek azok ehhez? — for
dult Sári Kozmánéhoz. — Mintha olyan könnyű 
volna egy szegény asszonynak utazgatni az apró 
kölykévell Nincs igazam?

Dani is megtalálta már a hangját s nevetve 
vont vállat:

— Hogy henceg, mintha neki volna!
— Még ez a pofa is mérgesíteni akar! — pa

naszkodott Kozmánénak Sári. — Csak legyen 
meg már a forradalom, akkor lesz gyerekem. 
És nem egy és nem kettő . . .

Dani röhögött: — Nyolc?
— Akárhány — személyeskedett Sári — az 

biztos, hogy a legrosszabb is köztük különb 
kommunista lesz, mint Dani elvtárs.

— Nagy k'unszt. Azok már államköltségen 
lesznek felnevelve — vágott vissza Dani.

— Ott volt Szovjetoroszországban és úgy be
szél a proletárdiktatúráról, hogy azt mondja, 
állam — háborodott fel, de ezúttal majdnem



igazán haragosan Sári. — Ha a proletárdikta
túra még állam volna, akkor Stein elvtárs még 
ma is anarchista volna — ezt tudhatná! Ha Le
nin könyvét, az Állam és forradalom a címe, 
magyarul is olvashatta volna, ha olvasta volna, 
tudná, hogy már a proletárdiktatúra államát se 
lehet államnak nevezni, mert már nem a több
ség, hanem a kisebbség elnyomására szolgál, 
mert már nem bürokrata és rendőrparaziták, 
hanem a szervezett dolgozók kezében van az 
egész elnyomó gépezet, s tudhatná, hogy aztán 
az egész disznóság magától elhal, tudniillik az 
állam. Csak mérgesíteni tudják az embert!

Sári fáradhatatlanul pörölt s mikor elment, 
az egész társaság a kapuig kisérte s még az ud
varban is mindnyájan élénken, barátságos te
kintettel rajzották körül a hangos Sári elvtárs- 
nöt —, de mikor elment és Danit is, akivel ve
szekedett, magával vitte — megint rossz csend 
lett a Bimbó utcában, s mikor Rózsi megkér
dezte: ne menjen-e az esti újságért? — Kozma 
György legyintett és Báti se mondta, hogy de 
igen. S ha Kozma Györgynek, vagy bárkinek 
is azok közül, akik így ültek itt együtt, valaki 
azt mondta volna, hogy nem telik bele két hét 
és Budapesten proletárdiktatúra lesz — nem, 
még tréfából se juthatott volna senkinek se 
eszébe ilyet mondani.

Az újabb szabadlábra helyezések se váltottak 
ki Kozmáéknál örömet, Kozma György fel is 
vetette a kérdést, hátha csak azért eresztik 
szélnek a mieinket, mert már nem is félnek 
tőlük. S mikor Koczián vidáman és diadalma
san azzal állított be, hogy lám, ha Steiner elv
társ szabadon bocsátása az ő gyári kilátásait 
el is rontotta, talált magának vigasztalást: reg
gelre a szervezett tejeskocsisok, akikhez a pri
vát személyeknél alkalmazott szakmabeliek is 
csatlakoznak, tizpercentes béremelés-követe
léssel sztrájkba lépnek, senki se osztotta a Koc
zián lelkesedését.

Kozma György néha már nappal is az ágyat 
őrizte és hogy Báti naphosszat elmaradt, már 
nem jöttek mindenféle nők és elvtársak. A ház 
nagyon-nagyon elcsendesedett. Rózsi koszorúba 
tűzve viselte a haját, de üzenetekkel már senki



se küldte, s az egyetlen, aki észrevette a koszo
rút és azt mondta, hogy ebben is igaza volt Sári 
elvtársnőnek, az Janó bácsi volt. Janó bácsira 
hárult a feladat, hogy Kozma Györgyben a lel
ket tartsa. De sokszor megesett, hogy Janó ra
gyogó arccal állított be: — Jó hírt hozok, Kozma 
úr — és Kozma György nem derült föl, hanem 
még fel is dühödött. A Népszava napokon ke
resztül hasábos színes tudósításokat közölt ar
ról, hogy az iszonyú spartakisták hogyan mé
szárolták le „a berlin-lichtenbergi rendőrlak
tanyában szám szerint ötvenöt rendőrt roko
naikkal, feleségeikkel s ártatlan gyermekeikkel 
együtt” . A Vörös Újság mellett — mert Bátinak 
a másik is kellett — a Népszavát is olvasta 
mindenki a Bimbó utcában, de most már min
denki maga. Janó se, más se soha egy szót se 
beszélt ezekről a spartakista vérengzésekről, 
míg csak egyszer lelkendezve oda nem állt Janó 
Kozma György ágya elé, s mutatta magában a 
Népszavában a berlini jelentést, mely arról 
szólt, hogy valamennyi meggyilkoltnak hirde
tett berlin-lichtenbergi rendőr újra megjelent 
a hivatalában s mint ők maguk beszélik, a 
spartakisták, miután az épületet elfoglalták, a 
két rendőrön kívül, akik a harcban elestek, a 
többi rendőrt sértetlenül futni hagyták.

— Ennek örül? — kérdezte Kozma György. 
— Ennek? Ennek?

Kozma György felült, kirántotta Janó kezé
ből az újságot, hogy a saját szemével olvassa 
el a hírt.

— De hogy erre képes volt a Népszava, így 
megzavarni az ember lelkiismeretét — szólt 
Janó értetlen szemekkel nézve Kozma Györ
gyöt, aki fél könyökével a foltozott, rózsaszín
huzatos párnákra támaszkodva, mozdulatlan 
arccal olvasta az újságot. — így meggyalázni 
a Hertingéket. . .

Kozma György a fél karját kinyújtva oda
rántotta magához Janót, s a zizegő újságpapí
rost döfködve, kiáltott: — Ezt olvassa, ezt!

Amire Kozma György mutatott, az a weimari 
nemzetgyűlés üléséről számolt be, s állt ott, 
hogy Noske viharos helyesléstől kísérve, a nem
zetgyűlésen kijelentette: „Egy álló hétig dúlt a



harc . . .  a felkelést levertem . . .  Egészen le kell 
fegyverezni őket. . .  Azt mondják, hogy a szo
ciáldemokrata kormány a német proletárok tö
meghóhérává lett. . .  Ami történt, azért helyt
állók, vállalom..

Kozma György nem hagyta Janót tovább ol
vasni.

— Miért tudnak csak ők így beszélni? — 
dobta az ágy sarkába az újságot. — De úgy kell 
nekünk, ha futni hagyjuk a rendőröket! A ke
zükben voltak és futni hagyták őket! Most van 
legalább ötvennel több, aki lőhet rájuk, a mie
inkre!

így most már Janó is mind ritkábban pró
bálta biztatni Kozma Györgyöt, akinek ha nem 
is rosszabbodott volna ennyire a betegsége, elég 
ok lett volna rosszkedvre a Bimbó utcában az 
is, hogy Bátit már alig lejietett ott látni. Vala
hogy úgy volt, mintha egyszerre visszavették 
volna tőlük mindazt, amit február huszonegye^ 
dike óta Bátival, a sok emberrel, megbeszélé
sekkel és feladatokkal, félni és várnivalókkal 
kaptak. Úgy hozzászoktak ehhez az élethez, 
mintha nem rövid pár hétig, hanem már évek 
óta, mindig is ezekben a nagy célokban, ebben 
az eseményekkel teli, mindig szélesbedő közös
ségben éltek volna. Egy világnak volt a közép
pontja a Bimbó utcai pincelakás, s most egy
szerre megint csak, csak pincelakás lett, vissza
vetve élettől megfosztott, egyhangú szürkesé
gébe. Janó bácsi már nem tudta, mit mondjon, 
mert ha csak arról is beszélt — csak azért, 
hogy valamit mondjon — hogy nemsokára itt 
lesz a tavász és majd meglátják Kozmáék, hogy 
ha ő kitakarja a rózsákat, milyen szép lesz a 
kert — ilyen ártatlan szóra is csak újabb hul
lámot vert a Kozma Györgyben felgyülemlett 
keserűség:

— A grófék kertje! A grófék rózsái! A gró
fék tavasza!

*

*  *

— A Tibor, az érti — mondta Dani, aki úgy 
tudta, hogy Szamuelly volt az, aki a Központi

/



Vezetőségben indítványozta, hogy azért is, épp 
most, a német csatavesztés után kell megkísé
relni nálunk, hogy kitörjünk az illegalitásból. 
— A Tibor, az érti — hangoztatta Dani és jobb 
kezével a maga bal kezét szorongatta, mint aki 
gratulál magának Tiborhoz

Báti megint elővehette a noteszét, megint 
volt mit örvendetesét, világos holnapba világító 
felfedezéseket feljegyeznie.



G U B I  E L V T Á R S  ÉS L E N I N  
E L V T Á R S

A félszemű Gubi elvtárs nem olvasta az e 
napokban megalakult Kommunista Internacio- 
nálé első kongresszusán Lenin elvtárs előter
jesztésére elfogadott alapszabályokat. S nem 
az volt a csodálatos, hogy Gubi elvtárs mégis 
tudta, hogy mit mondott a Kommunista Inter- 
nacionálé első kongresszusa, hanem az, hogy a 
Kommunista Internacionálé első kongresszusa, 
hogy Lenin elvtárs Moszkvában olyan pontosan • 
tudta, hogy mit gondol a félszemű Gubi elvtárs 
Budapestén.

Lenin elvtárs azt mondta: „Emlékezz az im
perialista háborúra! Ez a Kommunista Interna- 
cionálé első szava minden dolgozóhoz.. .”

— Kezet fogtak a császárral, háborúba vitték 
a munkásokat — mondta Gubi elvtárs a szo
ciáldemokratákról — most a háború után me
gint ők mészároltatják a munkásokat. Ha így 
megy, ha ők maradnak a vezetők, tíz év múlva 
újra háborút csinálnak! És a munkások akar
nak-e még egyszer háborút?

És a munkások, ezernyi és tízezernyi Gubi 
elvtárs — gondolkoztak. A munkások emlékez
tek a háborúra és gyűlölettel emlékeztek rá 
és azok is, akik nem gondolkoztak, érezni kezd
ték, hogy valami olyan horderejű kérdésnek az 
eldöntése vár rájuk, függ töltik, csak tőlük, 
amilyen nagy kérdés nem volt még soha.

Kocziánt is, a sok balszerencse után, most 
egyszerre felkapta a jó sors, mert a tejeskocsi-
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sok sztrájkja csak kis kezdete volt egy o^yan 
viharos sztrájkhullámnak, amilyent Budapest 
még nem látott. Mintha egyszerre elfogyott 
volna a munkások türelme, mintha egyszerre 
már senki se akart volna tovább várni a foly
ton ígért konszolidációra, mikor majd lesz ruha, 
lesz fa, lesz hús . . .  A szociáldemokrata párt ki
küldöttei minduntalan egy-egy hirtelen nőtt 
kommunista felszólalóba ütköztek s lehurrogni 
már csak az önmérsékletre intő, a „népköztár
saság” kétségbeesett helyzetét, a kormány jó
akaratát hangoztató szociáldemokratákat hur- 
rogták le. Vidéken még megpróbálkoztak a sta
táriummal is, de a kommunisták ellen most már 
az se használt. Szegeden a munkástanács felhí
vást intézett a tömegekhez, tüntetésre hívta fel 
őket^a felelőtlen, lelkiismeretlen egyének ellen, 
akik túlzott követelésekkel igyekeznek a szen
vedélyeket felkorbácsolni. Ez a tüntetés azon
ban már nem kommunista programmal, hanem 
nyílt összeütközéssel végződött a kommunista 
munkások és a tüntetők között. Erre Szegeden 
statáriumot hirdettek és kiadták a rendeletet, 
hogy a fegyvereket azonnal be kell szolgáltatni.

Zsámboki lenn dolgozott már Szegeden, és a 
szegedi munkások között megszületett a jelszó: 
Ha a fegyvereinket akarják, ám próbálják meg, 
jöjjenek el értük.

S a szegedi eseményekre Pest is felelt a le
szerelt katonák és altisztek tízezreinek tüntető 
felvonulásával. A Várba vonultak fel, s Bátit 
küldte oda a párt, hogy beszédet tartson.

Báti tanult Gubi elvtárstól s azt mondta: most 
már nem követelésekről van szó, hanem arról, 
hogy új társadalmat akarunk, össze akarjuk 
törni a kapitalista államot, a kapitalista bürok
ráciát, a bíróságukat, a rendőrségüket — s erre 
csak a proletárdiktatúra képes, csak a proletár- 
diktatúra tud megteremteni egy társadalmat, 
termelési rendet, mely lehetetlenné teszi a há
borút: — S Báti beszédére nemcsak hogy a tö
meg mindenfelől kiáltással zúgott rá: Éljen a 
proletárdiktatúra! — hanem a legkülönbözőbb, 
egymást nem, is ismerő emberek tolongtak egy



más után az erkélyre, ahonnan a Vár udvará
ban összegyűlt tömeghez beszéltek s mind, sok
szor akadozva és félszegen, de mind mintha 
összebeszéltek volna, mind ugyanattól az érzés
től hajtva beszéltek, hogy most, most van itt az 
ideje,, hogy lehet és kell valami sose volt na
gyot, döntőt, szabadítót végbevinni.

S a csepeli munkások, az Államvasúti Gép
gyár, Mátyásföld kommunista munkásainak kö
vetelése: fegyvert a munkásoknak! — volt a 
felelet' a szegedi parancsra, hogy be kell szol
gáltatni a fegyvereket. És mintha február hu
szonegyediké nem alig három hete, hanem sose 
lett volna, az eddigi gazdasági követelések je
gyében sokasodó sztrájkok mellett felütötte fe
jét a nyílt, politikai jellegükkel fenyegető 
sztrájkok veszedelme.

A szőke Lányi az első megrázkódtatás után, 
a budai polgári házban, ahol Vértes szerzett 
neki finom, csendes úri szobát, jó ellátást, a 
Vörös Újságnak és a Kommunizmusnak szor
galmasan szállított írásokon kívül — mint ő 
mondta —, élt, mint a kiskirály. Végre szobája 
volt, ahol senki se zavarta és könyve, rengeteg 
könyve, mind Vértestől — életében először ol
vashatott akár huszonnégy órát egy nap. Első 
pillanatban — vallotta meg — szinte megijedt, 
szinte-szinte azt hitte, hogy mégis jobb a tör
ténelmet olvasni és a történetfilozófián gondol
kodni, mint a történelmet csinálni, de most 
alig tágított Báti mellől, nem akart visszamenni 
a könyvei közé, sose volt fáradt és lelkendezve 
ki-kitört:

— A pesti proli! A pesti proli!
Könnyű volt az agitáció. Ha egy szociálde

mokrata azt bizonygatta, hogy a helyzet még 
nem érett meg a forradalomra, csak fel kellett 
állni és felvetni a kérdést: a helyzet nem érett-e 
vagy pedig. . .  És a pesti munkás megértette, 
hogy jogos, ha a saját bűnein felül a testvér- 
pártjai bűneit is ráolvassák a magyar szociál
demokrata párt fejére. A helyzet nem érett-e 
vagy pedig. . .  És feleletként nem kellett mást 
mint felolvasást tartani nem egy kommunista 
lap, hanem a Népszava híreiből. Hova vezet a 
szociáldemokrata politika, a demokrácia? Itt a



Népszava. „Március 14. Berlinben tartanak a 
statáriális kivégzések.” De kiket végeztet ki a 
szociáldemokrata kormány? Munkásokat, for
radalmárokat, ellenben ugyanakkor haja szála 
se görbül meg a brandenburgi tartománygyűlés 
elnökének, aki — a Népszava tudósítása! — 
a népi köztársaság első évében a négy és fél 
éves háború után megnyitó beszédében kije
lenti: „Örökké megőrizzük szívünk mély hálá
ját a Hohenzollern ház iránt. Isten legyen a 
megpróbáltatott császári párral!” A helyzet nem 
érett? A lengyel munkások tizenharmadikára 
tömegsztrájkot terveztek, de a lengyel szociál
demokraták, akikkel a magyarok Bernben most 
újították fel a sárga internacionálét, felszólítot
ták a munkásságot, hogy ne vegyen részt a tö
megsztrájkban. S nem ültek-e a magyar párt 
kiküldöttei Bernben azzal az angol munkásve
zérrel egy asztalnál, aki a Népszava amsterdami 
jelentése szerint Lloyd George hívására repülő
gépen utazott Párizsba, mert Lloyd George-t 
az angol munkásság forradalmi hangulata ag
gasztja — és ez a munkásvezér, Thomas, nem 
jelentette-e ki elutazása előtt, hogy rosszak a 
kilátások? Rosszak, mert az öntudatra ébredt 
forradalmi angol munkásság végre gondot okoz 
Lloyd George-nak!

És a pesti proli a fékezett angol, az elárult 
lengyel, a vérző német munkás nevében, mintha 
csak róla magáról volna szó, tűzbe jött és ha a 
szociáldemokrata szónok tiltakozott a demagó
gia ellen, mely a magyar párt politikáját teszi 
felelőssé a hatalmas külföldi pártok hibáiért, 
kész volt a viszontválasz: nem ugyanaz-e a ma
gyar párt politikája is? Nem ülnek-e itt is bör
tönben a kommunisták? Nem tagja-e a magyar 
párt is a muníciós, miniszterek internacionálé- 
jának?

És most már ott állt az új, a Harmadik Inter- 
nacionálé, melynek első moszkvai kongresszusa 
— a világöldöklésben oly csúfosan összeomlott, 
bűnnel terhelt Második Internacionálé szennyes 
romjaira állva — „kijelenti az egész világ előtt, 
hogy az első nemzetközi munkásszövetség meg
kezdette nagy mű folytatását és befejezését el



vállalja.” A nagy mű folytatását és befejezését. 
Befejezését! És a pesti proli, aki most már ott 
olvasta a Vörös Újság fejlécén: „A  Kommunista 
Internacionálé szekciója” — a pesti munkás, 
úgy látszott, megérti a kérdést: Wilsonba, az 
antant-ba, a kapitalista demokráciába helyezi-e 
reményeit, mint a szociáldemokrata párt, vagy 
pedig abba a Kommunista Internacionáléba, 
mely újból kijelentette, hogy a munkásosztály 
felszabadítása csak a munkásosztály müve le
het s mely az egész világ dolgozóinak, minden 
népnek, minden fajnak, fehéreknek, sárgák
nak és feketéknek, felszabadítását tűzve ki fel
adatul a világ dolgozóit testvéri szolidaritás
ban fogja egybe, egyetlen harcos szervezetben, 
az új Internacionáléban.

Most már, igazság szerint, Bátinak nem is volt 
rá oka, hogy továbbra is a Bimbó utcában lak
jék. S mégis, s talán nemcsak Kozmáék miatt, 
hanem maga miatt is halasztgatta, hogy végle
gesen elmenjen onnan. Az alatt az idő alatt, 
melyet azóta a februári nap úta a Bimbó utcai 
házban töltött, mintha kitette volna lábát ed
digi világából s egy másik törvényű világba 
költözött volna át. Veszedelmesen összeguban
colódó személyes viszonylataiból külső beavat
kozás tépte ki és helyezte oda egyszerre Koz- 
máékhoz, s ott már semmi szó se eshetett ar
ról, ami nem tartozott Kozmáékra, minden Koz
mára e világon. Minden más kérdés valahai ma
gától értetődő egyszerűséggel, egy valószínűt- 
lenül távoli távolban, mögötte maradt. Nem
csak Kozma György kislánya nem ejthette mód
ját, hogy egy pár, csak a kettőjüket érdeklő 
szót válthasson vele. A felnőttek között se volt 
másképp és nemcsak azért, mert többnyire so
kan voltak a konyhában. Hiszen sokszor kellett 
valamit négyszemközt is megbeszélni. De akkor 
épp azt a valamit kellett megbeszélni és ter
mészetellenes, szinte megengedhetetlen lett 
volna ilyenkor valami nem odatartozó, csak 
személyes dolgot szóvátenni. Ezt mindenki 
érezte, ez olyan volt, mint valami természetes, 
magától értetődő, áthághatatlan szabály.

Báti beköltözött Kozmáékhoz, s mintha ez
zel kettévágták volna az életét. Nem őbenne,



hanem mintha az előző élete különvált volna, 
kinn maradt volna s nem jött volna utána Koz- 
máékhoz. Erzsivel mindjárt az első napokban 
közös munkájuk akadt, s megtörtént, hogy 
egyedül maradt Erzsivel, sőt néha, ha túl sokan 
voltak körülöttük és oly mozgalmi ügyekről 
kellett tárgyalniuk, melyek nem tűrtek még 
elvtársi nyilvánosságot sem, bementek ketten 
az utcai szobába. Ilyenkor leültek ott az asztal 
mellé, megbeszélték, megvitatták a dolgot, s ha 
tán utána, mint akik emlékeznek rá, hogy még 
valami mondani vagy kérdeznivalójuk is le
hetne, zavartan hallgattak — ez csak pillanato
kig tartott.

Amit Báti az emberekről tudott, csak annyi 
volt, hogy tudta, ki van börtönben, ki szaba
don, ki elbújva s hogy ez vagy az körülbelül 
milyen mozgalmi munkát végez. Alig várta, 
V iopv. véget érien e ? a rászakadt némaság, de ami
kor Sári jöttével az utasítás is megjött, hogy itt 
az ideje megkísérelni, hogy fokozatosan véget 
vessenek az illegalitásnak — az entellektüel ro
mantikának, ahogy Sári mondta —, akkor egy
szerre talán hasonló ijedtséggel, mint amelyik
ről Lányi tett vallomást, úgy érezte magát, mint 
aki hosszú lábadozás után egyszerre megint 
meg kell hogy fogja a kilincset s kimenjen a 
szobájából a világba.

Amitől félt, az épp az volt, amit egész Bimbó 
utcai rejtőzködése alatt annyira várt: megtudni, 
mi van kint azzal a pár emberrel, akiknek élete 
fejleményeit oly váratlan hirtelenséggel és tel
jeséggel, egyszerre szem elől vesztette. Nem 
Flamm Jutka miatt aggódott — noha most már 
rá is megint részvéttel gondolt, ha kínos rész
véttel is —, s nem Lénárt miatt izgatta Lénárt 
rejtélye — bár éppoly kevéssé lett volna igaz, 
ha azt mondja, hogy közömbös neki Lénárt sze
mélye — mégis, ezek az emberek, Flamm Jutka, 
Lénárt, Magdus és mind együtt és külön, ön
magukban semmit se jelentettek aihellett az egy 
nyugtot nem hagyó kérdés mellett: mit tesznek 
ezek mind az Erzsi életével, hova sodorják — 
hova sodorták tán máris, míg ő, mit se tudva, 
a Bimbó utcában Kozmáéknál ült? Tudott-e 
Erzsi arról, hogy milyen körülmények között



találkozott ő utoljára Flamm Jutkával? Tör
tént-e közben valami Erzsivel s ha igen, mi
csoda?

A  Bimbó utcában néha három nap egy
másután is, minden este látta Erzsit, mégse tu
dott róla semmit, öt, Bátit hagyta volna cser
ben a szeme, az ösztöne, melyben volt oka bíz
ni? Mikor azon a szörnyű estén, menekülőben, 
kint a Hűvösvölgyben összetalálkozott a sötét
ben Lérnártnéval — életében másodszor beszélt 
ezzel az asszonnyal és ötletszerűen, egy kitalált 
történettel vakon rátapintott ennek az asz- 
szonynak legrejtettebb életére s hogy rátapin
tott, ebben most már nem kételkedhetett. Ez az 
asszony következetesen nem vallja be magának 
azt, amit tud vagy legalábbis, amit mindenkép
pen sejtenie keli — nem vallja be magának, 
mert tudja, hogy különben döntés kényszere 
elé lenne állítva. Ezt Báti már akkor kitalálta. 
Erzsiről is, a maga számára is megdöbbentően 
mennyi mindent tudott, holott még akkor nem 
is beszélt vele. S most az elmúlt Bimbó utcai 
időkben legalább egy tucatszor ült vele egy 
asztalnál, lopva minden szemrebbenését szá- 
montartotta — és nem tudott meg semmit.

Sári jutott eszébe, aki mikor tanúnak vitte 
ki a Hűvösvölgybe, azt mondta neki a villamo
son, hogy Erzsiről semmit se lehet tudni. Nem, 
ez így nem igaz. Egyet biztosan tudott Erzsiről: 
nála nem lehetséges, hogy „alvást tettessen” , 
mint Lénártné. Erzsi büszke is ahhoz, hogy el
bújjon egy szenvedés elől, ha az útjába esik. Ha 
félne tőle, ez magában elég ok lenne rá, hogy a 
végére járjon. Viszont mikor Erzsi beteg volt, 
nem mondta-e Lénárt az ő önkényes és kényel
mes naivitásával, hogy sose még eszébe se ju
tott, hogy lehet valami, amit Erzsi nem bír ki. 
Bátí nem felejtette el, hogy Erzsi milyen hálás 
tekintettel fogadta ezt a kijelentést. Egy-egy 
hflozdulat, itt-ott elejtett szavak, minden, ami 
Erzsire vonatkozott, minden, amit egyszer Er
zsitől vagy Erzsiről hallott, a hely, a világítás, 
az óra kísérteties elevenséggel élt az emlékeze
tében. Mint nem egyszer a háborúban a zubbo
nya zsebében elszóródott dohánymorzsákat,



gondosan és mohón, úgy szedegette össze ezeket 
a tömelékeket. Nyilván lehetetlen, hogy semmit 
se tudjon a Jutka viszonyáról, hiszen ő is látta 
Jutkát Lénártnéval együtt, bizonyára nemcsak 
egy esetben, mint Báti s azonkívül, hiszen Jutka 
egyszer mérget kért tőle s talán csak azért épp 
tőle, hogy megmondhassa Erzsinek, hogy ki az 
oka, hogy méreg kell neki. S Jutka szobájában 
az Erzsi fényképe — nem a bosszúnak egy a 
Jutkához annyira illő eszköze, nem Lénárt kín
zására függ-e az ott a falon? Jutka, az is biztos, 
nem puszta kíváncsiságból állított Bátinak va
lóságos csapdát, s ha most arra gondolt, hogy 
milyen csúnya és fenyegető lett a Jutka arca, 
amikor ő percnyi együttérzéstől elcsábítva, meg
vallotta, hogy Erzsinek ő nem kell — aggoda
lom fogta el Erzsiért, aki mellett olyan meg
gondolatlanul tett Jutka előtt hálás hitvallást. 
Nem volt kétséges, hogy Jutka ugyanazt sze
retné, mint amit Magdus, ő is le szeretné maga 
előtt tagadni, amit tud — csak féktelenebb — 
és ami az élet elrendezését illeti — tehetségte
lenebb Magdusnál s nem azért, mert bátrabb, 
hanem mert kétségbeesettebb, azért képes min
denre. Szedegette, keresgélte össze a morzsákat, 
de nem tudott velük mit kezdeni.

Sári látogatása óta, azóta, hogy megint sokat 
mozgott kint, azzal az érzéssel járt-kelt, melyet 
csak ahhoz lehet hasonlítani, amikor az ember
nek levél van a kezében, melyet nem mer föl
tépni, mert nagyon várta, nagyon régóta várt 
rá.



E G Y S Z E R  B E S Z É L N I  
S Z E R E T N É K  M A G Á V A L

Ez negyednappal Sári látogatása után történt. 
Báti a szabómunkások sztrájkjáról írt cikkét 
maga vitte el Szamuelly Tibornak, mert Vér
test nem találta otthon. Danitól tudta, hogy 
Szamuellynek előző nap kellett Zsámbokival 
visszajönnie Szegedről. Ez kedvező alkalom 
végre közelebbről megismerkedni azzal az em
berrel, akit két annyira különböző elvtárs, mint 
Vértes és Dani kivételesen nagyra 'becsült. Báti 
tudta, hogy Oroszországban a forradalom alatt 
fontos szerepe volt, s hogy február 21 óta látat
lanul ő áll a párt élén, de jóformán ennyi volt 
minden. Szamuellyről a pártban mindig ritkán 
esett szó; még olyan értelemben se voltak köze
lebbi emberei, mint ahogy Vértesről tudták, 
hogy sokat tart Lányiról, vagy ahogy tudták, 
hogy kikből áll Kun szűkebb környezete. 
Ha azonban szóba került, akkor — kivéve DaT 
nit, aki úgy büszkélkedett vele, mint az oro
szokkal, s mindig Tibort mondott — a többiek 
mindig úgy ejtették a nevét, hogy elkomolyod
tak.

Most a Rákóczi úton lakott, azért — mondta 
Dani —, hogy közel legyen a pályaudvarhoz, a 
vidéki ̂ agitáció miatt. Most ott, mert több la
kása is" van.

A Rákóczi úton, mint Felső-Magyarország- 
ból, a csehek elől menekült gazdatiszt, Komá
romi név alatt vett ki bútorozott szobát. Az új 
lakó a házban nem állhatott különös tisztelet
ben, mert a kócos háziasszony, aki tíz óra tájt 
délelőtt ajtót nyitott Bátinak, csak megmutatta



az utat és mindjárt visszavonult konyhájába, 
melynek szagát nemcsak ő maga, hanem az 
egész lakás magán viselte. Báti kopogott s mi
kor nem kapott választ, benyitott.

Szamuelly t két kezével a bricsesznadrágja 
zsebében, a széken előrecsúszva, oldalt hajló 
fejjel, homlokába hulló hajjal találta. A cipő 
a lábán s a sáros lábszárvédő alja kikandikált 
az asztal alól. A'viaszosvászonnal leterített asz
talon tintásüveg, egy árkus papíros, rajta ke
resztben vas+ag tollszár— a fűtetlen szobában a 
kintről behallattszó edénycsörömpöléstől s Báti 
jöttétől se zavartatva, Szamuelly mélyen aludt. 
Báti tétovázva nézte a borotvált, sovány, kime
rült arcot. Félig nyitott szájjal, hangosan léle
gezve Szamuelly tovább aludt. Báti nesztelenül 
közelebb ment hozzá, s mikor közvetlenül mel
lette megállt, az alvó felütötte a fejét, s egy 
pillanat alatt, még csak a szemét se dörzsölte, 
ébren volt.

— Hány óra van? — volt az első kérdése, mi
közben cigarettára gyújtott. Báti sajnálkozott, 
hogy felköltötte, de Szamuelly azt mondta, hogy 
jól tette, mert nem lett volna szabad elaludnia, 
sok a dolga. Tegnap éjjel helyett csak ma haj
nalban érkezett, mert a motorkerékpárjával út
közben baj történt.

— Szeged? — felelte Báti kérdésére. — Sze
ged környékén tucatjával vannak tanyák, ahol 
még nem is tudják, hogy egyáltalán van kom
munista párt. Csak a szöregi határban sikerült 
egyetlenegy propaganda füzetünkre akadnom 
egy paraszt házában.

— Mikor benn jártam a városban, a piacon 
adta oda neköm egy úrformájú embör, hát ha 
adja, gondoltam, elvöszöm, mert mért sérteném 
mög, ha már adja, mondta nekem az ember — 
beszélt Szamuelly.

Báti mosolyogni akart, de Szamuelly nem úgy 
nézett rá, mint aki egy mulatságos anekdotát 
akar elbeszélni.

— Haza is vitte és el is tette — folytatta 
Szamuelly —, rá a virágos szekrényre, a. cifra 
kulacs, az esküvői fényképe, pár virágos bögre 
s más ilyen dísztárgyak közé. Mit olvasott ki 
belőle? — kérdeztem. Nem értek én a betűhöz,



mondta és a kabátja ujjával porolta és szépen 
visszatette helyére a füzetet. Ezt kapja tőlünk 
a parasztproletariátus. Kommunisták budapesti
— nem magyarországi, budapesti pártja, ez az 
igazság! S a pesti elvtársak közben el vannak 
ragadtatva, hogy milyen nagyszerűen haladunk 
előre!

— A legfontosabb, azt hiszem, mégis áz él
csapat, az ipari munkásság — vélekedett Báti, 
aki eddig nem igen hallott elvtársat a parasz
tokról beszélni. — És a munkásság most már 
nemcsak Pesten, más városokban is, éppen Sze
geden . . .

Szamuelly nem hagyta kibeszélni.
— A munkásság csak kicsúszott a szociálde

mokraták kezéből — ez még nem jelenti azt, 
hogy már a mi vezetésünk alatt áll. Hosszú, 
hosszú hónapok munkája kell még, de jobb 
munka, mint az eddigi volt — munka nemcsak 
Pestén, de vidéken is! — mondta Szamuelly.

Gyulladt szeme, gyűrött arca feltűnő ellen
tétben volt a halkított hangja és a szavait kí
sérő rövid mozdulatok erejével. Űjabb cigaret
tára gyújtva leült vissza az asztalhoz. Ajka kö
rül volt valami keserű vonás, mely különösen 
mikor hallgatott, valami állandó elégedetlensé
get, szinte megvetést fejezett ki.

Báti odaadta a szabómunkások sztrájkjáról 
írt cikkét és — ellentétben eredeti szándékával
— menni akart. Szamuelly azonban kérte, hogy 
várjon és mindjárt nekiült a kézirat olvasásá
nak. Mért olvassa ekkora figyelemmel ezt a vé
gül is jelentéktelen kis eikket? Hiszen nem is 
lehet egy ilyen cikkein semmi különösen érde
kes — csodálkozott magában Báti. Szamuelly 
azonban elolvasta a cikket, letette a cigarettá
ját, a kéziratot megint összehajtotta és odanyúj
totta Bátinak.

— Ez közölhetetlen — mondta. — Jó, hogy 
épp itt van, Báti elvtárs. Cikket írt a szabó
munkások sztrájkjáról és jóformán szó sincs 
benne a szabómunkásokról. Amit a sztrájkról, 
a kapitalizmusról általában mond, az igaz s igaz 
az is, hogy a gazdasági sztrájk ma minden eset
ben politikai jelentőségű —, de ha a szabó
munkások sztrájkolnak, akkor tőlünk legalább



is annyit elvárhatnak, hogy tudjuk, mit követel
nek, mi vitte őket sztrájkba, satöbbi. Beszélt 
maga egyetlen szabómunkással, mielőtt ezt a 
cikket megírta? A Népszavában olvasta, hogy 
a szabómunkások sztrájkba léptek, ennek alap
ján írta a cikkét. Igaz?

— Igaz — vallotta be Báti, és még mindig 
kezében tartotta a visszaadott cikket.

Haragos pirosság futotta el Szamuelly arcát.
— A legjobb úton vagyunk, hogy köztünk 

és a munkások között — mondta továbbra is 
halkítva a hangját, de az ajka körül az a ke
serű vonás erősebben rajzolódott ki — a pa
rasztokról nem is beszélve! — olyan legyen a 
viszony, mint valami jóindulatú jegyzőé, de 
mégis jegyzőé a paraszthoz. A Vörös Újság min
den során meg kellene látszani, hogy mi nem 
a munkásokról, s nemcsak a munkásokhoz be
szélünk, hanem rajtunk keresztül maguk a 
munkások beszélnek. A sztrájkoló szabómunká- 
sokról természetesen szükség van egy cikkre, 
s meg is kell írnia, de annak olyannak kell 
lenni, mintha egy sztrájkoló szabómunkás írta 
volna. Kezdve a béreken, munkaidőn, lakásvi
szonyokon, a kisüzemben és a nagyüzemben 
dolgozó munkások közötti különbségen — 
mindennek, aminek szerepe van a szobómunkás 
társadalmi helyzetében, benne kell a cikkben 
lennie. A sztrájkoló munkásnak, ha elolvassa, 
azt kell éreznie, hogy így, ennyire csak a Vö
rös Újság tudja az ő életét, csak a Vörös Újság 
van igazán vele. De hogy ezt érezhesse, ahhoz 
ennek igaznak kell lennie.

Báti most már zsebre tette a cikkét.
— De a holnapi számra meg kell kapnom — 

mondta még Szamuelly, és megnevezte Bátinak 
azt a két, kommunistákkal szimpatizáló mun
kást, aki a sztrájkbizottságban van. — Fordul
jon azokhoz.

Szamuelly felkelt és a kancsóból vizet töltött 
a porcelán lavórba, aztán levetette a kabátját.

— Majd délutánra eljuttatom Dani elvtárssal 
a cikket — mondta Báti.

— Jó, hogy felköltött, disznó mód elaludtam 
— bólintott Szamuelly; levetette az ingét és 
sietve fogott hozzá a mosdáshoz.



Báti, miután a sztrájkbizottságnak két meg
nevezett tagja közül az egyiket megtalálta s 
kikérdezte, kénytelen volt belátni, hogy az a 
cikk éppúgy íródhatott volna egy sofőrsztrájk 
alkalmából. Ez a felismerés azonban korántsem 
hangolta jobb kedvre. Csak azért, mert kelle
metlen volt, hogy valakinek ilyen hiánytalanul 
igaza volt vele szemben?

Amit Lénárt elvként hangoztatott '— azt, 
hogy ma az egyes ember nem érdekes és semmi 
esetre se fontos — Szamuellyben először találta 
meg valósággal, a gyakorlatban megtestesítve. 
Szamuellynek talán nem is volt ilyenféle elve, 
csak megszállottja volt egy akaratnak. S elvtár
sait, mindenkit, jómagát is csak a cél szemszögé
ből vette számba. Egyszerűen, spontánul közöm
bös volt mindenkivel, önmagával szemben is. És 
ahogy így Szamuellyre gondolt, Lénárt jelent 
meg előtte, aki Erzsinek, Jutkának, Magdusnak 
egyformán azt mondja, hogy az egyes ember 
nem fontos. S Báti gondolatban egy hosszú be
szélgetésbe kezdett Lénárttal. Aki keresztül 
tudja vinni, hogy ne legyen individualista — 
mondta neki — az csakugyan nem nyitja rá a 
szemét a szembenálló ember arcára, és nem 
veszi észre, ha más se nyitja rá a szemét. Látja, 
Lénárt, ha egy olyan embert, aki keresztül 
tudja vinni, hogy ne legyen individualista, meg
írnának egy könyvben, az absztraktnak hatna 
—, mert attól kezdve, hogy egy ember ilyen, 
annak az embernek nincs története. Az ilyen 
ember, látja, Lénárt, nem állít föl maga éllen 
elveket, nem küzd önmagával, éppúgy szív
hatna havanna szivart, mint ahogy az utcáról 
szedhetne föl cigarettavégeket, az ő számára en
nek vagy annak nincs morális jelentősége, 
mert nem akarja összetörni magát, nem akar 

y elkárhozni s nem. akar üdvözülni, nem akar 
önmagával semmit. Egyszer, mikor még törté
nete volt, mindez levált róla s azóta egyáltalán 
nem ér rá észrevenni magát, nincs önmagával 
jó viszonyban, de rosszban se, a dologhoz való 
viszonya az életből minden más viszonyt kikap
csolt. Ilyen emberrel szemben, látja Lénárt, 
senkinek se juthat eszébe, hogy Ady-versekben 
folytasson vele beszélgetést, s ami ennél is fon



tosabb: ilyen egyértelmű emberrel szemben, 
igen, Lénárt, igen, ilyen emberrel szemben nem 
merülhet fel az emberben minduntalan s min
dig újra eldöntetlenül a kérdés: őszinte ember 
vagy ripacs, nagyon jó vagy romlottan becste
len, megfoghatatlanul széles vagy tán csak 
rendkívülien felelőtlenül ember-e.

Báti nem lepődött meg, mikor — befordulva 
a Hernád utcába, hogy az ott lakó Daninál meg
írja a cikkét — szembejött vele Lénárt. Báti az 
Almássy téri gyűlés óta nem látta, holott Lé
nárt, mint Báti tudta, már több mint két hete 
zavartalanul otthon lakott és a Kommunizmus
nak, mely irodalmi és tudományos folyóiratként 
szerepelt, egy száma közben legálisan, az ő neve 
alatt, akadály nélkül meg is jelent. Lénárt 
mégse nézett el hozzá egyszer sem a Bimbó 
utcába, hanem Erzsin keresztül kérte és kapta 
tőle a kéziratokat a Kommunizmus számára. 
Most, hogy Báti napok óta sokat fordult meg 
gyűléseken, títcán, a város legkülönbözőbb ré
szeiben, inkább az volt a meglepő, hogy csak 
most találkozik először az oly sokat „baran
goló” Lénárttal.

Bátival pedig most megint az történt, ami 
már annyiszor esett meg vele: amint megpillan
totta, szinte elfelejtette, hogy ezt a találkozást 
majdnem kívánta, s majdnem éppúgy félt tőle, 
mint a Cinner Erzsivel való eddig még meg 
nem történt, első találkozástól „a szabadban” . 
Szinte elfeledkezett a magában épp az imént, 
épp Lénárttal, épp Lénárt ellen folytatott hosz- 
szú beszélgetésről is. Egy pillanatra csak meg
örült, mikor meglátta.

Lénárt egyedül volt, s mikor ő is észrevette 
Bátit, egy pillanatra megállt s csak látva, hogv 
nem térhet ki a találkozás elől, ő is meggyorsí- 
va lépteit jött Báti felé. Ezúttal azonban nem 
széles kézmozdulattal, hangos szóval üdvözölte, 
még a kezét is úgy nyújtotta feléje, mint aki 
nem egész biztos benne, hogy helyértvaló-e, 
amit tesz.

— Tehát Flamm Jutka elmondta, hogy én 
mindent tudok — villant át Bátin a gondolat. 
— De elmondott-e neki Erzsi is mindent? — 
kérdezte magát. Mióta utoljára látták egymást,



állapította meg Báti, Lénártnak megnyúlt- az 
arca, s az ajka még pirosabbnak látszott, mint 
azelőtt.

— Rég láttam, Báti elvtárs — mondta Lé- 
nárt, s hamar visszadugta a kezét a kabátja 
zsebébe.

— Nagyon régen — állapította meg Báti is 
és aztán valami egész ostoba dolog történt. El
hallgattak és Bátinak le kellett sütnie a szemét, 
mert Lénárt, szokása ellenére két kezével még 
mindig a kabátja zsebében, fejét előrehajtva 
nézte őt. Nézte, de úgy, hogy a szemüvege mö
gött nagyra nyílt a szeme, s ez a szem saját
ságos módon ijedten és egyben szemérmetlenül 
nézett Bátira, hangsúlyozott, bizonygatott szere
tettel.

— Maga is rossz bőrben van — mondta aztán 
Lénárt és a nedves piros ajka gyenge mosolyba 
fodrozódott, mikor Báti fölpillantott rá. Olyan 
volt ez a mosoly, mint valami bágyadt beisme
rés. Báti önkéntelenül is szintén mosolyogni 
kezdett. Érezte, hogy éppúgy mosolyog, mint 
Lénárt. És egyszerre, épp emiatt, valami meleg 
hullám szállt fel a fejébe, valami egész heves 
ellenszegülés feszült benne, és érezte, mint tor
zul el az előbb, az imént még mosolygó arca.

— Jó, hogy találkozunk — szólalt meg Báti. 
— Mondja, visszakapta Eisingertől a Párizs ká
véházban a pénzt?

— Eisingertől? Milyen pénzt?
Lénárt úgy nézett rá, mintha arabul beszélne.
— A pénzt, amit énhely ettem a pincérnek 

kifizetett — félelte Báti, s mert érezte, hogy 
közben egész elvörösödött, az utolsó szót már 
majdnem kiabálta.

— Igen, rémlik valami. De hogy jut ez az 
eszébe? — és Lénárt nevetve tette hozzá: — 
Nem tehetek róla, egész elfelejtettem.

— Én nem — erősködött Báti — én egyálta
lán nem felejtettem el, én . . .  én . . .  Nem akarok 
tartozni magának. Nem akarok! Magának nem!

Lénárt egy lépést tett hátra, aztán azt 
mondta:

— Biztosan tudom, visszakaptam — s a hang
ja — Báti nem nézett rá — a hangja csendes 
volt s nagyon fáradt. Aztán állt még Lénárt,



mint aki vár, hogy akarnak-e tőle még valamit.
— Jó munkát, Báti elvtárs! — szólt aztán ke

zét megfogva s meg is szorítva. S ment is to
vább. Báti utána nézett.

— Lénárt! — kiáltott utána, mikor látta, hogy 
az a sarokhoz ér.

Lénárt megfordult és megállt.
— Egyszer beszélni szeretnék magával!
Lénárt arca mozdulatlan maradt, csak a két

karjával tett egy mozdulatot, felemelte, de csak 
kevéssé, a két karját mindjárt megint hagyta, 
hogy lehulljon, aztán elindult s befordult a 
Hernád utca sarkán.

Mit jelentett ez a mozdulat? — kérdezte ma
gát Báti és még percekig nézett az utcasarokra, 
ahol Lénárt befordult. Sírni tudott volna.



V Ö R Ö S  B U D A P E S T

Második napja tartott a szedősztrájk, második 
napja nem jelent meg Budapesten újság. A 
sztrájkoló nyomdászok szúfolásig megtöltötték 
a termet. Lányi és Báti velük együtt várta a 
szociáldemokrata párt kiküldötteit.

Báti régi ismerőse, az egykori elnök elvtárs 
próbált itt meg mindent, hogy engedékenységre 
bírja a szedőket. A nyomdászok figyelemmel, 
csendben hallgatták végig. A kérdés, melyről az 
elnök elvtársnak beszélnie kellett, most már a 
magyar proletárdiktatúra kérdése volt. Akar
ja-e, akarhatja-e a magyar munkásság a prole
tárdiktatúrát? Utána Báti szólalt fel. Aztán me
gint az elnök elvtárs és megint Báti. Kétszer 
adta át a helyét egyik a másiknak.

Majdnem úgy indult meg ez a párbaj, mint 
tudományos vita arról, hogy mi a marxizmus 
tanítása a demokráciáról, a demokratikus sajtó- 
szabadságról, az államról és az erőszaknak, a 
terrornak a szerepéről â történelemben. Az el
nök elvtárs Marxból citált:

„Egy társadalmi rend csak akkor múlik el, 
ha mindazok a termelési erők már kifejlődtek, 
amelyek számára ez a társadalmi rend elég 
széles, és új magasabb termelési viszonyok sose 
lépnek az előbbiek helyébe, míg azoknak a ma
teriális létföltételei magának a régi társada
lomnak ölébe életre nem keltek” .

Lányi tanácsára, aki felháborodottan szöveg- 
hamisításSal vádolta az előadót, Báti elkérte az 
elnök elvtárstól a könyvet, melyből az citált és
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diadalmasan mutatott rá a citátumot közvetle
nül követő marxi megállapításra:

„Ennélfogva az emberiség mindig csak olyan 
feladatokat állít maga elé, melyeket meg tud 
oldani, mert alaposabban szemügyre véve a 
dolgot, kiderül mindig, hogy maga a feladat 
csak akkor jelenik meg, amikor megoldásának 
materiális feltételei már adva vagy legalábbis 
létesülőben vannak” .

Míg az elnök elvtárs, hogy Bátinak feleljen, 
másodszor szólalt fel, Lányi odasúgta Bátinak:

— Nincs igaza Vértesnek? Hol, mikor volt a 
világon még egy politikai forradalom, melyben 
szellem és akció, tudomány és empíria között 
így megszűnt az ellentét, mint a proletariátus 
osztályharcában?

Az elnök 'elvtárs azonban, aki tíz év előtt 
egyik börtönbüntetése idejét használta arra, 
hogy a könyvet, melynek értelméről most vi
tatkozni mertek vele, fordítsa, szenvedélyessé 
vált és felhagyva a Marx-citátumokkal, zama
tos paraszti nyelvén kelt ki azok ellen, akiket 
soha azelőtt nem lehetett látni a munkásmoz
galomban. 0

Báti sose tudott nyugodt maradni, ha az, aki 
vele\ szemben állt, elvesztette a nyugalmát. Mi
kor újra szóba kezdett, az izgalomnak azon a 
magas fokán kezdte, melyre az előtte szóló csak 
beszéde végén jutott el.

— Felelőtlenek, fantaszták és kalandorok va
gyunk, mert még ma is hisszük azt, amit az 
öregek csak ezerkilencszáztizennégyig hirdet
tek és hittek?

S Báti elmondta, amit már azon a pincérgyű
lésen el akart mondani: mint dobták ki a Pro
paganda Bizottságtól, mert szocialista propa
gandát csinált. A nyugodt, higgadt nyomdászok 
most felháborodva kiáltották az elnök élvtárs 
felé: igaz-e? Kiabáltak feléje, de csak igent vagy 
nemet akartak hallani, beszélni nem hagyták. 
Izgalomban s mégis egy olyan diadallal, mellyel 
igazán örülni Báti nem tudott, éjfél felé ért vé
get ez a mérkőzés.

Másnaps újabb szónokot vártak, s biztosra 
vették, hogy a vita ez este még hevesebb, még



kíméletlenebb lesz. Az újságsztrájk más idők
ben is hatásos fegyver volt, de ezekben a na
pokban, mikor a politika miniszteri előszobákból 
s parlamentből az utcára költözött ki s biztos 
semmi se volt, de épp azért minden lehetséges 
— egyetlen olyan hír nem kelhetett szárnyra, 
amely ne látszhatott volna lehetségesnek. Míg 
a nyomdászok itt most a szociáldemokrata ki
küldöttre vártak, egymást kergették köztük a 
fantasztikus hírek, melyekről azok se tudták 
eldönteni, hogy van-e valami alapjuk, akik a 
híreket hozták. De ebben az atmoszférában sem 
jutott volna senkinek se eszébe még csak a le
hetősége se annak, ami ezekben az órákban már 
tény volt.

Hét órakor kellett volna a szociáldembkrata 
párt kiküldöttjének megjelennie. Némelyek 
tudni vélték, hogy a Berinkey kormány lemon
dott és a szociáldemokrata kereskedelmi mi
niszter, Garami Ernő fog a nyomdászokhoz el
jönni, mielőtt kormányt alakit.

Fél nyolc elmúlt már, amikor — Báti és Lá
nyi távol az ajtótól, egy csoport nyomdász kö
zött állva bizonygatták, hogy egy tisztára szo
ciáldemokrata kormány is proletárdiktatúra 
nélkül csak a polgári köztársaság érdekeit fogja 
képviselni — a zsúfolt teremben nagy mozgás 
keletkezett. Senki se számított rá, hogy a teg
napi nap után megint az elnök elvtárs fog meg
jelenni. Egy percre csend lett, de mielőtt még 
az emberek felocsúdhattak volna, az újonjött 
felállt a terem közepén egy székre és fején a 
széles fekete kalapjával megszólalt:

— Elvtársak! Ez a mai pénteki nap, március 
huszonegyedike a magyar munkásság legna
gyobb napja. Én akartam elsőnek meghozni a 
hírt: a kormány lemondott és átadta a hatalmat 
Magyarország forradalmi proletariátusának. 
Kommunista és szocialista párt testvérként fog
tak össze egy akaratban. Éljen a magyar szov
jetköztársaság! Éljen a proletárdiktatúra! A 
magyar munkásság a mai nappal hadat üzent 
nemcsak a saját, hanem a világ burzsoáziájá
nak is. Ebben az egyenlőtlen harcban ott aka
rok lenni a magyar munkások és parasztok tá



borában én is. Büszkén vallom magam az ifjú, 
hősi magyar proletariátus fegyvertársának s 
büszkén megyek vele a dicsőséges úton, melyre 
a mai nappal rálépett. Elvtársak, éljen a ma
gyar tanácsköztársaság! Éljen Kun Béla!

Pillanatokig tartott a zavart, döbbent csend. 
Az első érzés, melynek legyőzéséhez azok a né
ma pillanatok kellettek, nemcsak a meglepetés 
volt, hanem volt valami a hirtelen elhatalma
sodó ijedtség érzéséből, abból a riadalomból is, 
melyet minden megfoghatatlan és át nem te
kinthető jelenség kivált.

Az elnök elvtárs nem hagyott sok időt se a 
csodálkozásra, se a végül is kitörő lelkesedésre. 
Beszélt tovább. Most már nyugodt, erős hangon. 
Röviden elmondta, mi történt. Tegnap délelőtt 
az antant budapesti katonai missziójának pa
rancsnoka, Vyx ezredes megjelent a köztársa
ság elnöknél. Közölte Károlyival, hogy az eddig 
megszállott magyar területeken kívül az an
tanttal szövetséges szerb, cseh és román csapa
tok újabb nagy magyar területeket fognak meg
szállni, Az antant követelte, hogy ezeket a meg
szállandó területeket a magyar katonaság máris 
haladéktalanul elhagyja. Az átadott jegyzék 
szerint az újból megszállandó területek nem 
ideiglenes demarkációs vonalat, hanem Ma
gyarország tartós politikai határát fogják al
kotni. Károlyi erre még tegnap este miniszter- 
tanácsot hívott össze, melynek eredményeképp 
a polgári és szociáldemokrata koalíciós kormány 
lemondott. A szociáldemokrata párt sürgős ta
nácskozásra ült össze, s ezen a tanácskozáson 
elhatározták, hogy a párt választmánya testüle
tileg kimegy a gyűjtőfogházba, s közölve Kun 
Bélával az eseményeket, felszólítja, hogy a két 
proletárpárt egyesülésével, ennek az országnak 
egyetlen ereje, az egységes forradalmi proleta
riátus vegye át a hatalmat.

A szociáldemokrata párt eddig bízott az an
tant-demokráciában, s most belátja tévedését; 
csak a saját és a világproletariátusnak forradal
mi erejében bízhat. Ebben az órában kommu
nisták és szocialisták a forradalmi kormányzó- 
tanács megalakításáról tárgyalnak. A nyomdá



szók siessenek munkahelyeikre, hogy az ország 
a sajtó útján értesülhessen az eseményekről. Tá
jékoztatásul még felolvasta Károlyinak, a köz
társaság lemondott elnökének proklamációját 
Magyarország népéhez . . .

„A párizsi békekonferencia titokban úgy 
döntött, hogy Magyarországnak majdnem egész 
területéi katonai megszállás alá helyezi. . .  A 
cél nyilvánvalóan az, hogy Magyarországot a 
román határon küzdő szovjet hadsereg ellen 
felvonulási területként használják fe l . . .  A vi
lág proletariátusához fordulok segítségért és 
igaságért. Lemondok és hatalmat Magyarország 
proletariátusának adom át” .

Az elnök elvtárs, mintha maga is a saját sza
vainak hatása alá került volna, még mindig ott 
állt a széken s csak akkor szállt le, mikor az 
emberek megmozdultak; mind egyszerre s mie
lőbb kint akartak lenni,v kint az után, a magyar 
szovjetköztársaság fővárosában.

Báti arcát hirtelen valami meleg érte. Beesett 
arcú, ismeretlen munkás csókolta meg örömé
ben. Valaki rákezdett az Internacionáléra. 
Nyomban sok száz torokból tört fel a hang. Mo
hón kaptak az éneken, mely egyszerre mintha 
véget vetett volna minden tájékozatlanságnak s 
belső tanácstalanságnak. Soha még így Pesten 
nem hangzott fel ez a dal. Több volt, mint egy 
a forradalmi dalok közül. Most már nem volt 
mások messzi s közeli hősi múltjából kölcsön
vett ének; magyar ének lett s mintha büszkéb
ben hangzott volna, mint máskor, mintha akik 
énekelték, éreznék, hogy eztán a föld akárme
lyik részén fogják énekelni, a magyar március 
21. éppúgy lelke lesz ennek a dalnak, mint az 
orosz október.

Pillanatok alatt kiürült a terem.
Báti és Lányi magukra maradtak. Hogy a 

nyomdászok elvesztek a szemült- elől, az utca 
képe olyan lett, mint más estéken, sőt a szokott
nál is náptelenebb. Esernyővel a kezében egy 
házaspár sietett el a két fiatalember mellett.

— Rettenetes ez az eső! Az új kalapom! — 
hallották az asszony hangját.



A két fiatalember a házaspár után fordult, 
mind a ketten a mélységes csodálkozásnak az 
érzésével. Aztán egymásra néztek és hangos 
nevetésre fakadtak.

— Én egész másképp képzeltem a történel
met — szólt Lányi vidáman. — Ez az, amiről az 
iskolában majd tanítani fogják, hogy „március 
21-én a főváros lakossága sorsdöntő órákat élt 
át”? Hanem — folytatta hirtelen elkomolyodva 
— maga érti, mi történt?

— Nem — felelte Báti, aki mindig sokkal 
mámorosabbnak képzelte azt az örömet, mellyel 
ezt a napot fogadni fogja. — Egyáltalán semmi 
se értek. Mit jelent ez: egyesülés a szociálde
mokratákkal?

— Siessünk a Visegrádi utcába, ott majd 
megtudunk mindent — ajánlotta Lányi.

S csakugyan: még nem értek a párthelyiség 
közelébe se, a Visegrádi utcán meglátszott, hogy 
valami rendkívüli történt. De ott is csak azon, 
hogy jólöltözött emberek; keménykalappal a fe
jükön és télikabátban kopott és rongyos ala
kokkal egy tömegbe elvegyülve, mind egy 
irányba, a pártihelyiség felé sietve, özönlötték 
el a Visegrádi utcát. Az időnként Kun Bélát él
tető tömegben legalább annyi polgár külsejű s 
öltözetű alak volt, mint munkásféle.

— Itt valami félreértésnek kell lenni — súgta- 
Lányi a kísérője fülébe, s egyikük se tudta 
volna megmondani, hogy ők-e azok, akik rosz- 
szul értettek valamit, vagy ez a nem is nagy tö
meg, mely a szokatlanul korán elcsendesedett 
városban mindenhez inkább hasonlított, mint 
felszabadulását köszöntő győztes forradalmárok 
seregéhez.

A ház előtt, melynek egyik emeletén a kom
munista párttitkárság és a Vörös Üjság székelt, 
már más volt a hangulat. Ott munkások álltak, 
köztük sok ismerős.

— Mi az, mi az, mi történik, elvtársak? — 
kérdezték izgatottan és értetlenül.

A munkások Kun Bélára várták. Kun még 
mindig a szociáldemokrata pártvezérekkel tár
gyal, a forradalmi kormányzótanács tagjainak 
listáját állítják össze. Minduntalan meg-meg-



újuló esőben már két órája álltak itt és vártak 
a munkások. Ezek nem csak kíváncsiak voltak; 
azért álltak itt, hogy kéznél legyenek, ha szük
ség lesz rájuk.

A nyitott kapuban szétvetett lábakkal, a fél 
kapunyílást elfoglalva Dani állt őrt. Rövid fe
kete bőrkabátját derékszíj fogta össze s a derék
szíjon revolvertáska és kézigránát csüngött. A 
ház körül felgyűlt tömeg magától is annyira 
rendet tartott, hogy még az utat is, mely a ka
puhoz vezetett, szábadon hagyták s Dani nap
barnított képével mégis olyan marconán állt itt, 
mint akinek ellenséges támadókkal szemben 
kell a vára kapuját megvédelmeznie. Báti el
képedve nézte ezt a sose látott Danit és egy
szerre elnevette magát. Mikor azonban Dani 
egy percre befordult velük együtt a kivilágított 
kapubejáróba, vidáman csillogtak még nagy fe
hér fogai, de eltolta Báti kezét, mely a gyilkos 
szerszámokkal megrakott feszes derékszíját ta
pogatta.

— Nem tréfa ez, barátom — mondta ném' 
sértődöttséggel a hangjában.

— Dani elvtárs — kérdezte Láhyi — igaz az, 
hogy szociáldemokrata népbiztos is lesz a kor
mányzótanácsban?

Bátinak megint nevetni kellet, mert Dani 
hivatalos képet vágott.

— Majd kiderül — mondta titokzatosan. A 
kapubejáróban még három legény jelent meg 
olyan öltözetben, úgy felfegyverkezve, mint 
Dani. Az egyik katonásan tisztelegve állt meg 
Dani előtt, Dani kezet nyújtott Bátiéknak:

— Barátom —  mondta — én vagyok a ter
rorcsapat parancsnoka. Nem kell félni a szo
ciáldemokratáktól.

Kint a tömeg az Internacionálét énekelte. 
Fent a párthelyiségben — az ismerős, nem ép
pen nagy szobában — ember ember hátán. Ren
geteg ember, akit soha itt azelőtt nem lehetett 
látni.

— Űgy  ̂látszik, csakugyan győztünk — je
gyezte meg Lányi. — De nem találja, hogy ba
rátságosabb volt itt, mikor még csak szekta vol
tunk?



Az első ismerős, akit ebben a hangos, lökdö
sődő, újságírókkal sűrűn spékelt, kellemetlen 
sokadalomban felismertek, a nyurga Sarkadi 
volt, s úgy megörültek egymásnak, mint atya
fiak egy távoli idegen országban. Sarkadi a rö
vid vakkantó nevetésével kesernyésen jegyezte 
meg: — Mint a bakák mondták: annyi a tetű, 
hogy épp csak hogy hely jut a bakának is a 
lövészárokban.

De most Török Géza jött feléjük. Melegen 
szorította meg kezüket.

— Maguk mikor tudták meg? — kérdezte s 
elmondta, hogy ő a Párizs kávéházban Lénárt- 
tól értesült az eseményről..

— És mi a véleménye? — kérdezte Lányi.
Török Géza megütközve nézett rá:
— Egészen úgy teszi fel a kérdést, mint Lé- 

nárt. Hogy lehet ilyesmit kérdezni? Hát nagy
szerűén ment eddig minden!

— De a szociáldemokraták? — vetette ellen 
Báti.

Török Géza legyintett. — Mit szociáldemok
raták! A kibékülés a diktatúra plattformáján 
történt meg!

Báti a fejét rázta. — Ma egy hónapja azt ír
ták, nem kár Kun Béla rabló és gyilkos úrért 
és most. . .

Török Géza nem hagyta kibeszélni:
— Megint érzelmi momentumok! Romantikus 

egy banda maguk, mind. Csalódottak, ínért hi-, 
ányzanak a romantikus effektusok. De mit 
akarnak? A szociáldemokraták beadták a dere
kukat és ami azt illeti, ami egy hónap előtt volt, 
az éppúgy történelmi szükségszerűség volt, 
mint ahogy ez ma történelmi szükségszerűség.

— Tudja mit? Akkor én a történelmi szük
ségszerűség ellen lázadok fel — fakadt ki Báti.

Török Géza nevetett.
— Lám — fordult Lányihoz — mindig mond

tam, hogy fenemód mohó ember ez a Báti. 
Máris a következő forradalmon töri a fejét. . .  
Egyelőre elég tennivalót ad majd ez is. j

Kintről, a zárt ablakokon keres/tül hatalmas 
feknorajló zsivaj hallatszott be. Valaki kinyi
tott egy ablakot.



— Kun Béla. . .  Halljuk Kun Bélátl Éljen 
Kun Béla! hallatszott lentről.

Az ajtóban megjelent Kun, vele együtt haj
lott háttal Vértes és szovjetcsillagos sapkával a 
fején, szürke katonaköpenyben S^amuelly. Kun 
egyenesen a nyitott ablakhoz sietett, lentről az 
éljenek egy utolsó, hatalmas hulláma csapott 
magasba, aztán csend. Mindenki leste a szót, hi
szen most fogják először hiteles szájból meghal
lani, mi történt. S mégis, mikor az ismerős, ke
mény hangon az első szó: Elvtársak! — felhang
zott, fent is, lent is zúgott a taps. Kun csak per- 
-cek múltán jelenthette be, hogy „rövid belső 
harc után Magyarország proletariátusa forra
dalmi egységét megtalálva, a mai napon átvette 
a hatalmat. A forradalmi koimányzótanácsot 
szociáldemokraták és kommunisták együttes 
részvételével alakították meg s első alakuló 
üléséről a i forradalmi kormányzótanács táv
iratban értesítette az orosz szovjetkormányt, 
bejelentette, hogy a magyar proletariátus a mai 
nappal teljes eszmei és lelki szolidaritásban 
fegyveres szövetségre lép orosz testvéreivel, s 
felszólítja a világ összes elnyomottait, hogy kö
vessék a; magyar példát. Holnap rhár meg fog 
jelenni a rendelet, mely az összes házak, gyá
rak, földek köztulajdonba vételét emeli tör
vényerőre . . .”

Kun Béla beszédét mondatokba tépte szét a 
felzúgó ujjongás. Báti azonban nem tudott az 
érzéstől szabadulni, amit ideútban Lányi azzal 
fejezett ki: Itt valami félreértésnek kell lenni — 
mert mikor Kun arról beszélt, hogy még korai 
volna a győzelmi ünnep, mert a diktatúrával a 
proletariátus csak a győzelem feltételeit sze
rezte meg, a tömeg éppoly elragadtatva tapsolt 
és éljenzett, mint mikor az orosz proletariátus
sal való fegyverszövetséget jelentette be.

S mikor Kun a diktatúrát fenyegető külső és 
belső veszedelmek ellen szólította harcba a tö
meget, mikor Kun a leküzdendő veszedelmeket 
sorolta fel, Báti önkéntelenül Szamuelly felé 
fordult, aki fején a sipkájával, hátát a falnak 
támasztva állt az ablak mellett, melyből Kun 
beszélt.



Szamuelly mozdulatlanul állt, s arcán csak 
két halványpiros folt s az alig észrevehetően 
meg-megrángó ajka árulta el izgalmát. Lent 
még el sem ült a harsogó helyeslés, mely Kun 
beszédét követte, amikor Szamaully egyik kezé
vel a kabátja zsebében, másikkal a sapkáját le
emelve, oda állt a nyitott ablakhoz.

Báti most hallotta először tömeghez be- 
szélei. Ügy képzelte erről az emberről, hogy tö
kéletesen ura az idegeinek s meglepte, mikor 
látta, hogy még a hangját se tudta fegyelmezni. 
A felsőteste úgy hajolt előre, ki az ablakon, 
mintha bele akarná magát vetni az utcán hul
lámzó tömegbe. — Proletárok! — kiáltotta s 
Báti, aki Lányival együtt utat tört magának, 
hogy közelebb menjen az ablakhoz, mert már 
az első mondat, amely a megszólítást követte, 
az eseményeknek félreérthetetlenül szándéko
san egyoldalú, szívük szerint való értelmezését,- 
jelentette.

— Proletárok! A Kommunisták Magyaror
szági Pártjának eddigi vezére, Kun Béla elvtárs 
a mai nappal az egész magyarországi proletariá
tusnak vezére lett. A Kommunisták Magyaror
szági Pártjának követelései a mai nappal a ma
gyar proletariátus egészének programjává let
tek. Abból, amit a Kommunisták Magyarországi 
Pártja, amit Kun elvtárs itt az imént program
ként hirdetett, egyetlen betűnek sem szabad 
papíron maradnia. A proletariátus ne várja a 
kormánytól, a hatóságoktól a program végre
hajtását: a szovjetben a proletáriátus az
egyetlen törvényhozó és egyben végrehajtó ha
talom. Elsősorban ébernek kell lenni és a leg
kisebb ellenséges megmozdulásra is egész erő
vel kell lecsapni a vörös terrornak. A terror — 
ez azt jelenti, hogy rettegniük kell tőlünk. A 
magyar proletariátusnak tudni kell, hogy ha 
most tán kushad is, de alattomos mindenre el
szánt, esküdt ellensége a burzsoázia s nem kell 
más, csak a diktatúra egyetlen gyenge pillanata 
és a burzsoázia kése már ott a proletariátus há
tán. Kun elvtárs csak a proletariátushoz be
szélt, s joggal. Mától kezdve ebben az országban 
senki más nem számít. Én is csak a proletariá-



tushoz beszélek: a magyar tanácsköztársaság 
szabad földjén fogjuk nemsokára ünnepelni an
nak a negyvenezer párizsi kommünárnak em
lékét, akiket a világ legcivilizáltabb burzsoá
ziája lemészároltatott. Nem kell -azonban a 
múltba menni. Én láttam, elvtársak, Oroszor
szágban, a burzsoázia fehér generálisainak 
munkáját. S amit minden proletár tud: ott van 
most a német burzsoázia példája az ő szociál
demokrata vérebeivel. Elvtársak, a fehér bes
tia mindaddig élő fenyegetés marad, míg a bur
zsoáziát, mint osztályt, a proletariátus kímélet
len terrorja meg nem semmisíti. Ez az út az 
egyetlen, mely minket is, mint orosz testvérein
ket, el fog vezetni a társadalomhoz, amelyben 
embernek ember által való kizsákmányolása le
hetetlen lesz. Mi ráléptünk erre az útra, elin
dultunk s jaj annak, elvtársak, rajtatok múlik, 
hogy jaj legyen annak, aki fel akar bennünket 
tartóztatni ezen az úton!

A tömeg lent éljenzett és tapsolt és csak úgy, 
éppen úgy, mint a hirtelen termett szónokok 
egész sorának, akik most már egymást követték 
az ablaknál. A szomszédos szoba is, melyben a 
Vörös Újság szerkesztősége volt, tele volt már 
emberekkel.

Szamuelly türelmetlenül támadt rá Lányira:
— Mi lesz a Vörös Újsággal? Kérjen Danitól 

egy terroristát vagy kettőt és menjen a Buda
pesti Hírlaphoz! Mától kezdve ott fogjuk nyo
matni a Vörös Újságot.

— A Budapesti Hírlap! De hiszen akkor igaz! 
— kiáltott föl Lányi, s Báti kezét megszorítva, 
már ment is.

A Budapesti Hírlap nyomdája a Vörös Új
ságnak! A grófok, püspökök lapja, az az újság, 
amely a háború alatt alig hagyott egy hetet is 
elmúlni anélkül, hogy Ady Endre, a hazaáruló, 
az iszákos, a vérbajos ellen ne kiabált volna a 
katonai rendőrség után!

Mintha csak ebben a pillanatban értette 
volna meg Báti egészen, hogy mekkorát fordult 
ez a magyar világ.

Valaki felkiáltott: — Itt nem lehet dolgozni!
Az ablaknál még mindig egymást követték a 

szónokok.



— Hiszen proletárdiktatúra van! — jutott 
I eszébe valakinek. — Kommunizáljuk ma éjsza

kára az egyik emeleti lakást! — hangzott az 
indítvány.

S egyszerre elkezdődött az a szédületes tem
pó, amely ezután heteken keresztül csak egy-egy 
órára lassúdott. Báti Vértessel és egy sereg is
meretlen emberrel elindult, felmentek a lép
csőn. Becsöngettek találomra'egy lakásba. Ál
mos szobalány nyitott ajtót. Aztán barna háló
kabátos, ápolt fehérszakállas úr jött ki.

— De uraim — a magánlakásom — az éjsza
kai nyugalmam.. .

Értetlen és ártatlan ijedtséggel bámult az 
öregúr. Rémületre nyilván nem talált okot, 
mert hiszen nem vad horda, hanem részben 
egészen jól öltözött s nem is rossz modorú tár
saság árasztotta el a lakást. De épp ez által tel
jeséggel nem értette a dolgot. Az emberek azon
ban, tán maguk is kissé zavarban, csak össze
mosolyogtak, mondták, hogy proletárdiktatúra 
van, s az egyikük még igyekezett rábeszélni, 
hogy csak feküdjön le nyugodtan. Közben lent
ről írógépet szállítottak föl, míg az emberek 
már le is telepedtek egy nagy szobában, mert 
annak közepén nagy ebédlőasztal állt. Valaki 
mindjárt fel is hajtotta a rendkívül mefelelő 
asztal térítőjét és összehajtva odaadta a fehér- 
szakállas úrnak. Papíros, tinta, toll is került, s 
a nagy asztal körül a következő percben már 
öten ültek és írtak a fejük fölött kissé vakítva 
égő kristálycsillár világításában. Akik később 
jöttek, kissé csodálkozva nézték az öregurat, 
aki karján felejtve a térítőt, még mindig ott 
állt. Ezek nem értették, hogy kerül az ide. Mi
kor azonban a szoba mindig újabb ki-bejáró 
alakokkal népesedett be, az öregúr megszólalt:

— De miért épp hozzám jöttek az urak? És a 
családi ezüstjeim, uraim — és az öregúr egy 
mozdulattal a szobában szabadonheverő, a már- 
ványos pohórszékekre kirakott drágaságaira 
mutatott.

Valaki mosolyogva súgta Báti mögött a szom
szédjának:

— Holnap úgyis megjelenik a rendelet, hogy 
minden értéktárgyat be kell szolgáltatni.



Az öregúrnak azonban senki se felelt; Senki 
se akadályozta meg benne, hogy összeszedje és 
kivigye kincseit a szobából. Vértes ott ült Báti 
mellett az asztalnál, s nézte a karján a terítő vei 
és nehéz tálakkal csoszogó öregurat.

— Éppígy fog festeni az apám, ha hozzánk 
bejönnek — mondta Vértes.

— Az első ember, akinek a húsába vágunk — 
jegyezte meg Báti. — Azért így szemtől szembe 
ez mégis furcsa .. .

— Ha sose kellene majd mélyebben a más 
húsába vám! — morogta Vértes.

Egész éjjel, tartott a munka. A nagy asztal 
mellett mindig összébb és összébb rukkoltak a 
székek, mindig több embernek' kellett helyet 
csinálni, ha némelyiknek csak egy utalvány 
vagy parancs megírására is. Vérteshez, aki a 
forradalmi kormányzótanács tagja lett, mind
untalan jöttek küldöncök hírekkel, utasítások
kal és kérdésekkel.

A hírek.. . Egyik'ember a Zrínyi utcai rend
őrkapitányságról jött. Rendőrtisztek és legény
ség testületileg felajánlották szolgálataikat. A 
rendőrtisztek küldöttségének szónoka kijelen
tette, hogy mindig is a munkássághoz húzta 
őket a szívük. Kovács elvtárs; aki a küldöttsé
get fogadta, csak annyit felelt:

— Az uraknak igazán pléhpofájuk van.
A kaszárnyákból is jó hírek jöttek. A katona

ság a tisztekkel együtt lelkesedéssel üdvözölte 
a forradalmat, éppígy a főpostán, éppígy a pá
lyaudvarokon — s benn a szobában, ahová a 
híreket hozták, minden hírre percekre megsza
kadt a munka, hogy aztán annál vidámabban 
folytatódjék. Megy, megy minden, mint a kari
kacsapás! Folyton járt az ajtó, s a nagy asztalnál 
írtak, folyton írtak. A Vörös Újságba kellett cik- /  
két írni, az első rendeleteket kellet megfogal
mazni: alkoholtitalom, statárium, fegyvertartási 
tilalom mindenki számára, aki nem tagja a 
munkás- és gyári őrségeknek.

Az ösegúr topogott. Ha egy percre kiment, 
nem lelte nyugtát, ha benn volt, leült a hinta
székbe, de nem volt maradása, izgatta ez/ a ren- 

1 geteg idegen ember, ,,az ő szobájában” minden-



féle alakok, akik itt úgy járnak ki-be, hogy 
még csak rá se néznek, s eszükbe se jut kö
szönni neki. Az öregúmak telefonja is volt, s a 
telefon folyton csengett. Kovács elvtárs a Zrí
nyi utcából telefonált. Nevet és mérgelődik. 
Ügy látszik — mondja — elfeledkeztek az 
Osztrák-Magyar Bank épületéről? Azonnal in
tézkedni hogy megbízhátó munkásőrség szállja 
meg ..

Az utca kint már elcsendesedett. Csak az író
gép kattog. A szobában már vágni lehet a füs
töt. Telefon, megint telefoh. De most Szamuelly 
telefonált az Üllői úti kaszárnyából. Lehetetlen 
állapot, a munkásnegyedek még értesítve sin
csenek. Azonnal autókat keríteni Privát autók? 
Mit? Mától fogva nincsenek „privát autók”, — 
szétküldeni embereket. Autók, teherautók, min
den jármű ki fegyverekkel a munkásnegye
dekbe, a munkásságnak fegyverben, készültség
ben kell lenni. Az utalványokat fegyveVre Ko
vács elvtárs adja majd a Zrínyi utcában. Dani 
jöjjön a telefoiihoz. Dani megjelenik. Bátit meg
látva elfelejti méltóságát és felsóhajt.

— Barátom, ha most itt volna az a frajla! 
Látod, itt lakott. Most látná, hogy nem vagyunk 
asszaszinok!

És Dani hirtelen elkeseredéssel oda vág ja a ci
garettáját. De az öregúr ijedten siet oda. Drága 
szőnyeg borítja a padlót.

— Pardon! —* kiált Dani és a feje összeütkö
zik az öregúréval, amikor lehajol, hogy ő vegye 
fel az eldobott égő cigarettát.

Vértes megy a telefonhoz: — Kovács elvtárs?
— Igen, sehol semmi ellenállás, minden tel

jes csendben megy.
Csupa jó hír Báti összeráncolt homlokkal 

nézi Vértest. Vértesen nem látszik az öröm.
Az öregúr egyszerre csak odajön az asztalhoz. 

Engedélyt kér, hogy elolthassa már a villanyt. 
Igen, a villanyszámla miatt. Vagy tán megfog
ják majd téríteni neki? — kérdi zsörtlődve, mert 
most már, hogy sokan elmentek, anélkül, hogy 
elvittek volna valamit, bátrabb lett.

Mikor a csillár kialudt, akkor észrevették, 
hogy kint már a hajnal szürkül. Báti is felkelt,



hogy elkísérje Vértest. A kapubejáróban egy 
fekvőszéken Dani aludt teljes fegyverzetben. 
Vértes felköltötte.

— Ezt nem szabad, elvtárs.
Kint a város a szokott hajnali álmosságban 

nyújtózott. Még villamosok sem jártak, csak 
pár tejeskocsi zörgött az úton. A Berlini tér sar
kán azonban találkoztak két városi munkással, 
akik már a forradalmi kormánytanács első fel
hívását ragasztották ki.

— Jó reggelt, elvtársak! — kiáltott feléjük 
Báti. — Mutassák csak, mit ragasztanak?

— Üj kormány van — mondta az egyik, egy 
idősebb ember, s fel se pillantva, tovább simí
totta keféjével a frissen felragasztott platkát 
ráncait. Aki a esirizes vödörrel mellette állt, az 
fiatalabb volt, s Vértes is, Báti is egyszerre for
dultak feléje. De az közömbösen nézett maga 
elé.

— Hallják elvtársak — szólt Vértes" — pro
letárdiktatúra az más, mint új- kormány!

— Olvashatták a hirdetményt, amit kira
gasztanak — toldotta meg Báti egy pillantást 
vetve a „Mindenkihez!” megszólítással kezdődő 
falragaszt. Az idősebb munkás keféjét leeresztve 
kissé csodálkozva nézte a két kora hajnalban 
oly beszédes kedvű úriembert.

— Csak azt szeretném tudni — mondta —, 
mért nem várhatott ez a plakát reggelig. 
Könnyen lehet, úgy gondolják az urak, hogy a 
szegény embernek még az éjszakai nyugalom 
se jár ki.

— Hát nem olvasta — mutatott Vértes a 
nagy fekete betűkre.

— Hallja az úr — nevetett a városi munkás 
— 1914 óta több plakátot ragasztottam,, mint 
ahány szál hajam van. Hát csak nem gondolja, 
hogy majd még el is olvasom?

Egyedül maradtak ketten szemben a plakát
tal, s Vértes cigarettára gyújtva várta meg, 
míg Báti elolvassa a felhívást, melyet a forra
dalmi kormányzótanács első ülésén szövegeztek 
meg.



M i n d e n k i h e z !

Magyarország proletariátusa a mai na
pon minden hatalmat a kezébe vett. . .  
A kapitalista termelési rend összeom
lott .. . Tanácsköztársaság . . .  A prole
tariátus a nagybirtokot, a bányákat, a 
gyárakat, a bankokat, a közlekedési 
eszközöket köztulajdonnak nyilvánítja. 
A földreformot nem földosztással, ha
nem szociális termelőszövetkezetek ala
kításával hajtja végre. Az árdrágítókat, 
az éhség és ruhátlanság hiénáig a spe
kulánsokat üldözni fogja, a fosztogató
kat s az ellenforradalom banditáit ha
lállal bünteti. Hatalmas proletárhadsere- 
get szervez . . .  Testvéri szövetség Szov- 
jetoroszországgal. Anglia, Franciaország, 
Olaszország és Amerika munkásságának 
testvéri üdvözlet. .. Csehország, Romá
nia és Szerbia, valamint Horvátország 
munkásait és parasztjait fegyveres szö
vetségre hívja a bojárok, nagybirtoko
sok és dinasztiák ellen. Ausztria és Né
metország munkásait felszólítja, szakít
sanak véglegesen Párizzsal és szövet
kezzenek Moszkvával, alakítsanak ta
nácsköztársaságot és fegyverrel kezük
ben szálljanak szembe az imperialista 
rablókkal. . .  Bármi is vár ránk, a szo
cializmus ügye győzni fog . . . ”

— Ugye, Vértes élvtárs — szólt Báti á két 
munkásra gondolva, mikor tovább mentek a 
hajnali ködben — az ember voltaképp nem így 
képzelte ezt a forradalmat?

— Túl korán jött. Túl korán és túl olcsón. 
Szinte kétségbeejtöen korán.

Báti riadtan állt meg.
— Nem értem, Vértes elvtárs. /
— Kísérjen el a Várba, közben beszélgethe

tünk.
— Hogy érti azt, hogy túl korán? — kérdezte 

türelmetlenül Báti.
— Mindnyájan úgy érezzük. Azt hiszem, Kun 

is. Most a Várban tán beszélhetek majd vele.



Túl korán jött, biztosan. De nem lehetett ki
térni. Követeltük a proletárdiktatúrát s most — 
Kun nem mondhatta, hogy még nem kell.

— De azt mondhatta volna, hogy a szociál
demokratákkal együtt nem!

— Azt se mondhatta. Csak azt tehette, amit 
tett: a legrigorozusabb feltételeket szabta, s. ök 
erre azt felelték: belátják, hogy eddig tévedtek, 
s magukévá teszik a kommunista párt program
ját és módszereit.

— S Vértes elvtárs most egyszerre hisz nekik, 
elhiszi, hogy ez igaz, hogy ez őszinte?

— Van köztük néhány, aki eddig csak azért 
volt ellenünk, mert nem tudta magát rászánni, 
hogy szakítson a régi párttal. Ne felejtse el, 
Liebknecht is közvetlenül a háború kitörése 
után még a hadihiteleket is megszavazta. , A 
pártfegyelem nevében. Ilyenek a magyar párt
ban kevesen, de vannak, s ezek most szívvel-lé- 
lekkel a mieink. Mint az, akivel tegnap beszél
tem. Elmondta őszintén, hogy a párt választmá
nyi ülésén Ő ellene volt a velünk való egyesü
lésnek, a proletárdiktatúra kikiáltásának. Nem 
hiszi, hogy a munkásság a diktatúrát tartani 
tudja. De mikor a döntés megtörtént a dikta
túra mellett s Garami erre kijelentette, hogy ő 
azonnal külföldre utazik, akkor ez a szociálde
mokrata azt mondta: azt már nem. Maradt, mert 
akár a katasztrófának, akár az üdvösségnek 
megy elébe a magyar proletariátus, vele akar 
maradni. Mit csináljak én cifra népek közt va
lamelyik bécsi vagy svájci hotelben egyedül az 
igazammal, míg idehaza majd, akár tévednek, 
akár nem, de az eget ostromolják — mondta, 
mert nagyon fel volt indulva tegnap. Csodál
kozni fog, ha meghallja, hogy ki ez.

— Csak nem. . .  az az aranyfogú? — nevetett 
Báti.

— De bizony, az Országos Propaganda Bi
zottság egykori elnöke. Nekem imponált — val
lotta be Vértes. — Az öreg még az éjszaka el
utazott az Alföldre, hogy kezébe vegye a falusi 
paraszttanácsok megszervezését.

— De miféle munka lesz ez, ha nem hisz a 
győzelem lehetőségében! — kiáltott fel Báti.
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Vértes vállat vont.
— Befejezett tényekkel áll szemben, majd

nem úgy, mint mi. Más választása nem volt, 
mint vagy úgy tenni, mint Garami vagy pe
d ig . . .  S aztán meglátja, feladatnak elég nagy, 
úgy dolgozni, mintha hinnénk . . .  mintha hinne 
a győzelemben. Miatta nem félek. De van egy 
harmadik fajtája a mi új szövetségeseinknek, s 
ezek a túlnyomó többség, ezek akik most aláírtak 
minden feltételt, nem azért, mert hisznek s nem 
azért, mert nem hisznek a győzelemben, hanem 
mert meg voltak ijedve — ezek Garaminál is 
rosszabbak. Ezek maguk a veszedelem. Az első 
válságos pillanatban éppúgy el fogják hagyni a 
mi hajónkat, mint most a szociáldemokráciá
é r t ... Nem, mert gazemberek, hanem mert 
mindig pátosznélkül, csak pillanatnyi perspek
tívákban élnek. És sajnos, ez az első válságos 
pillanat nem fog sokáig váratni magára. . .

— Nem értem, Vértes elvtárs — vetette 
közbe Báti — hiszen olyan simán ment eddig 
minden!

— Épp ez az — felelte Vértes. — Simán, a 
munkásság tömegeinek cselekvő részvétele nél
kül. Ha Németországban lesz diktatúra, ott a 
proletariátus már tudni fogja, hogy mit nyert 
vele és mit veszthet. Ne felejtse el, nálunk még 
egy hónap előtt a pesti munkások a polgári köz
társaság mellett s ellenünk tüntettek. Nálunk 
még nem voltak meg azok a harcok, melyekben 
ez az öntudat megtisztulhatott volna. S ma így 
megyünk bele a proletárdiktatúrába.

Báti elégedetlenül, de elgondolkodva folytatta 
Vértes mellett az útját.

— Vértes elvtárs úgy beszél most — szólalt 
meg egyszerre, s nem minden felháborodás nél
kül —, bocsásson meg, de majdnem úgy beszél, 
mint még tegnap a szociáldemokraták, mikor 
óvták a munkásokat a kommunista kalandtól. 
Mi nyitott szemmel nem fogunk vesztünkbe ro
hanni — mondták ők. Vértes elvárs meg . . .

— Én meg egész mást mondok — tiltakozott 
halványhűvös mosollyal Vértes. — Mi akartuk 
a forradalmat, ők nem s a katasztrófa csak az, 
hogy majdnem ártatlanok vagyunk a győzel-



műnkben. Mi történt tulajdonképpen? A polgári 
— szociáldemokrata kormány nem bírta telje
sietni a pokoli étvágyú antant parancsát, de el
lenállásra is képtelen volt. .. megfutamodott.
Mi nem követhettük a példáját.

Az utcán megjelentek az első újságkihordók.
Az egyik öreg nacionalista polgári lap vezér
cikkben üdvözölte a proletárdiktatúrát, mint a 
magyar nemzet egyetlen méltó feleletét az an
tant követeléseire. Míg Vértes átfutotta a ve
zércikket, Báti türelmetlenül várta, hogy újra 
megszólaljon.

— Látja — mutatott Vértes az újságra, mie
lőtt zsebregyűrte — a burzsoázia úgy fogja fel 
a .dolgot, hagyni kellett, hogy megcsinálják a 
proletárdiktatúrát, mert most a proletárok haj
landók lesznek háborúba menni Magyarország
ért. Óriási veszedelem, hogy nem belső forrada
lom, nem harc, hanem az antant hozta meg a 
proletárdiktatúrát. A burzsoázia, amint látni 
fogja, hogy mi csakugyan ellene csinálunk dik
tatúrát, egyszerre ki fogja heverni nacionaliz
musát és milliószor jobban gyűlöli majd a ma
gyar proletárt, mint a francia generálist. De mi ' 
fogja ilyen gyorsan a proletárt osztályöntuda
tossá tenni?

— Tehát? — kiáltott fel most már Báti. — • 
Tehát? Egyszerűen szerencsétlenség, hogy a 
proletariátus végre átvehette a hatalmat?

— Semmi esetre Se egyszerűen, sőt csak bizo
nyos, korlátolt értelemben szerencsétlenség — 
válaszolta Vértes olyan nyugalommal, mint aki 
olyan dologról beszél, amit már sokszor alapo
san átgondolt. — Bárhogy is végződik ez a prb- 
letárdiktatúra, a magyar munkásság tegnapról 
mára aktív történelmi faktor lett, Szovjetorosz- 
ország eddig egyetlen és első szövetségese. A 
világforradalom mindennap kirobbanhat s az
után meg, ettől függetlenül, ha nem vettük 
volna át a hatalmat, ha előle megfutamodtunk 
volna, akkor lenne, csak akkor lenne minden 
reménytelen. Ez demoralizálta volna a magyar 
munkásságot is és anarchiát teremtett volna, 
melyből nacionalista ellenforradalopn kelt volna 
életre. Tehát rendben van, hogy most így van.



A mi dolgunk tnost a leonidászi feladat: minél 
tovább tartani a világforradalom magyar front
szakaszát.

A budai hegyek mögül vakítva kelt föl a nap, 
s Vértes és Báti csak most vették észre, hogy a 
Duna-parti palotákon és szemben a budai vá
ron, mindenütt vörös zászló van kitűzve. S egy
szerre, mint a köd a most felkelt tavaszi nap 
elől, minden mérlegelés, meggondolás, fontol
gató aggodalom, az egész hosszú beszélgetés 
semmibe foszlott. Szélesen és vidáman csillogott 
most a Duna vize alattuk, s Báti szeretett 
volna felnyúlni, fel a magasba, végigsimítani 
tenyerével a meleg vörös színével új világot kö
szöntő zászlón.

— Szép, de csodaszép .ez a vörös Budapest! — 
kiáltott lel, s belekarolt Vértesbe. — Hogy is 
lehet valaki ilyen pesszimista! — és megpas- 
kolta a másik kezével a Lánchíd oroszlánját.

— Kísérjen még át a hídon — szólt Vértes 
s amint elindultak, nyomatékosan figyelmeztet
te Bátit: — Nem szeretném, ha félreértett volna. 
Ha pesszimista volnék — folytatta —, most is 
á könyveim közt ülnék, valamelyik német egye
temi városkában. De nem vagyok pesszimista. 
Én hiszem, hogy a polgári termelési rend a tár
sadalmi termelésnek utolsó antagonisztikus ala
kulata, hiszem, hogy a polgári termelési viszo
nyok már megteremtették azokat a materiális 
feltételeket, melyek ezt az antagonizmust meg
szüntetik. Nem vagyok pesszimista, mert én 
hiszem, hogy ezzel a polgári társadalmi rend
del az emberi társadalomnak a történelem előtti 
korszaka zárul le, és hiszem, hogy az igazi, az 
emberiség emberi történelme majd csak kez
dődik. S ha ez a magyar proletárdiktatúra csak 
egy perccel is sietteti az időt, ha ezzel csak 
egy perccel is előbb érkezik az emberiség a 
kényszerű antagonizmus határai közül, a sza
badság birodalmába . . .  keveset mondtam az 
előbb, mikor leonidászi feladatról beszéltem! 
Én csak azt akartam mondani, hogy a konkrét 
munka mellett, mely most ránk vár, nem sza
bad elfeledkeznünk a feladatokról, hogy szóban 
és írásban ezt a mi hitünket, ezt az öntudatot



belevigyük a szociáldemokrata befolyás alatt 
messzianisztikus méltóságát könnyen felejtő 
magyar proletárba. Mindnek olyanná kellene 
lenni, mint a nagyszerű lelkes csepeliek meg 
mint a mátyásiföldi elvtársak s akkor. . .

— Ügy lesz, úgy lesz! — ujjongott föl elra
gadtatva Báti. — A szociáldemokraták ellen pe
dig, az ellen a harmadik fajta ellen azonnal, 
alulról meg kell kezdeni a munkát. . .

Vértes kihúzta karját Bátiéból.
- -  Erről majd még beszélünk, ez szintén 

nem olyan egyszerű — mondta, és bár még nem 
volt célnál, búcsúra nyújtotta a kezét.

Mintha ez után a beszélgetés után túl hideg 
lett volna-a Vértes kézszorítása. S egyszerre a 
Báti szíve árván maradt melegsége, ahogy át
nézett a napban csillogó város tetőire, görcsös, 
kiáltó vággyal idézte föl Erzsi alakját. Látja-e 
ö is most ezt a vörös zászlókkal integető tény- 
nyé vált álmot? önkéntelenül körülnézett s 
csak mikor tudatára ébredt, hogy azt nézte, 
jiincs-e itt mellette valahol a közelben Erzsi, 
akkor indult el lassan s egyenesen Kozmáék- 
hoz. ö  akarta megvinni Kozma Györgynek a 
hírt.

Budapest most már ébren volt. Nem kurjon
gatva, nem mámorosán ébredt, s ez volt a gyö
nyörű. Budapest első vörös napja is már csak 
egy akart lenni az új, mindig vörös hétközna
pok közül. A külvárosok felé száguldó, fegy
verekkel megrakott teherautókon komoly, nyu
godt munkásemberek álltak s csak ha szembe 
is másik ilyen megrakott jármű robogott, emel
ték meg sapkájukat az autón állók s egymás
ra ismerő örömmel köszöntötték egymást, a 
a kiáltással: Éljen a proletárdiktatúra! Éljen! 
Éljen! Az éjszaka még csak nagyobbrészt pusz
tán szenzációéhes, legkülönbözőbb rétegekből 
összeverődő nézőközönség adta meg az utca 
jellegét, reggelre azonban, íme, már megjelent 
vörös Budapest felelős gazdája, Budapest szer
vezett munkássága, komolysággal, fegyelemmel: 
nem a forradalom nézői, hanem a forradalom 
hordozói. Sehol rekedt üvöltözés, s még üdvlö
vések se, mint októberben, az autókon egyet



len ittas ember se — akik azzal a hatalommal, 
amit ezek a fegyverrel megrakott autók jelen
tettek, így tudnak keresztülhaladni ezen a gaz
dag, tegnap még uraik birtokát alkotó városon, 
azok nem fellázadt rabszolgák, hanem tudatuk
ban mindig is urak, egyedül igazi urak voltak. 
Most birtokba vették, amit mindig is maguké
nak tudtak s olyan nyugodtan, egyszerűen, zaj
talanul rendezkednek s intézkednek, mint 
ahogy hozzászoktak az együtt munkálkodáshoz 
üzemeikben.

A gyalogjárókon is megjelentek fegyveres 
őrségek. Csupa munkás, vállukon fegyver. Sen
ki se parancsolt nekik, senkitől se kellett félniük 
s mégis rendben, hallgatagon mentek a hatal
mas paloták aljában, melyekben felhalmozva 
feküdt mindaz, ami nekik hiányzott: ruha, ele- 
ség, kényelem.

Egy korán kelő polgár, kezében kis fekete 
lakktáskával, csodálkozva állt meg, amikor egy 
ilyen csoport rongyos, fegyveres ember jött ve
le szemben.

— Mi történt? — kérdezte s megállt a háza 
kapujában.

A nyolc fegyveres ember nevetett, s az egyik 
készségesen felelt: — Átvettük a hatalmat, teg
nap este óta Magyarország munkásország.

A polgár bámuit, s a fegyveres munkások el
mesélték neki, hogy és mint történt, s hogy ők 
is, pedig mind a Váci úton laknak, csak éjfél
kor tudták meg.

— Micsoda? Kun Béla? Proletárdiktatúra? 
— ámult el a polgár, majd elgondolkozva gom- 
bolkozott ki* s húzta elő a zsebóráját. — Tán a 
vonatok se fognak járni? — kérdezte fejcsó
válva. — Teringettét, pedig föltétlenül el kelle
ne utaznom.

— A vonatok most biztosan járni fognak, 
csak utazzon — mondták neki s elmondták azt 
is a megnyugtatására, hogy hajnali egy óra óta 
járőröznek, anélkül, hogy bármiféle rendetlen
séget is észrevették volna. Az egyik még sze
rencsés utat is kívánt neki, mielőtt továbbmen
tek volna.



— Talán ez a legokosabb — fordult a lakk
táskás úriember bizalommal Bátihoz, amikor a 
munkások már pár lépéssel tovább kerültek. — 
Most aztán a kommunisták is sok vizet öntenek 
majd a borukba és rend lesz.

— Nem hiszem, egyáltalán nem hiszem — 
mondta Báti nevetve. Most már sietett Koz- 
máékhoz.

A Bimbó utcai palota kapuja nem volt be
zárva. Báti csengetés nélkül nyithatott be. Janó 
az udvarban hátul, a kert körül foglalatosko
dott, s amint megpillantotta Bátit, leoldozta 
kék kötényét, beletörölte a kezét és karján a 
köténnyel sietett Báti elé. Csupa ráncba futó 
nevető arca messziről elárulta, hogy a Bimbó 
utcában már tudtak az újságról.

— Még az este megtudtuk — felelte Báti kér
désére. — Egy idegentől, aki épp Báti urat ke
reste.

— Akárki is volt, most már nyugodtan meg
mondhatta a nevét. Nem igaz?

— Most már bátorságban lakozhat a szegény 
sóhajtott mosolyogva Janó bácsi. — Nagyon

rendes, barátságos fiatalember volt, s úgy saj
nálta, hogy csak bennünket talált itt. Lelkünkre 
is kötötte, el ne felejtsük megmondani, hogy ő 
kereste Báti urat az örömhírrel. Kilinyi, azt 
mondta, mondjuk csak, hogy a Kilinyi elvtárs 
kereste. . .  Báti úr akkor már tudni fogja, hogy 
kicsoda.

— Ebben az egyben igazat mondott — le
gyintett Báti. — Hanem mi van magával, Janó 
bácsi?

Minden örvendezés mellett is valami szokat
lan zavar és nyugtalanság látszott az öregen.

— Talán az a Kilinyi csinált valami galibát? 
—■ faggatta rosszat sejtve Janót.

— Oh, dehogyis — tiltakozott az igazságtalan 
gyanú ellen Janó. — Inkább nagyon is nyájas 
ember az. Már féltem, hogy meg is sértjük, 
mert ha el is mondott szépen sorjában mindent, 
mi még mindig nem tudtunk hinni benne, hogy 
ez csakugyan igaz lehet. Pedig úgy mondott el 
mindent, ahogy az ma reggel már benne volt 
a Vörös Újságban. Aztán mégis elhittük é s . . .



— És? — kérdezte türelmetlenül Báti.
— És akkor — folytatta akadozva, mintha 

valami bűnét kellene megvallania — akkor a 
Kozma úr azt mondta: Csak ezt akartam még 
megérni, de azért most még a magam két sze
mével látni is szeretném — és mindjárt menni 
is akart, el együtt a fiatalemberrel. De csak a 
kapuig jutott. Ott rájött a köhögés, meg a szé
dülés, nem bírt tovább és . . .  és emiatt aztán 
nagyon elkeseredett. Csak nem kell épp most 
felfordulnom? — így kiáltott s ebben nincs 
semmi rossz, Báti úr, mert öreg létemre is, én 
is nem szívesen gondolok a halálra. És a kis
lány, az sírt, hogy látta, mert okos kislány az.

— Tudom — mondta Báti és nyugtalanul, 
sietve indult balra, a pincelakás felé.

— Ne arra — szólt fejet hajtva Janó bácsi és 
a kapubejárótól jobbra, a grófi lakosztály fel
járója felé mutatott. Báti csak ekkor vette ész
re, hogy a nagy márványos lépcsőházra nyíló 
üvegajtó tárva-nyitva. Meghökikenve nézett az 
öregre, de az maga elé kötve megint a kék kö
tényét, már megfordult s ment vissza a kert 
felé.

Báti sietve fordult be a grófi lakás márvá
ny os lépcsőházába. A széles lépcsőfel járat első 
fordulójánál, a magasföldszinten nyitva volt az \
előszoba ajtaja. Báti bement, s egész sor nyitott, 
magas fehér ajtó tárult elébe. Alig tett pár lé
pést beljebb — a parkettán nem volt szőnyeg 
és a nagy idegen lakásban, a magas nagy szo
bában tompán kopogott a cipője — egyszerre 
nyugtalanul állt meg. Messziről egy sötétbarna • 
ruhás férfit látott hatalmas íróasztal előtt ka
rosszékében. Báti az emberből csak az előre
görnyedő hátát látta. Hosszú, keskeny hát. Ha 
nem látszott volna aztán a keze is, mely úgy 
támasztotta a lecsüngő fejét, hogy az ujjai 
a nyakszirtjét érték, így távolról az egész moz
dulatlan alak olyan lett volna, mint ahogy ön
gyilkosokat szoktak előrebukó fejjel ábrázolni.

Az íróasztal előtt ülő férfi, mint ahogy az 
már történni szokott, ha valakit soká néznek, 
hirtelen hátravetette a fejét, majd székével 
együtt szembefordult Bátival.



Meglepő és még inkább ijesztő volt így civil
ben, de kétségtelenül ő volt a karosszékben: 
Kozma György most már szembe Bátival, hát
tal a szélesen terpeszkedő íróasztalnak. A kato
naruha úgy hozzátartozott már Kozma György 
alakjához, mint a lázas szeme, a rekedtes hang
ja, mint a bőre s ebben a civil ruhában különös 
módon nem annyira idegennek, mint inkább 
ijesztően levetkőzőttnek hatott. Vagy legalábbis, 
mintha blaszfémiát követtek volna el rajta, ön
tudatlan blaszfémiát, mint a halottakon, akik
nek megmerevedett tagjait, kihűlt testét bar
bár maskarának ünneplő ruhába bujtatják, s 
úgy ravatalozzák fel a tehetetlent azok elé, 
akik tán tegnap még mozogni, akarni és tenni 
látták.

Kozma György nem kelt fel a mély karosz- 
székből. Az arca, a hústalan, hártyaszerüen 
sárgás szeplős arca merev maradt, kifejezés
telen, csak mintha a szeme volna nagyobb, mint 
máskor. S a nap oly fényesen, oly ragyogva 
sütött! Báti hallott arról, hogy vannak tü$őbajo
sok, melyeknél iaz| utolisó stádiumban elmezavair 
jelentkezik — csak mikor belépett a szobába, ahol 
Kozma György még mindig mozdulatlanul ült, 
akkor kezdte megérteni, mi történt. Az Íróasz
tal minden fiókja kihúzva, feldúlva, leve
lek, iratok, névjegyek szétszórva s mintha szél
vihar kavarta volna fel az egész szobát, a pa
pírosok között cipők, régi pénzek, egy vadász
kalap, női ruhadarabok, fehérnemű mind szám
talan összevissza halomban. Kozma György 
nem volt elihezavarodott. Komoran, kihívóan, 
majdnem ellenséges daccal nézett most Bátira. 
Az ing rajta a régi inge, elöl szakadozott, durva 
kék vászon, 5 ahogy leselkedve felnézett Bátira, 
a nagy ádámcsutkája, melyet eddig a katona
zubbony takart el, a gróf ruhájából szinte iz
gágán ugrott előre. Első szava Bátihoz nem az 
eseményekről, hanem a cipőjéről szólt.

— Éppen passzol — mondta és a felemelt lá
bára mutatott. Fekete lakkcipő vplt rajta. — No, 
mit szól mindehhez Báti elvtárs?

Báti ráncolt holnlokkal állt szemben Kozma 
Györgyei. A grófi ruha, a lakl^cipö, ez a dik



tatúra első hírére kitörő mohó kapzsiság is 
visszataszító volt, de a legvisszataszátóbb ezek 
a fetört fiókok, a kiszórt, összetaposott levelek, 
főleg a levelek. S Bátinak a nyelvén volt már 
a szó: ez, ez nem a kommunizmus, Kozma elv
társ, ez . . .  De akkor a kérdésre: no mit szólsz 
mindehhez, Báti elvtárs? — Megint ránézett 
Kozma Györgyre, és egyszerre, egy percnyi 
gondolkodás nélkül nyugodt hangon felelt:

— Annyi joga magának is van mindehhez, 
Kozma elvtárs, mint a grófnak volt.

S hogy Kozma Györgynek nem volt szabad, 
nem lehetett másképp felelnie, azt abból látta, 
hogy egy percre a régi tűzzel néztek rá az is
merős szemek:

— Hát most már elhiszem: ez a mi forradal
munk.

Báti a lakkcipőt nézte. Mindig a nagy, töre
dezett bőrű bakancsban látta ezt a lábat. Koz
ma György is, most már megint kialudt, üres 
tekintettel a fényes holmit nézte a saját lábán. 
Egyszerre az íróasztal mellett álló dohányzó- 
készletre mutatva felkiáltott:

— Milyen szőke szivarokat szívtak, nézze 
meg, milyen szalagokkal! Megpróbáltam.. .  
Azelőtt úgy szerettem a dohányt.

Az íróasztal üveglapján egy összenyomott 
szivar feküdt. Kozma felkapta és mintha a fal
hoz akarta volna vágni, de valamiképp meg
gondolta s csak forgatta az ujjai közt és nézte.

Üljön le, Báti elvtárs — szólt aztán csak úgy 
leejtve a leveleire bomlott szivart. — Ha rá
gondolok, hogy amíg engem ott kinn kikötöt
tek, ezek itt ilyen székekben ültek é$. . .  — 
Kozma György úgy rázta a fejét, mint akinek 
elviselhetetlen ez a gondolat. Két kezét elő
relökve, hat ujját fölnyújtva folytatta: — Hat 
ruhája volt a grófnak! Hat, csak itt! Hat! És ing 
és gatya. . .  rettenetes mennyi! Ezt nem is tud
tam, ezt azért nem. A feleségem, az lány ko
rában cseléd volt, járt úri házakban, de még 
ő is, amikor ezt a rettenetes gazdagságot meg
látta, Báti elvtárs, sírva fakadt az asszony. Mit 
sírsz? — ripakodtam rá és tudja mit mondott?



Semmit. Csak elfakadt sírva. Nem tudott sem
mit se szólni az asszony.

— Hol vannak most? — kérdezte Báti.
Csak kisvártatva felelt Kozma György.
— Ágyat vetnek nekem.
— És most a ruhát nézte, amit le kell vetnie 

és Báti életében még nem látott felnőtt ember 
szemében ekkora riadt, könyörgő bánatot, mint 
amikor a ruhájáról rája emelte tekintetét 
Kozma György és még egyszer, szinte fahan
gon ismételte: — Ágyat.

A grófi hálószoba-, ahová Báti az asszony után 
ment, szép, tágas szoba volt szintén, de ami a 
berendezést illeti, nem sokban különbözött 
akármelyik jómódú polgári hálószobától. Két 
egymás mellett álló, fejnél faragásokkal dí
szített sötét ágy, oldalt éjjeliszekrények s az 
ágyak fölött óarany színű széles rámában olaj
nyomatos szentkép. Az egyik sarokban régi
módi öltözőasztal, aztán két nagy szekrény, 
meg egy ottomán a szobában. Az egyetlen, ami 
például az ő szülei hálószobájánál fényűzőbb
nek látszott Bátinak, az a krémszínű, gazdagon 
csipkézett ágytakaró volt — ez is csak azért 
tűnt a szemébe, mert olyan tanácstalanul, 
majdnem megilletödve állt itt az asszony, s 
szorosan mellette a kislány. Rózsi most úgy hú
zódott meg az anyja mellett, mint ahogy aze
lőtt csak Kozma György mellett lehetett látni.

— Én félek itt — mondta az asszony. Ügy 
nézett körül, mintha nem élettelen bútordara
bok, hanem kiszámíthatatlan, ellenséges eleven 
lények lennének, amiket meg kellene érintenie. 
— Látta, mit tett itt fenn? — fordult az asszony 
Bátihoz. — Most meg azt mondja, mától kezdve 
itt lakunk — és itt vessünk neki ágyat, itt!

— Meg kellett volna várnia, míg a munkás- 
tanács utal ki neki lakást, ez igaz — mondta 
Báti. — De hát, ha már így van — mért nem 
vetik meg neki az ágyat?

— Ezt?
Az asszony úgy nézett körül, mint aki mene

külni szeretne. Ekkor azonban bottal a kezé
ben megjelent Kozma György. Ezüstfogantyús 
sétabot volt az, amire támaszkodott s Rózsi ar



cát elfutotta a pirosság s mindjárt lesütötte a 
szemét. Bátinak is néhéz volt Kozma Györgyre 
nézni, mert hogy így állva látta, még jobban 
elütött tőle a rá nem szabott ruha. Legelvisel
hetetlenebb a lakkcipő volt. De észrevette, 
hogy Rózsi titokban izgatottan lesi épp az ő ar
cát, mintha attól félne, hogy tán kinevetik vagy 
megvetik az ő apját s épp azért igyekezett kö
zömbös, természetes hangon beszélni:

így, Kozma elvtárs — mondta s fölhajtva az 
ágyterítőt, az ágyra mutatott — itt majd ki
nyújtózhat.

— Báti elvtárs, hol fog most majd lakni? — 
kérdezte az asszony s kérlelve tette hozzá: Nem 
maradna nálunk? Hisz annyi itt a hely!

— Fenn az emeleten éllakhatna — szólalt 
meg mindjárt Kozma Gypi\gy. — Itt lenn — 
ezt magunknak szeretném.

— Én — felelte Báti — é n . . .  még nem is 
gondoltam rá, nem is tudom, hol fogok lakni — 
és mert már nem tudta hova nézzen s mielőbb 
kint akart lenni, kezét nyújtotta Kozma 
Györgynek.

— Nem szeretném — szólalt meg Kozma 
György —, nagyon nem szeretném,, ha épp ide 
a fejünk fölé akárki népséget kvártélyoznának 
be.

Talán Kozma György épp ezt akarta: meg
mutatni, élvezni, hogy most neki, egyszer neki 
mindent szabad.

Az asszony lehajtott fejjel állt, de Rózsi da
cos kínos mosoly mögé igyekezett rejteni, hogy 
szégyelli magát az apja miatt. Mikor Báti el
köszönt és sietve elhagyta Kozma György grófi 
lakását, azon vette észre magát, hogy nem 
egyedül megy kifelé. Alig egy lépés távolság
ból kigyúlt arccal jött utána Rózsi. Báti hátra
nézett, s akkor a kislány is megállt, s hogy 
Báti tovább ment, utána jött tovább a kislány 
is.

— Akarsz valamit? — fordult vissza Báti.
Rózsi, mint az előbb, a földre nézett és hall

gatott.
— No, csak mondd meg. Valamiért csak ki

kísértél? Miért?



— Csak — mondta Rózsi.
— Hát. . .  hát akkor — felelte Báti — gyere 

le velem, elvtársnő. Percre még elnézünk Janó 
•bácsihoz. Jó?

Rózsi kétszer is rábólintott, hogy igen.
>Janó bácsi a maga kis udvari szobájába ve

zette a vendégeit. Valósággal jólesett itt min
dent éppúgy találni, mint azelőtt.

— Én már csak itt maradok — mondta Janó 
bácsi. — Minek nekem ennél jobb? Neon va
gyok én, beteg — tette hozzá mindjárt, mert 
látta, hogy Rózsi még vörösebb lett.

— örül-e, Janó bácsi? — kérdezte Báti, hogy 
másra terelje a szót.

— így van ez jól — mondta Janó. — Engem 
kinevettek, ha az evangéliummal jöttem, pe
dig abban ez mind benne áll. „Ne gyöjtsetek 
magatoknak kincset a földön . . .  mert ahol az 
embernek kincse, ott a szíve is.” S mikor ma az 
újságban olvastam, hogy most már minden 
köz lesz, ez mindjárt eszembe jutott. Most 
már majd nem gyűjtenek kincset, szabadok 
lesznek, nem lesz szegény és gazdag. így van 
jól. Most a fejsze a fának gyökerére vettetik.

— Hanem, hallod-e Rózsi — fordult Báti a 
kislányhoz, mert az volt a félelme, hogy bár
mit is beszélnek, apja miatt való szemrehá
nyásnak érezhetné —, most már igazán nem 
kellene egész nap itthon ülnöd. Emlékszel, mi
kor először találkoztunk, akkor is kérdeztem, 
miért nem mégy az ifjúmunkások közé. Most / 
már tudom, hogy akkor nem^ volt sza
bad. De most? — s Báti nevetett, hogy a kis
lányt jobb kedvre hangolja. — Most nem kell 
már rejtekhelyekről gondoskodnunk, s az ifjú
munkások most mindenféle szépet fognak ta
nulni, tornázni fognak, kirándulnak és . . .  és 
jobb lesz neked köztük, mint most itthon.

— Jó nekem itthon is — mondta Róz$i söté
ten.

Egy percnyi csend lett.
— Mindig Kozma úr mellett volt, amikor 

még az. . .  — igyekezett Rózsinak segítségére 
jönni Janó bácsi, de nem fejezte be a mon-

 ̂ datot, vagy nem fejezte ki a gondolatát, hanem

\



átugorva a szón, folytatta. — Most nem sza
bad, hogy magára hagyja a Kozma urat. En
gem is kísértett a botránkozás, de mikor meg- 
/áttam ott fönt, a bibliai Jób ötlött eszembe, 
Űz földről való ember, aki hamu közepette 
ült és ícseréppel vakarta égő testét. Cserép 

helyett a gróf ruhája s hamu helyett az ezer 
holmi — de nem a hamu s nem a cserép, a 
megkeseredett szív teszi Jóbot.

De Rózsinál most Janó minden szava sebhez 
ért. Éppúgy kínozta, ha megvetették az apját, 
mint kínózta az is, ha szánják. Mintha ő állna 
itt anyaszülte pőrén, úgy kínozta, hogy nem 
tudja eltakarni az apja szégyenét — s hogy 
nem tudja letakarni a saját érzéseit és gondo
latait.

Báti megfogta és a tenyerébe vette Rózsi 
száraz, hideg kezét.

—■ Sokkal jobb lesz, ha mi, elvtérsak, egy
más közt — mondta Báti — őszintén megbe
széljük Kozma György dolgát, mert hiszen 
Rózsi nemcsak Kozma György lánya, hanem elv
társnő is. Kozma György csak azt tette, amit az 
elmúlt világban a szegényekkel tettek a gazda
gok. Mi tudjuk, hogy nem azért vesszük el a 
grófoktól a palotákat, hogy most mi legyünk 
a grófok, hanem hogy új világot teremtsünk, 
mely majd új embereket teremt. ' Kozma 
György túl soká lakott picében ahhoz, hogy el 
ne szédítse a grófi palota. De mi tudjuk, hogy 
a mi szemünkben ez betegség s ha fáj is, .miért 
esnénk kétségbe rajta?

Rózsi arcáról lassan eltűnt az a gyötrelmes 
pír, s a kis keze önkéntelen görcsös szorítás
sal fogta Bátiét. Báti úgy érezte, hogy ez a 
fagyos kislánykéz — belesír az ő tenyerébe. Fel
szabadult, vonagló, hálás sírással.

— Egészen így van, de egészen így — mond
ta Janó bácsi felvidulva. — Beh jó is az, ha az 
ember ilyen igazságosan át tud gondolni min
dent! Eljön-e majd azért most is néhanapján 
mihozzánk? — kérdezte aztán, hogy Báti tá
vozni készült. — Mert tudja, mostanában úgy 
hiányzott nekem, hogy újságolvasás után nem 
kérhettem a magyarázatát. Ha még ráérne, sze



retnék legalább még egyet megkérdezni. Hogy 
most már nálunk minden ilyen jól van, úgy 
sajnálom azt a többi országbeli millió meg 
millió népet, de főképp a szegény németet, akik 
már annyit véreztek az igazságért. Mért nem 
történik már ott is úgy, mint nálunk?

— Kezdte az orosz kakas s hajnal lett most 
nálunk vb — nevetett Báti. — Most aztán majd 
mi kukorékolunk szorgalmasan, míg csak ki 
nem ihajnalodik mindenütt.

És Rózsi is most már mosolygott. S azzal a 
bizonyos egyetértő sokatmondó mosollyal, csak 
hogy valami érett fájdalom is vegyült belé. S 
mikor kimenet élénk beszélgetésben a lépcső
házhoz értek, Rózsi nem kísérte Jahóval együtt 
a kapuig Bátit, hanem befordult és hátra se 
nézve, ment fel az apjához.



S T E I N  E L V T Á R S  ÉS A T Ö B B I E K

Benn a városban, utcasarkokon és hirdető
oszlopokon már s&rűn sorakoztak egymás mel
lé az új felhívások és rendeletek. A legszorgalma
sabb a szocializálási népbiztosság volt. Ha Bá- 
ti nem is hallotta volna már az éjszaka, most 
kitalálta volna, hogy ezt a népbiztosságot, 
melynek élére ugyan névlegesen volt szociál
demokrata miniszter került, Stein elvtárs vette 
keményfogású kezébe. Nemcsak a rendeletek 
száma volt az, ami imponált neki, hanem az is, 
hogy — éjszakától hajnalig — minden rende
let mellett aprólékos, pontos végrehajtási uta
sítások is voltak. Az egyik hirdetmény az élel
miszerüzletek, gyógyszertárak, papír-, könyv- 
és dohánykereskedések kivételével — vala
mennyi üzlet azonnali bezárását rendelte el. S 
a megokolásban még meg is magyarázta a mun
kásoknak, hogy a felhalmozott árukészleteket a- 
zért kell azonnal leltároztatni, hogy azoknak igaz
ságos elosztásáról gondoskodni lehessen. S a 
rendelet még arról se feledkezett meg, hogy a 
bezárt üzletek alkalmazottainak erre az időre 
is meg kell kapniuk a munkaadótól a teljes fi
zetésüket. A szocializálási népbiztosságnak si
etős volt, hogy a háziurakkal is véglegesen le
számoljon; egy másik rendelet arról szólt, hogy 
lévén minden lakóház a magyar tanácsköztár
saság tulajdona, az eddigi háztulajdonosok ez
tán lakásuk után lakbért tartoznak fizetni, lak
bérük összegét a kerületi lakásbiztosok álla
pítják meg, a lakbéreket pedig tőlük is, mint 
a többi' lakóktól, a házbizottság szedi be. A



házbizottságot a lakók választják, maguk a 
házbizottságok pedig két bizalmit jelölnek ki. 
A javak igazságos, szükségleteknek megfelelő 
elosztása érdekében, eztán csak az vásárolhat, 
akinek jogosultságát a két házbizalmi igazolja. 
Rendelet godoskodott az ipari, bánya- és közle
kedési vállalatok ideiglenes igazgatásáról is. 
Minden húsz munkásnál többet foglalkoz
tató üzem köztulajdon, s a munkások ellenőr
zése alá lesz helyezve. Az ellenőrzést üzemi 
tanácsok gyakorolják. Az üzem vezetéséről az 
üzemi tanácsok mellett, velük egyetértésben 
kormánymegbízott gondoskodik. Ha a két ins- 
tancia, üzemi tanács és kormánymegbízott, vala
miben nem tudna megegyezni...

Stein elvtárs, íme, semmiről se feledkezett 
meg. Ahogy Janó bácsi mondta: a fejszét a 
fának gyökerére vetette. Stein elvtárs tudja 
mit akar, tudja, “hogy lehet elérni azt, amit 
akar. Alapos, rendszeres és tervszerű a munká
ja. Ha volt egy ember az országban, akit nem 
ért készületlenül a diktatúra kitörése, az biz
tosan Stein elvtárs volt. ö  már régóta teljes 
felszereléssel várt a diktatúrára s a hírre, hogy 
itt van, megjött, belenyúlt a kopott, barna vá
szontáskájába, és elővette a rendeleteket. S lám, 
megvolt az értelme, hogy a rendeletek előre 
készen voltak, mert most már első nap az 
üzletek leeresztett redőnyökkel várták Stein 
elvtárs embereit, kik talán már el is indultak 
elkezdeni az árukészletek leltározását. •

A rendeletekkel teleragasztott oszlopok előtt 
is, ott is csoportokba verődve álltak a polgárok. 
Az északai általános virágos kedv ezeknek a 
rendeleteknek láttán reggelre meghervadt. A 
polgárok olvasták a felhívásokat és a renge
teg rendeletet, újra s újra elolvasták őket, az
tán még állva maradtak, mintha várnának 
valamire. De senki egy szót sem szólt, aggódtak 
és mindenekfölött csodálkoztak. Egészben a 
Belváros nagyon csendes volt.

— Az se olyan egyszerű — mondta Vértes 
Bátinak, mikor a szociáldemokraták ellen való 
harcról beszélt. Báti most még kevésbé tudta
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megérteni ezt a fagyos, szófukar figyelmezte
tést. Ha most már a szervezett proletariátus ha
talmának nevében egy pár ilyen rendelet olyan 
hatalmas ütésekkel illetheti a századók óta 
örökkévalónak hirdetett jogrendet, akkor eh
hez képest, gondolta, csak nem lehet olyan 
komplikált feladat az se, hogy a munkásságot 
a méltatlan vezetőktől minden időkre megsza
badítsuk?

Másnapra hirdették a diktatúra kikiáltását 
és a munkáspártok egyesülését ünnepló gyű
lést, s Báti egész napja s a következő délelőttje 
is azzal telt el, hogy erre a gyűlésre tüntetést 
szervezzen a szociáldemokrata vezetők ellen.

Az elvtórsak mind egyetértettek vele és so
kan közülük biztatták is, mert á szociáldemok
raták aláírtak ugyan mindent, de, ma csak az 
első nap és máris óvatoskodnak. Szamuelly — 
legalábbis ez a hír járta a kommunisták közt 
— azt indítványozta, hogy nyomban le kell 
tartóztatni egy tucat hírhedt reakciós politikust 
és nagytőkést — és a kormányzótanácsban le
szavazták. Igaz-e a hír, azt nem lehetett meg
tudni. A kormányzótanács kommunistái tagjai 
egyszerre el voltak vágva a többi elvtársaktól, 
elvágták magukat a szabállyal, hogy a kor
mányzótanács üléseinek lefolyásáról nem sza
bad beszélniük. Stein elvtársat például Báti a 
hivatalában kereste föl, a “tőzsdepalotában.

— Pompás érzéke van a szimbólumokhoz — 
gratulált Báti. — Ez kitűnő gondolat volt, bör- 
ziánerek tanyájából a szociális termelés nép
biztossága! Mit szólt ehhez a szociáldemokrata 
kollégája?

Stein elvtárs, aki a gratulációhoz elégedetten 
vicsoigatta a sárgás fogait, a kérdésre keser
nyésen vont vállat.

— De hát muszáj volt ezt így csinálni? — 
kérdezte Báti. — Muszáj volt kompromisszum
mal kezdeni a proletárdiktatúrát, szociáldemok
ratákkal?

Stein elvtárs bólintott.
— A szakszervezetek miatt volt muszáj, a 

szakszervezeti törzsfőnök miatt.



S mikor Báti előadta a tervét, hogy a holna
pi népgyűlésen nyilvánosan megkezdi az agitá- 
ciót a szociáldemokraták ellen, Stein elvtárs 
fölhúzta a homlokát és diplomatikusan felelt:

— Próbálja meg.
Különös volt az is, hogy az elvtársak mind 

örültek és mégis a második szónál már minden
ki valami levertséget árult el. Maga Török Gé
za is, akit Stein elvtárs a vegyészeti üzemek 
szocializálásának és termelésük elosztásának 
megszervezésével bízott meg. Török Géza is 
másképp beszélt, mint még akárcsak az éjsza
ka is.

— Én igyekszem ugyan másra nem gondolni, 
mint a műtrágyatermelés fokozására — mondta.
— Igyekszem.

Üjpesten a munkások között megint másként 
volt minden. Steiner elvtárs először azt mondta 
Bátinak; ha jónak látja, szólaljon fel az ellen, 
hogy a szociáldemokraták is bekerültek a kor
mányzótanácsba, de őt magát most ez az egész 
kérdés édeskeveset érdekli. Neki egyetlen 
gondja most, hogy a termelés folytonosságát^ 
ha lehet, fokozását a gyárban biztosítsa. Az 
egész gyárban, mely több száz munkást foglal
koztat, rajta kívül összesen tíz olyan elvtárs 
van, akikre számítani lehet — tehát nem köny- 
nyű a feladat. A munkások egyrésze ma például 
azon a címen,, hogy forradalom és azonkívül 
szombat is van, csak bérfizetéskor jött be a 
gyárba, más részük pedig — minthogy az ak
kordmunkát azonnal eltörölték — a munkaidő - 
alatt egyszerűen kipihente magát. Steiner elv- 
társ azonban ennek ellenére se volt kishitű, 
csak éppen meg akarta magyarázni Bátinak, 
hogy miért nem érdeklik most általános politi
kai kérdések.

Steiner elvtárs felesége azonban valósággal 
ragyogott az elégedettségtől. Panaszkodott 
ugyan, hogy mióta az ura kijött a börtönből, 
alig lehet otthon látni s hogy az ura azzal vi
gasztalja, hogy most, mikor az üzemi tanács 
mellett rábízták a gyári vezetését, még keveseb
bet lesz otthon — de ez a panasz dicsekvés is 
volt. A kedves, kissé hiú s a vastag Steiner mel-



lett különösen soványnak iható kis nő belepirult, 
amikor Báti, akit ott tartottak vacsorára, el
mondta, hogy Kocziántól hallotta, milyen nagy
szerű szakáiésművész. Az asszony számára a 
diktatúra azt jelentette, hogy a férje hivatal
nokból gyárigazgató lett. A vacsorához nagy 
gonddal terített s vacsora alatt, attól a perctől 
kezdve, hogy az asszony is végleg benn maradt 
a szobában, egész a vacsora befejezéséig, kedé
lyes beszélgetés folyt s mindenről volt szó, 
csak politikai dolgokról nem. Vacsora után 
Steiner elvtárs megcsókolta a feleségét s meg
kérte, hogy éjszakára vessen Bátinak is ágyat, 
mert mire a gyárból visszajönnek, késő lesz, s 
nem kap majd villamost.

Amint Steiner elvtárs kilépett a lakásából, s 
egyedül maradt Bátíval, megint a komolv dol
gáról, a gyárról kezdett beszélni. Ma délelőtt 
kitették az eddigi igazgató szűrét és a népbiz
tosság rendeletének megfelően öt üzemi ta
nácstagot választottak. A munkások nagy ré
sze úgy fogta fel a dolgot, hogy az üzemi ta
nács tagjai afféle igazgatók lesznek, és megle
hetős nagy számban akadtak tanácstagsági ön
jelöltek. Steiner elvtárs erre megmagyarázta 
nekik, hogy az üzemi tanács tagjainak tovább
ra is éppúgy kell a gyárban dolgozniuk, mint 
eddig, csak ha a többiek már hazamennek, ne
kik esetleg még az .irodában kell maradniuk. 
Steiner elvtársnak ezeket az egyszerű dolgo
kat kétszer is el kellett ismételnie Bátinak, 
aki egész idő alatt, mióta kiléptek az utcára, 
nem tudott másra gondolni, mint egy másik 
estéjére, egy másik házaspárnál. Csak most 
értette meg, miért tett rá olyan nagy benyo
mást, mikor Herting olyan ügyetlenül, de 
olyan lobogó vággyal akarta Grétet mindar
ról meggyőzni, amiről ő meg volt győződve. 
Herting elsősorban forradalmár volt, de szen
vedélyes akarattal a maga életét is egyetlen 
egésznek akarta; nem volt egv külön nyilvá
nos és egy külön belső, családi magánélete, 
nem volt külön egy pártja, külön egy asszo
nya, mindig és mindenütt ugyanaz volt. A 
legtöbb ember úgy él, hogy darabokra töri a



lelkét és egyszerre valami nagy boldogság
gal érezte, hogy az övé még egész; ránézett 
Steiner elvtársra és egyszerre nagyon saj
nálta.

Gubi elvtársat és Kocziánt a gyár irodájá
ban nagy munkában találták. Az öt üzemi ta
nácstag közül, akiket ma választott meg a 
gyár munkássága, csak ok ketten voltak kom
munisták. Gubi és Koczián az íróasztalra kö
nyökölve, mind a kettő kezében ceruza, előttük 
számok és üzleti könyvek, azon törték a fejü
ket, hogy nem lehetne-e az eddiginél maga
sabb béreket fizetni. Kocziánt annyira lefog
lalta a számára szokatlan munka, hogy épp 
csak kezet szorított Bátival, Steiner elvtár
sat pedig mindjárt odaültette maga és Gubi 
közé, hogy magyarázatodat adjon nekik, mert 
nem ismerték ki magukat az üzleti könyvek 
különböző rovatai között.

Báti csak elnézte az egykori sztrájktörőt és 
zsebtolvajt, azt az embert, akit a régi világ
ban húsz koronáért vásároltak meg, s aki most 
odaadással hajol százezres számok fölé s gon
dolkodik azon, hogy nem lehetne-e máris va
lamivel jobban ellátni ötszáz munkástársát. 
Steiner elvtárs azon a nézeten volt, hogy még 
nóm. Űjabb hatalmas .könyveket szedett elő, 
s terített ki a két munkás elé. A gyár kontó
ján volt még pénz a bankban, de két hét múl
va már újból nyersanyagot kell beszerezni, 
esetleg javításokra is kell tartaléknak marad
ni s ami a legfontosabb, akadály, de amit 
számításba kell venni: egyelőre a munkafe
gyelem meglazulása is csökkenteni fogja az 
üzem rentabilitását.

— Hát akkor — kardoskodott a félszemű 
Gubi elvtárs a béremelés mellett — ha így 
van, az államnak kell majd segítségünkre 
jönni hitellel.

Kocziánt azonban már meggyőzte Steiner 
elvtárs. v

— Hiszen, különösen a szociáldemokrata 
munkások mitatt, szerettem volna én is, ha 
a forradalom mindjárt kis kriszkindlivel kezdi 
nálunk — mondta sóhajtva Koczián —, de az



állam, az most már mink vagyunk, Gubi elv- 
11 társ. Most már magunkat rupfoljuk, ha az 

államot rupfoljuk. Hallott már olyant, hogy 
'valaki a saját kasszáját srenkolja?

— Jó, jó, de a munkások azt fogják monda
ni, mi hasznunk akkor a forradalomból? —
— vélte Gubi elvtárs.

— Meg kell majd magyarázni nekik, hogy 
előbb vetni kell s csak aztán lehet aratni — 
szólt Steiner elvtárs.

— Megmagyarázni? Attól nem laknak jól
— legyintett a fél szemű Gubi. — S aztán a 
többi' gyárak is hitelt fognak kérni. A mieink 
azt fogják mondani, hogy a többieknél jobb 
az üzemi ta ' s, mint mink vagyunk.

mondta most Koczián, de Gubi elvtárs külö
nösen amiatt aggódott, hogy a három szociál
demokrata üzemi tanácstag, akik amíg a gyár 
a kapitalistáké volt, mindig fékeztek, most 
nem fognak belenyugodni abba, hogy ne kér
jenek hitelt.

— Magának mégis igaza van, fel kell lépni 
a szociáldemokraták ellen —mondta másnap 
reggel a lassú Steiner elvtárs Bátinak. — A 
szakszervezetek keze van a három szociálde
mokrata tanácstagunk mögött, a szakszerveze
tek mögött pedig a szociáldemokrata vezérek 
bújnak meg.

S ezen a reggelen, vörös Budapest első va
sárnap reggelén 'Báti első útja a Visegrádi ut
cai párthelyiségbe vezette. Voltaképpen nem 
sokszor fordult meg odafönt, de az a pár szo
ba ott a Visegrádi utcai házban az ő számára 
Budapestnek a közepe s az a hely volt, atne- 
lyet jártában-keltében gondolatban úgy magá
val vitt az ember, mint ahogy nem esik ki a 
tudatából az otthona annak, akinek otthona 
van.

Mindjárt amint belépett, feltűnő volt, hogy 
a kapu körül sehol az ismerős fekete bőrkabá
tos legények, s ahogy feljebb ment, a lépcső
házban is szokatlannak találta a csendet. Ha 
nem állt volna minden asztal, szék olyan is
merősen összevissza, azt hihette volna, hogy

— Meg majd magyarázni nekik —



rossz helyen jár, mikor a párttitkárság szobá
jába nyitva, csak asztalt meg székeket, de ' 
egyetlen embert se talált. Máskor épp a va
sárnap volt itt a legélénkebb, akkor értek rá 
a munkások, tisztviselők leginkább. Hová 
lettek innen az emberek? Tétova kézzel nyi
tott be a szobába, melynek ajtaján még ott 
állt a nyomtatott papírtábla: Vörös Újság szer- 
keztősége — s ott egy íróasztalon keresztbe 
vetett lábakkal Lénárt ült s ugyancsak rajta 
az íróasztalon, Lénárt mellett a nyurga Sar- 
kadi.

— De furcsa itt minden! — áll meg Báti az 
ajtóban. — Maguk házőrzőnek maradtak? 
Vagy mit csinálnak itt?

Sarkadi intett neki.
— Jöjjön csak beljebb — mondta s a cso

dálkozó kérdését utánozva, kérdezte most ő 
Bátit. — Mit csinál maga itt? ,

— Hát csak úgy felnéztem — válaszolt Báti.
— Pont így mi is — kárörvendett Sarka

di. — Minek alakoskodni egymás előtt? Or
runkban még az istállószag •— a régi istálló
nak azonban, amint látja, nlár csak a helye 
van itt.

— A párttitkárság bizonyára elköltözött, 
most nagyobb helyiség kell majd — vélte 
Báti.

— Tegnap délután minden elvtársat meg
kérdeztem, hol a pártszékhely, senki se tudta 
megmondani — igáncsoskodott idegesen Lé
nárt.

A szokatlanul néptelen szobában tompán 
kongtak a szavak. Sarkadi és Lénárt úgy ül
tek itt, lábukat az íróasztalról lelógatva, mint 
hajótöröttek, akik nem tudják, mihez kezdje
nek, csak bámulnak tétlenül egy ismeretlen 
jelenbe. Báti egyszerre úgy érezte, hogy hoz
zájuk képest ö valósággal vidám.

— Nem olvasták a rendeleteket? — kérdez
te. — Stein1 elvtárs, nagyszerűen dolgozik, 
most meg a közoktatásügyi népbiztosság is 
megjelent a színen — ennyire elégedetlennek 
lenni, mint maguk, erre igazán nincs ok!

Lénárt melankolikusan rázta a fejét.



— Én csak azt mondom:

„Ö, élet, milyen szép minden tájad, 
Melyet el nem érünk!”

— Nem arról van szó! Persze, hogy jó, hogy 
végre itt tartunk — kiáltott fel Sarkadi. — De 
ott egye a fene, nem tehetek róla, egyszerűen 
feleslegesnek érzem magam. Akár lefekhetnék 
aludni!

— De a rendeletekről is szó van! — fa
kadt ki Lénárt. — Először is a polgári lapok 
még mindig megjelennek s másodszor már 
kompromisszummal kezdik: nem olvasta a 
pénzügyi népbiztosság rendeletét, hogy az osz
tálysorsjáték húzását a rendes időben meg
tartják, és — Lénárt felháborodottan pattant 
föl az íróasztalról —" az ezer koronát megha
ladó nyereményeket a pénzintézeti központ

ban a nyerő kontójának javára írják. Ez az
expropriálók expropriálása? Nem, ez már a 
szoedem befolyás! Ez korrupció!

— Ahhoz igazán rosszmájúnak kell lenni, 
hogy harminc nagyszerű gyökeres intézke
dés között egy ilyen harmadrangú rendeletet 
még észre is vegyen az ember — tiltakozott 
Báti.

— Bánom is én — mondta Sarkadi vállat 
vonva — hazamegyek aludni.

Ezen a délelőttön, miután sietve hagyta el 
a párttitkárságot, Báti egyetlen emberrel ta
lálkozott, aki maradék nélkül boldognak lát
szott.

'  — Ki sem mondhatom, mennyire gratulá
lok, kedves Báti úr — mondta Eisinger, aki di- 
rekt kiszaladt a Párizs kávéházból, mikor Bá
lit arrahaladni látta. — Ugyebár nem tetszett 
rossz néven venni, hogy akkor nem adtam 
választ? Nem lehetett biztosan tudni, hogy ez 
így fog jönni, de mindenesetre most duplán 
örülök, hogy akkor ott voltam Franznál. Sze
gény Franz, most örülne. Mit lehet tenni. 
Különben szeretnék hivatalosan Báti úrral, 
pardon, ugyebár elvtársai beszélni.

— Hivatalosan? — csodálkozott Báti.



— Amennyiben kérem engem házbizalmi
nak választottak meg. Nem dicsekedésből 
mondom el, de mindjárt rám esett a választás, 
a házigazdámnak nagy a bizalma hozzám, s 
tetszik tudni, isten őrizz, nem akarnék semmi
féle hibát elkövetni, ha tudom is, mi a dolga 
a pincér-bizalminak, házbizalmi az quasi mé
gis más. Ámbár ami azt illeti, kérem, most 
már a pincér se épp utolsó. Hihetetlen, de pont 
úgy történt, ahogy Báti úr akkor este nekem 
kifejtette a követeléseket és én nem akartam, 
illetve akartam, csak nem tudtam elhinni, 
hogy ez lehetséges lesz. Kérem, nyolcórás 
munkaidő, és nem Flórián, hanem elvtárs, sőt 
a főnök úr is mondta, hogy most már neki is 
egész nyugodtan csak úgy mondjuk, hogy elv- 
társ, a főnök elvtárs, a vendég is elvtárs, a 
pincér is elvtárs — ez jólesik az ember önér
zetének. S általában kérem, határozottan sok
kalta kellemesebb nekem ez a proletárdikta
túrái állapot, mint áz, ahogy azelőtt volt.

Eisingert Báti még nem látta ilyen vidáman, 
ilyen fecsegő jókedvben, valósággal ünnepi 
jókedvben, valósággal ünnepi derűvel a sárga 
arcán. S Bátinak szinte nehezére esett ettől az 
együgyű vidámságtól megválni. Eisinger azon
ban, mikor hallotta, hogy Bátinak a délutáni 
gyűlés miatt sietős a dolga, biztatta Bátit, hogy 
akkor csak menjen s mondta, hogy természe
tesen ő is ott lesz délután a gyűlésen. Majd 
pihenhetnek eleget a lábak, hisp nyolcórás 
munkaidő van már — mondta —, azonkívül, 
kérem, mégse mindennapi alkalom egy prole
tárdiktatúra!.

De Eisinger volt az egyetlen, aki ennyire 
boldog volt. Az elvtársak, mintha nem is a 
kommunista párt győzőt volna, titkokat súg
tak egymásnak, suttogva beszéltek arról, hogy 
Lenin bizalmatlan és szájról szájra járt Lenin 
Kun Bélához intézett szikratáviratának a szö
vege:

„Kérem, közölje, milyen reális garancái 
vannak, hogy az új magyar kormány való
ban kommunista? Többségben vannak-e a 
kommunisták a kormányban? Mikor ül össze a



tanácskongresszus? Reálisan mennyiben ismer
ték el a szociáldemokraták a proletárdiktatú
rát? Egész biztos, hogy a sajátságos viszonyok 
következtében a magyar forradalom mint az 
orosz taktikának puszta utánzása hibás utat 
jelent. Óvnom kell ettől a hibától. Miben lát
ja a reális biztosítékokat? Hogy biztosan tud
jam, hogy ön személyesen felel nekem, kérem, 
közölje velem, hogy és milyen értelemben be
széltem önnel a nemzetgyűlésről, mikor utol
jára felkeresett a Kremlben. Kommunista üd
vözlettel, Lenin.”

A délutáni nagygyűlésen minden program 
szerint történt. Báti legerősebb segítsége Dani 
volt, aki az Országház előtti téren, ahol több- 
százezer ember feketéllett, egy autón jelent 
meg. Az autó a tömegen kívül állt egy mellék
utcában, s csak akkor jött előre, mikor a főszó
nokok, Kun és az elnök elvtárs, befejezték be
szédüket. Az egyik az igazságügy-minisztérium 
balkonjáról, a másik a kúria lépcsőfeljárójá
ról intézett beszédet az emberrengetegben.

Kun beszéde egy mondatba csendült ki: A 
proletáriátus előtt szabad, boldog jövő áll.

Az elnök elvtárs azt mondta a munkások
nak, hogy dolgozzanak, mert ez a feltétele a 
kormányzótanács eredményes munkájának.

Akkor nagy töfögéssel előrobogott Dani au
tója, melynek a tetején Báti ágaskodott a ma
gasba. Bár a tömegben itt is, ott is más autók N 
is ibe voltak ékelve,. bár azoknak a tetejéről 
is intéztek beszédeket a körülállókhoz, a Dani 
autója már azáltal is feltűnést keltett, hogy 
egyenesen belehajtott a sűrűn egymás hegyén- 
hátán álló embermasszában.

Báti nem mondott mást, mint hogy az egység 
munkás és munkás között mindig is meglett 
volna, hogyha nem lettek volna a munkásság
nak olyan vezérei, akik rágalmakkal dolgoztak 
a forradalom ellen, s ha a rágalom nem hasz
nált, akkor fegyverrel, a burzsoáziával pedig pak- 
táltak, s harc -helyett a türelfnet prédikálták 
a munkásoknak. Amily örömmel köszöntik a 
kommunisták a munkások láthatóvá vált egy
ségét, olyan leküzdhetetlen bizalmatlanság-



gal állnak és olyan messzemenő bizalmatlan
ságra szólítják fel a munkásságot a szociál
demokrata vezérekkel szemben.

Az autó tán csak tíz percig állt egy hely
ben, aztán megint utat vágott a már távolabb 
is figyelmessé lett embersűrűben, hogy tíz-tíz 
percre mindig újabb hallgatók között tán 
nyolcszor is megálljon. A legmeglepőbb az 
volt, hogy sehol ellentmondás nem hangzott 
fel, a tömeg minden esetben lelkesen helyeselt.

— Ráismerek az arcokra — kiabált nekik 
Báti — ti voltatok azok, akiket február 21-én 
a kommunisták ellen vezettek. Ti öntudatla
nul akkor is ugyanazt akartátok, amit ma ün
nepeltek, de azok, akik vezettek benneteket, 
azok tudatosan nem akarták azt, amit ti ma és 
mindig is öntudatlanul akartatok. Nem hi
szünk nekik, ne higyjetek nekik, csak a ma
gatok mindenre elszánt forradalmi akaratában 
bízzatok!

S más helyütt megint azzal kezdte:
— Tévedni, azt lehet jóhiszeműen is, de aki 

csak egyszer is hazugul, tudatosan máshova 
vezette a tömegeket, mint ahová azok menni 
akartak, az nem lehet jóhiszemű. Aki nem hisz 
a tömegekben, az sose lesz igazi forradalmár. 
Legyetek résen!

Báti életének legszebb délutánja volt ez. A 
sokszor tízezer emberrel úgy beszélt, mintha 
csak . önmagával beszélné. Egytlen szót sem 
mondott, amit csak egy árnyalattal is másképp 
gondolt volna a tízezer és tízezer fül hallotta 
és tízezer szívet érzett egy ütemben dobogni a 
magáéval, arcok és szemek csak úgy vilá
gítottak feléje — az emberek érezték, hogy itt 
azt kiabálja ki valaki, amiről ma nem illik 
beszélni, azt, amit ma tapintatból elhall
gatnak. Ha a tömeg első reakciója megdöbbe
nés volt is, nyomban utána valami nagy riadt 
figyelem lett úrrá felette.

„Nem lenyűgözni, hanem önálló életre éb
reszteni” — jegyezte be Báti még este a note
szébe. — „Az orosz pogromoktól február 21- 
ig, mindig a reakciós politika teremt tömeg- 
pszihét, kollektív masszát, míg a kommunista



politika feladata: tömegöntudatot teremteni, 
mely a felelős egyéni öntudatok összműkö- 

désének eredménye. A reakciós tömegpszihé 
helyett — mely mindig felelőtlen — gondol
kodó és nem mámoros, hanem felelőségteljes 
embereket, aktív osztályöntudatra nevelni — 
ez a feladat, ez a mi utunk.”

A gyűlés után Koczián foghíjas száját szé
les nevetésre húzva mutatta Bátinak, hogy itt 
a jegye, a Nemzeti Színház földszinti páholy
ülésére, ma este színházba megy, bizony. Csak 
azt sajnálta, hogy Kozma György — akiről 
Báti csak annyit mondott el neki, hogy beteg 
— nem ülhet majd mellette.

— Ejnye, pedig de jól festettünk volna, kü
lönösen Kozma elvtárs a katonaruhájában ott 
a plüss diványon. Vagy nem is igaz tán, hogy 
ott plüssdiványon ülnek? — kérdezte aztán.

De akkor egy a többi rendeletnél nagyobb 
betűkkel szedett nagy plakát állította meg út
jában Bátit. A hadügyi népbiztosság szólí
totta fel a Budapesten állomásozó katonákat, 
hogy haladéktalanul térjenek vissza a kaszár
nyákba. Aki huszonnégy órával e rendelet 
megjelenése után szolgálati helyét nem fog
lalta el vagy elhagyja, statáriális bíróság elé 
kerül. „A kormányzótanács vasfegyelmet kö
vetel.”

— Nagyon jól van — mondta kezét dörzsöl
ve Koczián.

— Micsoda? — kérdezte Báti.
Koczián )már visszadugta kezét a nadrág

zsebébe és csak a fejével mutatott egy rende
letre, melyben a szociális termelés népbiztos
sága mindazoknak az aranytárgyaknak, éksze
reknek és drágaköveknek azonnali beszolgál
tatását írja elő, melyeknek jelenlegi értéke a 
kétezer koronát meghaladja.

— Ezt nem is láttam, én ezt olvastam — mu
tatott Báti a hadügyi népbiztosság feltűnő 
nagy plakátjára.

Koczián ráncba szedte a homlokát, s vállat 
vonva hagyta ott a hirdetési oszlopot.

— Ez a katonákkal, ez úgyis csak ijesztésre 
van, a burzsujok ijesztésére — móndta, de in



kább úgy, mint aki kérdez s nem úgy, mint 
aki állít valamit. S mert Báti nem szólt, Koc- 
zián folytatta: — Nem olvasta a Vörös Újság
ban a Csicserin elvtárs szikratáviratát?

Hiába mondta Báti, hogy igen, olvasta, Koczi
án előhúzta zsebéből a Vörös Újságot és fennszó- 
val olvasta: „Miközben az ukrajnai szovjet csa
patok a már erősen forrongó Galíciához közeled
nek, mi közeledünk magyar szövetségeseinkhez, 
akik ellenségeink mögött állnak.”

— Jó — mondta Báti — azért mi nem számtL 
hatunk csak az oroszokra. Könnyen lehet, hogy 
nekünk is háborúba kell mennünk.

Koczián másról kezdett beszélni. Egész úton 
másról beszélt. Arról, hogy még nem volt soha 
a Nemzeti Színházban, viszont most sorba min
den színházat végig fog járni, még az operába is 
el akar menni, noha Gubi elvtárs azt mesélte ne
ki, hogy Steiner elvtárs, aki a jegyeket oszto
gatta, az operáról úgy nyilatkozott, hogy ott 
mindent énekelve mondanak a színpadon, úgy
hogy az ember nem érti meg. Kocziánt azonban 
épp ez érdekelte, mert mindig szeretett volna 
legalábbis harmonikázni tudni.

Koczián csak egy darabon kísérte el Bátit, 
minthogy este úgyis színházba készült. De mikor 
Báti, hogy egyedül menjen ki Újpestre, el akart 
köszönni tőle, Koczián egyszerre csak minden át
menet nélkül előhúzta zsebéből újra a Vörös 
Újságot és visszatért a beszélgetésre, melyet a 
hírdetőoszlopnál kezdtek meg s hagytak mind
járt abba.

— De nem, attól pedig nincs miért tartani, 
legalábbis azt hiszem — mondta —, mert nézze 
— és Koczián az ujját megnyálazva, izgatottan 
lapozgatott a most már nagy oldalszámmal meg
jelenő Vörös Újságban. — Nézze, az antant 
Aradról és Szegedről már vissza is vonta meg
szálló csapatait, félnek ezek tőlünk, mint a pes
tistől! Aztán nézze: az antant katonai misszió
jának parancsnoka a forradalmi kormányzóta
nácshoz a következő jegyzéket intézte: ,,A ma
gyar köztársaság elnökének proklamációja sze
rint az antant misszió közölte, hogy a demar
kációs vonal ezen túl az ország végleges politikai



határának tekintendő. Az antant katonai misszi
ója kijelenti, hogy a magyar köztársaság el
nöke az ő jegyzékét tévesen értelmezte.” Hát 
nem látja, Báti^elvtárs? Dehogy volt az téves ér
telmezés! Az antant most vissza akar táncolni, 
azt mondja, jó fiú Vagyok, csakhogy ne kelljen 
ellenünk küldenie katonákat, akik maguk is pro
lik, mint mi! Aztán meg nézze, az orosz szovjet
kormány az csak tudja, mit beszél és arról az áll, 
hogy közölte a pétervári munkásokkal, hogy 
minden jel szerint küszöbön áll Romániának a 
szovjetekhez való csatlakozása. Mért kellene 
akkor nekünk majd katonának menni? Mért 
lennének a csehek meg a szerb proletárok rosz- 
szabbak, mint a román proletárok? És ha a 
szerb vagy a cseh burzsujok mégis megpróbál
nák a proletárokat ellenünk küldeni, úgy jár
nak majd, mint a kubániak.

— A kubániak?
— Hát nem olvasta, Báti elvtárs? — kiáltott 

fel Koczián diadalmasan s az újságot már csak 
a kezében tartotta s úgy magyarázta: — Két 
kozák regiment, amelyeket Kubádból — az se 
lehet messzebb az oroszoktól, mint tőlünk a cse
hek — két regiment, amelyeket a bolsevikok 
ellen akartak küldeni, megtagadta az engedel
mességet. Bolsevikok ellen? Pardon, azt már 
nem — mondták a kozákok. No látja, Báti elv- ( 
társ. És akkor majd a csehek, azok mernek 
majd ide miellenünk proletárokat küldeni? 
Nem olvasta, hogy amint kitört nálunk a dik
tatúra, gyorsan elzárták a határokat, csakhogy 
még a szagunk is elkerülje a cseh prolit.

Báti felfigyelt, mikor látta, hogy Koczián kí
vülről tudja s meglehetős izgalommal sorolja 
fel azokat híreket, melyek az ő számára arra 

> voltak bizonyság, hogy nem kell majd katoná
nak mennie.

— Ne felejtse el — figyelmeztette Báti —, 
hogy még ha katonának kell is menni, vörös 
katonának megyünk majd. S a Vörös Hadse
reg . ,

Koczián nem hagyta, hogy befejezze a mon
datát.



— Nem felejtek el én semmit! — szólt vá
ratlanul hevesen. — Hanem azt megmondom, 
erre nincs gusztusom. Ez az egy az, amit sose 
szerettem s pláne most, hogy itt van a gyáram, 
színházak és az egész nemzeti kaszinó! Hát 
nem a mi nemzeti kaszinónk most ez az egész 
Budapest? Most még a munka a gyárban is 
tiszta nemzeti kaszinó!

Kint Újpesten Steiner elvtárs azzal a hírrel 
örvendeztette meg Bátit, hogy Kim telefonált: 
hívatja őt.

Másnap már korán reggel Báti ott volt a 
Várban, Kun előszobájában, mely bár magas, 
fényes, nagy terem volt, úgy hemzsegett a vá
rakozóktól, hogy az ember csak akkor látta 
mekkora, ha a többiek feje fölött az aranyozott 
mennyezetre nézett. A legtöbb helyet egy hat
vantagú küldöttség foglalta el. Az állami tiszt
viselők százhúszezer tagot számláló szövetsé
gének küldöttsége volt ez, élükön egy ünnepé
lyes képet öltő, fehérkesztyüs, zsakettos úrral 
— jöttek, hogy kifejezést adjanak tántorítha
tatlan hűségüknek az új rend iránt. Körülöttük 
jól táplált és jól öltözött polgárok, akiknek egy 
részén meglátszott, hogy jártak itt már, vagy 
más ilyen helyeken, mikor ezek még nem nép
biztosi, hanem miniszteri előszobák voltak. 
Ezek a különböző foglalkozású és korú urak — 
egyik egy ismert pesti bankigazgató volt, akit 
még Báti is ismert az illusztrált lapokban meg
jelenő fényképeiről — kissé elfogódva, némi 
nyugtalansággal várakoztak, de sokkal ottho
nosabban álltak mégiá a sima parkettán, mint 
a különböző üzemekből, kérdéseikkel és pana
szaikkal ideküldött munkások, akik külön, ap
róbb vagy nagyobb csoportokban inkább a fal 
mellé, a sarokba húzódva vártak sorukra. Az 
egyik, egv mátyásföldi ismerős elvtárs mind

járt odahúzta Bátit egy sarokba és a várako
zó polgárok között ferde mosollyal, súgva mu
tatta neki az egykori főügyészt, akinek most 
szovjet csillag volt a gomblyukában.

Vidáih, kemény kézszorítással vált el tőle a 
munkás, mikor Kun megjelent az ajtóban és a 
terem közepét elfoglaló urak feje fölött elnéz



ve, őt és a vele jött másik négy munkást 'hívta 
be a dolgozószobájába. Közben még egy na
gyobb küldöttség is érkezett. A magyar borter
melők szövetsége — sokuknak szintén szovjet 
csillag a gomblyukában. Kiderült, hogy ezek is 
üdvözölni akarták a diktatúrát, de azonkívül a 
proletárdiktatúra első napja óta elrendelt szigo
rú alkoholtilalom enyhítését akarták kérelmez
ni.

Bátinak nem volt unalmas itt a várakozás, s 
miközben a tarka társaságot szemlélte, újra és 
újra átgondolta, hogy miket fog eddigi tapasz
talataiból Kunnak elmondani, s előre örült an
nak, hogy végre magától Kuntól hallhatja majd 
meg, mint kell tovább dolgozni. Mindenre in
kább el volt készülve, mint arra, ahogy ez a be
szélgetés csakugyan lezajlott. Kellemetlen volt 
már az is, hogy a várakozó úriemberek szinte 
riadtan nyitottak neki utat, mikor Kun az aj
tóból nevén szólítva behívta őt.

— Azért hívattam, Báti elvtárs — kezdte 
Kun mindjárt —, hogy közöljem: a kormányzó- 
tanács összetétele ellen való izgatás, lázítás a 
diktatúra ellen, és ezért forradalmi törvényszék

' jár.
0tt ült Kun egy nagy íróasztal mögött, ez a 

Kun szokott pattogó (hangja volt, és Báti mé- 
. giscsak állt, mintha nem tudna ráismerni.

— Én csak — szólalt meg végre — csak meg
győződésem szerint beszéltem . . .  éppúgy, mint 
eddig mindig.

— Eddig mindig! — állt fel Kun. — Most 
nem érünk rá privát meggyőződésekkel foglal
kozni. Jegyezze meg, hogy az édestestvéremet 
is falhoz állítanám, ha meg akarná zavarni a 
munkánkat. Most elmehet, Báti elvtárs — 
mondta Kun a kezét nyújtva és már ment is az 
ajtóhoz, hogy a következő várakozót fogadja.

Báti kábult fejjel hagyta el a Várat. Ha a há
borúban valamelyik tisztje lehordta, fel se vet
te, de rettenetesen meglepő volt a számára, 
hogy elvtárs az elvtárssal szemben ilyen mér
tékben igazságtalan lehet. Nem érünk rá pri
vát meggyőződésekkel foglalkozni — ez egé
szen logikus és egyenesen a diktatúra szellemé



bői következik. S mégis, ha a proletariátus ne
vében oszt is valaki ilyen kategorikusan pa
rancsokat, mégiscsak egy ember az, aki ezt 
teszi, és ha a proletariátus nevében teszi is, té
vedhet. Minél tovább gondolkodott, annál ke
vésbé volt már Kun vagy az ő személyéről szó. 
Ami Kunt illeti, belátta, nevetségesek voltak az 
ő várakozásai, Kun — csak az előszobájára s az 
iratokkal megrakott íróasztalára kellett nézni 
— most már nem érhet rá minden elvtárssal 
külön általános eszmecseréket folytatni. S az 
se volt most már oly érdekes kérdés Báti szá
mára, hogy ténylég helytelen volt-e a föllépése 
az Országház előtti gyűlésen. Nem érünk rá 
privát meggyőződésekkel foglalkozni — ismé
telgette magában. Ez diktatúra idején természe
tes, diktatúra idején ez nem lehet másképp — 
mondta újra és újra magának, s be is látta, 
hogy ez így van, de ennek ellenére nyugtalaní
tónak találta, hogy egy embernek hatalmáiban 
lehet egy másik embert falhoz állíttatni. S már 
nem azzal az érzéssel járt, mint akit valami 
sérelem ért, hanem valami érthetetlen szoron
gással, mintha valami szerencsétlenség fenye
getné a jövőben.

Egyszerre sötét lett előtte, nem képletesen, 
hanem valóságban, mert valaki hátulról befog
ta két keze ujjaival a szemét. A tréfás kedvű 
ember Báti hátamögött még a lélegzetét is 

visszafojtotta s a gyűrűs újjakat Báti hiába ta
pogatta, s mikor az ember a háta mögött han
gosan felnevetett, Báti bosszúsan csavarta ki 
fejét a szorító kezekből, s mérges arccal for
dult hátra.

— Jó napot, Báti elvtárs — kacagott Licht 
doktor. — Nem akar fürödni jönni hozzám? Itt 
vár a kocsim — mutatott egy kétfogatúra — 
mindjárt el is viszem magammal, ha akarja.

— Fürödni?
Licht doktor még hangosabban kacagott. 

Mulattatta, hogy Báti ilyen bambán néz rá.
— Természetesen, fürödni! Nem olvasta a 

fővárosi népbiztosság rendeletét? — kérdezte 
Licht doktor felvont szemöldökkel és szigorú 
arcot vágva, ítélethirdető hangon folytatta: —
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Minden nyilvános fürdő hetenként kétszer fél 
napon keresztül ingyenesen a proletárgyerekek 
rendelkezésére bocsátandó, hasonlóképp a für
dőszobával rendelkező magánosok is kötelesek 
hetenként egyszer egész napra e célra odaadni 
fürdőszobájukat. Tüzelőt, világítást, szappant 
és lepedőt a fürdőszoba bűnös tulajdonosa díj
mentesen tartozik a proletárgyermekek rendel
kezésére bocsátani, ellenkező esetben . . .

— Orvos létére egy ilyen rendeleten viccelő
dik? — vágott Báti a szavába. Épp most különö
sen nem volt kedvére ez a találkozás. Két esetben 
úgy állt szemben Licht doktorral, hogy nem
csak a szava, hanem még a hangjának az ár
nyalata is, minden mozdulata eseményt jelen
tett. Most szürke felöltőjében, szürkülő kis ba
juszával, kitömött zsebeivel kínosan és idege
nül hatott Bátira.

— Isten látja lelkemet, dehogyis viccelek! — 
tiltakozott Lioht doktor. — Ha rémhírterjeszté
sért nem fenyegetne forradalmi törvényszék, 
inkább valami nagyon is komoly dolgot mesél
nék magának. No de maga tán nem jelent fel. 
Szóval tegnap megjelent nálam tizenegy darab 
proletárgyermek, én, jó szovjet polgár, tizen
egy darab törölközőt raktam ki, továbbá kellő 
mennyiségű szappant — és képzelje e l . . .

— Elképzelem — szólt közbe türelmetlenül 
legyintve Báti s aztán kifakadt: — Azt akarja 
elmesélni, hogy a fürdőszobája milyen ször
nyű állapotba került, egész szörnyű állapotba, 
darabokra tört benne tán még a kád is . . .  És 
ilyen emelkedett szempontból ítél meg most 
egy forradalmat. Ugyan kérem!

Licht doktor megsimogatta a régimódi ke
ménygallérjából kiugró tokáját és mosolygott.

— Rosszul képzelte el, Báti elvtárs — mond
ta lassan. — Egyáltalán nem így történt. A für
dőkád, noha porcelánból van, nem tört össze, 
a gyerekek egyáltalán semmit se törtek össze, 
sorba megfürödtek, kicsit lármásak voltak 
ugyan, amennyiben a fürdőkádban az Interna- 
cionálé nevezetű dalt gyakorolták, ettől függet
lenül azonban mielőtt elmentek, sajátkezűleg 
kimosták a kádat, a földet föltörölték s a tö



rülközőket visszaszámolták a kezembe. Még a 
megmaradt szappant is külön odahozták ne
kem. S mondhatom, különösen, hogy már meg 
voltak fürödve, ennivalóan kedvesek voltak ki
vétel nélkül mind. Meg voltak illetődve, s azt 
mondták nekem: köszönöm, elvtárs. Mire én: 
csak forradalmi kötelesség, elvtársak, szíves 
forradalmi kötelesség — feleltem udvariasan.

Báti most már némi rokonszenwel tekintett 
Liaht doktor eleven szemébe. — Hát akkor mi 
a rémhír, doktor úr?

— No, ne kíváncsiskodjon tovább, hát meg
mondom: a kollégám, a Seiden doktor kommu
nista lett.

Báti nevetett.
— Ma mindenki az, a szociáldemokrata ve

zérektől kezdve a volt főügyészig.
— De Seiden kollégám nem úgy lett az, mint 

a volt főügyész — szólt Lioht doktor, s arca el
komolyodott. — Hogy ma a volt főügyész is 
kommunistának vallja magát, ez csak arra vall, 
hogy ima a kommunisták erősek. Ez nem rém
hír, sőt. De hogy Seiden kollégám egyszerre 
kommunistává lett, és nekem lelkesedéssel bi
zonygatja, hogy milyen nagyszerű, tisztességes 
dolog az, amit maguk akarnak, s hogy sose 
hitte volna, hogy egy ilyen emberséges világ 
türelmes könyveken kívül a valóságban is épül
het: ez, látja, ez a rémhír. Legalábbis, ha én 
kommunista volnék, rémhírként fognám fel.

Báti gyanakodva vizsgálgatta a Licht doktor 
komoly arcát.

— Miért volna ez rémhír?
— Miért? Mert ez csakugyan megdöbbentő 

bizonyítéka annak, hogy valami egész rend
kívül tisztességes, érdemes dolgot akarnak 
megcsinálni. De még egy csak közepesen tisz
tességes koncepció is egyszerűen nem tud ebben 
a mi földi klímánkban akklimatizálódni, a csak 
félig-meddig is tisztességes dolgok nehezen ver
nek gyökeret a valóságban, hát még valami, 
ami olyan rendkívül egyszerűen jó, okos és 
világos, hogy egy olyan öreg rókából, mint a 
Seiden kollégám, egyszerre rajongót csinál? Ne 
nevessen — mondta mosolyogva Licht doktor,



mikor Báti komikusnak találta Seiden dok
torral kapcsolatiban a szót: rajongó — ne ne
vessen, Seiden kollégám , ma felment Flamm 
Jutkával a közegészségügyi népbiztoshoz — 
egész tervezet van a zsebében a szociális medi
cina hathatós kiépítésére. Majd meglátja! Ne 
nevessen, ez így van!

— Flamm Jutkával? — kérdezte Báti. — 
Csak nem?

— Tudja, hogy maga majdnem olyan szkep
tikus, mint én? — mondta Licht doktor ujjával 
megfenyegetve Bálit és ment, hogy felszálljon 
a kocsijára. — Nem merem tovább váratni, 
mert a végén kiderül, hogy kapitalista va
gyok. — S mikor már helyet foglalt a kocsijá
ban, s a plédet a lábára rakta, Licht doktor 
még leszólt: — Hogy van az egykori betegem?
— kérdezte.

— Köszönöm . .. Nem tudom.
A lovak már elindultak, Licht doktor azon

ban, egyik kezével a plédet tartva, felállt, oda
szólt a kocsisnak: Álljon meg elvtárs! — és 
a gyalogjárón álló Báti felé fordulva, csodál
kozva kérdezte tőle:

— Mi az, hogy nem tudja?
— Nem tudom —  ismételte kiabálva Báti, s 

megfordult és sietve ment tovább.
Most kezdődik — mondta magának. Licht 

doktor ma már a második ember, aki Erzsiről be
szélt vele. Az első fönt Kunnál a mátyásföldi 
munkás volt, aki csak úgy mellékesen elmesél
te, hogy mikor egyszer Báti röpiratokkal ki
küldte Erzsit a Mátyásföldre, akkor a munká
sok beültették egy repülőgépbe és felszálltak 
vele egy negyedórára a levegőbe. S hogy most 
Licht doktor is beszélt Erzsiről, Báti úgy járt, 
mint az éhes ember, akit az első sovány falat 
után csak még jobban kínoz a felébresztett éh
ség. Most kezdődik — mondta magának — kez
dődik a küzdelem önmaga ellen. Egyszer már 
volt úgy, hogy bárhova ment, bárhol is volt, az > 
o jelenlétében mindenki Erzsiről kezdett beszél
ni. Ezt most nem szabad, s egyszerre érezte azt 
is, hogy miért nem. Egyszerre egész biztosan 
tudni vélte, hogy Rrzsi akarata az, hogy ő most



semmi másra se gondoljon, mint munkára, er
re az egyetlen közösségre, mely Erzsi között és 
őközte fennáll.

A munkára! De mi az ő tennivalója? Mikor 
az elnök elvtárs fenyegette meg, mikor az elnök 
elvtárs dobta ki, akkor tudta, hogy továbbra is 
azt kell tennie, amit eddig tett. De most?

Mikor a Várból jött, sorba kereste fel az elv
társakat. Mind nyakig benne voltak a munká
ban, s ugyanazok az elvtársak, akik a népgyű
lés előtt és a népgyülésen nyíltan vagy bur
koltan, de bátorították, hogy jó úton jár, most 
azt mondják, hogy Kunnak biztosan igaza van. 
Legfurcsább volt Dani, aki ugyan már az Or
szágház téri népgyűlésen is óvatosan benn ma
radt a csukott autóban, hogy senki se lássa meg 
őt, míg Báti az autó tetejéről beszélt a tömeg
hez, Dani most azt mondta:
' — Barátom, fegyelemnek kell lenni.

Dani most ötvenfőnyi terrorista csapatnak 
volt a parancsnoka, s azt mondta, hogy ő se tűr 
meg privát véleményeket.

Utolsónak Vértest kereste fel Báti. Vértes 
meghallgatta Báti kalandját a Várban, felelet
képpen odanyújtotta neki a Berliner Tage- 
blatt aznap érkezett számát, és egy tudósításra 
mutatva, azt mondta Bátinak: ezt olvassa el. 
S Báti olvasta, hogy párizsi jelentés szerint 
Fooh generális a tízes tanácsban azon a néze
ten van, hogy az ellenségé* gyűrűt, melyet a 
bolsevik Oroszország ellen Lengyel- és Cseh
országgal reméltek megalkotni, a magyar pro
letárdiktatúra kérdésessé tette. A békekonfe
rencián általános a vélemény, hogy az Oroszor
szágot körülzáró államokat a bolsevizmus már 
mind aláaknázta.

— Látja — mondta Vértes, mikor Báti vissza  ̂
adta az újságot — ez a fontos. És az, hogy Au
sztriában most vasutassztrájk van, és hogy a mi 
szociáldemokratáink híddá lehetnek nekünk az 
osztrák szociáldemokratákhoz, akik ma az 
egyetlen akadály, hogy Ausztria is szovjet köz
társaság legyen.

Báti azt kérdezi^ Vértestől, hogy igazak-e a 
hírek, igaz-e, hogy Lenin szikratáviratban



helytelenítette a szociáldemokratákkal való 
együttműködést? Igaz-e, hogy Szamuelly is 
nyíltan ellene volt?

— Mint egy vizsgálóbíró! — felelte Vértes a 
Báti sürgető egyenes kérdésére.

— Ez borzasztó! — tört ki Báti kétségbeeset
ten. — Elvtársak helyett egyszerre diploma
tákkal állok szemben, senki se beszél egész 
nyíltan, egész szabadon, senki se úgy, mint az
előtt!

— Ez természetes — felelte Vértes a szemü- 
végét megigazítva, mintha egyszerre figyelme
sebben akarná megnézni a szemben álló fia
talembert. — Természetes, hogy akiknek gyako
rolniuk kell a hatalmat, azok már nem lehet
nek olyan szabad emberek, mint voltak. Arra 
tán emlékszik — kérdezte aztán furcsa mosoly- 
lyal — annak idején épp én állítottam, hogy 
nincs hatalom mely nem lenne embertelen?

Báti fel se nézett, csak a hangja árulta el az 
izgalmát, mikor megkérdezte: — S ezt ma is 
gondolja?

— Feltétlenül, sőt most már nemcsak gon
dolom, hanem tapasztalatból is tudom — hal
lotta a Vértes nyugodt hangját. — Épp ezért 
kell vállalnunk az erőszakot, a hatalom gya
korlását, hogy azok, akik utánunk jönnek, 
olyan termelési rendet s egy olyan emberiséget 
találjanak már, melyben. . .  De hiszen erről 
már beszéltünk.

— Csakhogy . .. csakhogy — vallotta meg Báti 
— én még, én most szeretnék erről beszélni.

—■ Vigyázzon — mondta Vértes barátságos 
mosollyal. — A Talmud szerint a gonosz szelle
mek száma oly nagy, hogy senki ember nem 
tudná kibírni, ha a szeme láthatná őket. Min
den embert körül fognak, mindenkinek a baján 
szám szerint ezer és a jobbján tízezer gonosz 
szellem tanyázik. Szerintem ettől még jól al- 
ihatna az ember. Ami nyugtalanító, csak az, 
hogy egy jó szellemet összetéveszthet egy go
nosszal, s egy gonoszról azt hiheti, hogy jó.

Báti most már hevesen kérdezte:
— Azt mondja meg, Vértes elvtárs, hogy érti



azt, hogy aki a hatalmat gyakorolja, az nem le
het szabad?

— Ügy látszik — szólt Vértes, akit közben 
telefonon a (hadügyi népbiztossághoz hívtak — 
úgy látszik — mondta Bátitól búcsúzóban —, 
én jobban jártam, mint maga. Én előre átgon
doltam mindent, maguk meg csak most kezdik. 
Ez helyetlen — mondta végül s ezt azzal a 
hanggal, mellyel Danit akkor hajnalban a Vi
segrádi utcai kapubejáróban felkeltette.

Báti a következő két napot kint töltötte Új
pesten. Ott kint olvasta el a kis füzetet, amely 
„Az egység okmányai” címmel jelent meg, s 
melyben szociáldemokraták és kommunisták 
több cikkben bizonyították, hogy a két mun
káspárt egykori egymás elleni harca éppúgy, 
mint jelenlegi egyesülése egy dialektikus folya
mat szükségszerű állomásai, s hogy minden a 
legnagyobb rendben van. Most értette meg, 
hogy mért lett Vértes a diktatúra éjszakáját 
követő hajnalon, a Váiba menet olyan tartóz
kodó, mikor Báti a szociáldemokraták elleni 
harcról beszélt neki. Akkor talán már Vértes
nek zsebében volt a cikk, melyet épp emellett 
az egység mellett kellett írnia. Ez a politika? 
De ha a szociáldemokraták részéről éppoly 
őszinte az egység feletti öröm, mint azoknál a 
kommunistáknál, akik itt cikket írtak, akkor... 
Hogy lehet majd ilyen alapon megfelelni a fela
datnak, melyet Vértes leónidaszinak nevezett?

A hírt, hogy a kommunista párt funkcionári
usait értekezletre hívták össze, Báti úgy fo
gadta, mintha ez a hír nyomasztó, megbénító 
hosszú betegségének végét ígérné.

A teremben, melyben a konferenciára tán 
kétszáz ember találkozott össze, a legtöbben 
már fél órával előbb ott voltak, s köztük való
sággal ünnepi melegség, jókedv áradt. Március 
huszonegyedike óta most találkoztak először. 
Körülöttük a főváros, az ország az ő győzel
mük, az ő céljaik jegyében élt és dolgozott már 
és mégis, ahhoz képest, ahogy itt mozogtak, ne
vettek, szorongatták egymás kezét, egymásba 
karoltak, egyik a másik vállára könyökölt, az 
egymás közt való jó érzésnek ehhez a hőfoká



hoz képest kint a világ még mindig idegen vi
lág volt.^Ez a kétszáz ember egymásban volt ott
hon. Emberek, akiket a párt, a kommunista 
párt a kóbor lelkek állapotából azzal váltott 
meg, hogy egész emberségüket igénybe vevő 
feladatot mutatott nekik — az egyetlen fela
datot, mely emberi feladatnak megmaradt eb
ben a húszmillió háborús áldozattól borított 
kapitalista világban: a feladatot, ennek a kapi
talista világnak összezúzásában segédkezni.

Itt volt mindenki, itt volt Cinner Erzsi is. 
Sári és Török Géza fogták közre, s amint Báti 
belépett, Sári kiabálva integetett felé.

— Épp magukról beszélünk — támadt rá 
mindjárt Sári. — Igen, épp magukról.

— Ki az a maguk? — kérdezte Báti.
— Az entellektüellek, Sarkadi meg Lénárl 

meg maga! Ülnek együtt, kritizálnak mindent 
és nem csinálnak semmit.

— De hiszen én nem is láttam, tán csak egy
szer negyed órára Sarkadit és Lénártot — vé
dekezett Báti.
— Nem az a fontos, hogy látta-e őket. Fontos az, 

hogy se őket, se magát nem lehet munkába lát
ni, maga meg még azonkívül úgy is néz ki, 
mint a hét szűk esztendő. Eladhatná a fényké
pét valamelyik ellenforradalmi lapnak. Éhezik 
a proletár Magyarország — ezt a címet kellene 
csak aláírni. Minden tisztességes elvtárs már ta
lált munkakört. Mit nevet? — támadt aztán 
Erzsire.

— Hát hogyne nevetne! szólalt meg Török 
Géza Erzsi helyett. — Maga, kedves Báti, olyan 
bűntudattal hallgatja Sárit, s köziben maga, 
mint hallottam, egész idő alatt Újpesten a párt 
dolgával volt elfoglalva, míg Sári mást nem 
tesz, mint pöröl hol Lénárttal, hol Sarkadival, 
hogy mért lógatják az orrukat.

Mindnyájan nevettek, Sári is velük.
— Mert én legalább nem járok lógó orral — 

mondta aztán Sári. — Sanyinak most már nem 
kell a segítségem, más munkát meg nem ad
tak nekem, de nekem van így is elég dolgom. 
Most legalább rendbe hozhatom a Sanyi fehér
neműjét meg a magamét is.



Sári szokása szerint oly hangosan beszélt, 
hogy egész csoport alakult körülötte, s mikor 
Báti körülnézett, egyszerre Erzsi már a terem 
másik sarkában, egy másik csoportban állt. Bá
ti sose hitte volna, hogy egy arc ilyen néma 
lehet.

Csak abból, amit itt most a többiektől hallott, 
tudta meg, hogy Erzsi a diktatúra első napjától 
fogva folytatja eddigi munkáját, a közoktatás- 
ügyi népbiztosság egyik ügyosztályán továbbra 
is az ifjúmunkások között dolgozik. Báti tudta, 
lehetetlen, hogy itt, ahol olyan elvtársak is, 
akiket személyes viszony nem kötött össze, bő
beszédű örömmel üdvözölték s kérdezték ki 
egymást, épp Erzsi lett volna az egyetlen, aki
nek ne lett volna mesélni valója neki, vagy 
akit nem érdekelt volna, hogy mi van ővele. 
Nézte Erzsit, aki kezében az aktatáskájával, 
majdnem szemközt állt vele, s egyetlenegyszer 
se nézett rá. És egyszerre nyugodt lett, majd
nem örült, egyszerre biztos lett abban, hogy 
nincs a teremben még két ember, akik egymás 
számára annyira jelen vannak, mint ő Erzsi 
számára, aki a terem másik sarkába ment őe- 
lőle.

Az értekezlet maga nem tartót tán fél óráig 
se. Biztos, voltak sokan, akik tudták, hogy mi
lyen céllal hívták össze ezt az értekezletet, de 
azok is, akik nem tudták, s ez volt a többség, 
nem firtatták előre ezt a kérdést, sőt mindenről 
volt szó, csak az értekezletről nem, mintha 
összebeszéltek volna. Talán ez alól az önkéntes 
némaság alól való felszabadulás is hozzájárult 
ahhoz, hogy valóságos tüntetéssé vált az a taps, 
amely Kunnak és a többi komünista népbiztos
nak a megjelenését üdvözölte. A  népbiztosok 
mind helyet foglaltak, csak Kun maradt állva 
s szokása ellenére megvárta, míg az utolsó taps 
is elhangzik, qsak akkor kezdett beszédébe. El
ső pár szava után már mindenki tudta, hogy 
miért hívták össze ezt az értekezletet, de senki 
se érezte azt az örömet, amit tulajdonképp a 
győztes hadsereg katonáinak kellene érezni, ha 
azt mondják nekik: nincs szükség már a mi 
hadseregünkre.



— Senkinek se ismerem el a jogát, hogy 
„ibaloldaliságiban” túl akarjon licitálni engem 
— mondta Kun és beterjesztette a határozati 
javaslatot, mellyel a kommunista párt magát 
feloszlatottnak nyilvánítja és kijelenti, hogy 
mindenki, aki ezután a kommunista párt nevé
ben bármit is tesz vagy kezdeményez, az csal 
és a proletariátus ellenségének tekintendő.

A határozati javaslatot a kommunista párt 
bizalmi férfiainak testületé egyhangúlag meg
szavazta, de mikor erre Kun és a többi népbiz
tos eltávozott, a visszamaradottak csak nagyon 
lassan széledtek szét, mintha mind csak vona
kodva tudnák magukat rászánni az elmenésre.

Júniusban, mondta Kun, a két volt munkás
párt közösen egyetlen új pártot fog alakítani, s 
addig a munkásságot a munkástanácsok fog
ják képviselni, melyek választását legközelebb 
kiírják. De azoknak, akik itt voltak, a kommu
nista párt volt a családjuk, s hogy lehet majd 
nélküle élni, dolgozni, tovább harcolni, hova 
lehet majd menni bátorításért, ezt kérdezte, 
ezt a kérdést érezte mindenki.

A nyurga Sarkadi elmenőben hetykén szólt 
oda Bátinak:

— Hát nincs igaza József Ferenc főherceg
nek, ha kijelenti, hogy kitűnően érzi magát a 
proletárdiktatúrában, „fejmunkás” akar lenni, 
és hogy már kiskorában az asztal körül ker
gették, ha lefekvés előtt nem a kommunista 
kiáltványból imádkozott?

A főherceget, mint az újságírók megírták, a 
Dunántúlon elfogták, mert azzal gyanúsították, 
hogy szökni akar, a kijelentésére »azonban, hogy 
„már régóta híve Lenin eszméinek” , szabadon 
engedték.

Báti ezúttal nem nevetett Sarkadi rosszked
vű tréfáján. Bármily önkényes volt is Sári vád
ja, Báti úgy érezte, hogy a vádnak több az 
alapja, mint Sári maga is gondolja, ha őt az or
rukat lógató zsembések közé sorolta. A nyurga 
Sarkadi a hetyke rosszmájúságával mint a sa
ját tükörképe jelent meg most előtte — nem 
akart vele nevetni. Ha arra gondolt, hogy mi
lyen áhítatos bizalommal mondta neki Janó



bácsi, hogy ha a sok dolga úgy kívánná inkább 
csak a dolgát végezze s ne jöjjön hozzájuk se 
látogatóba — úgy érezte magát, mint — Kun 
kemény szava csengett a fülében — mint va
lami csaló. Mit végzett ő azóta, mióta itt a dik
tatúra? Lénárt azon akadt fel, hogy a pénzügyi 
népbiztosság nem függesztette fel mindjárt az 
osztály sorsjáték húzásait — vajon az, amit ő, 
Báti most napok óta csinál, nem ugyanez a ká
kán csomót keresés-e?

A szőke Lányi jött most oda hozzá és súgta 
oda neki:

— Az ifjúmunkásokra nem vonatkozik a hatá
rozat. Cinner elvtársnő mondta, hogy az ifjú
munkások megmaradnak Kommunista Ifjú
munkások Magyarországi Szövetségének.

Báti csak megszorította a szőke Lányi kezét. 
Egyszerre elhatalmasodott rajta az érzés, hogy 
rettenetesen sietnie kellene, s egyedül, egész 
egyedül akart marádni s komolyan számot 
akart vetni magával. Hisz most már politika
ilag is törvénnyé emelték, hogy egyedül kell 
lenni. Körül se nézve, sietve hagyta el a kom
munista párt bizalmijainak ezt az utolsó; érte
kezletét.

Itt a diktatúra, az üzemek szocializálva, a vá
lasztási törvény is megjelent, mely mindenkit, 
akinek a jövedelme nem munkából ered, keres
kedőket, papokat, szerzeteseket megfoszt a vá
lasztójogtól, a rendőrség helyét a vörös népőr
ség foglalta el, mindenütt munka, szédületes 
iramú munka — s ő, Báti, a különvéleménye 
jegyében, eddig csak duzzogott. Színe testi éh
séggel éhezett meg cselekedetre, résztvevő 
munkára. Alig pár percig járt csak az utcán, 
mikor hirtelen elhatározással a hadügyi népbiz
tosság felé vette útját. Ott fel se kellett men
nie, mindjárt a lépcsőháziban találkozott Sza- 
muellyvel, aki anélkül, hogy tudta volna, hogy 
hozzá tart, amint meglátta, megállt. Bátinaic 
úgy tűnt, hogy Szamuelly ezúttal majdnem vi
dám.

— Azt nem lett volna szabad az Országház 
tér előtt — volt Szamuelly első szava hozzá. — 
A pártfegyelem ellen nincs apelláta — mondta,



de nem megrovoan, inkább barátságosan. Mint
ha még kicsit | mosolyogna is. Bátinak ez jóle
sett, s Szamuelly kérdésére, mindjárt elmondta, 
miként bánt el vele Kun, s mentegetőzve tette 
hozzá: — Nem tudhattam, hogy a kommunista 
párt maga fogja feloszlatni önmagát.

— Ne sírjon — nevetett Szamuelly — Kun 
azért nem adná oda magát harminchárom 
szociáldemokratáért se. Azonkívül Kunnak iga
za is volt, mikor magát lehordta. Most nem le
het fenegyerekeskedni. Kun is tudja mindazt, 
amit mi. De nekünk is tudomásul kell venni, 
amit Kun még azonfelül tud. Egyedül nem bír
tuk volna tartani a diktatúrát — tehát velük 
együtt kellett csinálni. A mi dolgunk most ipar
kodni, hogy azért mégis proletárdiktatúra le
gyen és maradjon. Legokosabb volna, ha kicsit 
vidékre menne dolgozni.



Báti már másnap reggel vonaton ült. A meg
bízatása az volt, hogy irányítsa és ellenőrizze a 
vidéki munkástanácsok működését s egyben to
borozzon katonákat a Vörös Hadseregnek. A 
kommunista párt oly rövid életű volt, hogy még 
nem tudott kellő számú agitátort nevelni, s ezért 
az egyes kiküldöttek mellé — nem annyira se
gédnek, mint inkább tanulónak — agitátorje
lölteket osztottak 'be. Báti mellé Szamuelly egy 
magyar parasztfiút adott kísérőnek. A fiú ti
zennyolc év körüli lehetett, azért kellett Zen
tárói elmenekülnie, mert mikor a szerb csapa
tok oda bevonultak, a zentai urak lefogatták az 
ő orosz fogságból jött bátyát, s őt magát is be
árulták, hogy bolsevik, ami pedig akkor még 
csak igaz se volt. Ez utóbbit Báti inkább csak 
sejtette, mert a hadügyi népbiztosságban való 
első találkozásuknál Sárosi Pali személyéről 
meglehetős keveset lehetett tőle magától meg
tudni. Sárosi Pali túlságos tisztelettel, ú**v be
szélt Bátival, mint gyerek a tanítóval — nem 
kételkedett benne, hogy Báti tökéletesen és ki
vétel nélkül és pontosan tud minden tudnivalót. 
Azonkívük kicsit úgyis beszélt vele, mint vala
mi feljebbvalóval, jóformán mint kenyéradójá
val, mert mint kiderült, Sárosi Pali hazulról 
hozott elemózsiája és kis pénze hamar elfogy
ván, a diktatúra kitörése előtt való héten a fiú 
már nagyokat koplalt.

Még akkor is, amikor a vonatba szálltak, Sá
rosi Pali még csak feszengve/ túl választékosán, 
kacskaringós általánosságokban beszélt. Mikor



azonban bent a vonatfülkében Báti egy háti
zsákos fiatalasszonyban ráismert Grétre és Sá- 
rosi Pali látta, hogy Báti egész hétköznapi kö
zönséges dolgokról beszélget a fiatalasszonnyal, 
akkor már nyugodtan köpött a padlóra, és kö
vetve Grét példáját, bizalommal és a maga 
módján beszélt a maga száz gondjáról.

Báti azonban előbb csak Grétet kérdezgette 
és hallgatta. Nem kellett sokat kérdeznie, be
szélt Grét magától is, és Báti sok mindent meg
tudott Gnéttől. Először is azt, hogy a diktatúra 
kitörése óta, hiába rendelte el a szocializálási 
népbiztosság, hogy az élelmiszerüzletek tovább
ra is nyitva maradjanak, nem lehetett Pesten 
se tojáshoz, se zsírhoz, se húshoz jutni. Grét 
most már harmadszor megy ki a Pest környéki 
falvakba, hogy ott drága pénzen vásároljon a 
parasztoktól, akik nagyon haragszanak a dikta
túrára; aki azt mondja nekik, hogy kommunis
ta, annak drága pénzért se adnak el semmit, 
annak azt mondják, hogy nekik sincs.

Grét azonban nem osztotta a parasztok vé
leményét a diktatúráról, egyáltalán nem, sőt. 
Hiszen különben nem örült volna úgy meg a 
találkozásnak Bátival, akit „a szegény Franz” 
barátjának tekintett. Ügy beszélt Grét Herting- 
ről, ahogy az emberek a már réges régen föld 
alatt porladó halottakról szoktak megemlékez
ni. Nagyon szelíd szemekkel, csupa jót, csupa 
szépet mondott róla, s hogy Franznak minden
ben igaza volt, minden úgy lett, ahogy szegény 
— így mondta — a szegény, előre tudta. Hogy
ne gondolna ő különösen mostanában sokszor 
Franzra, mikor Franz volt az, aki őt először vi
lágosította fel arról, hogy nem szégyen a tör
vénytelen gyeíek, s azonkívül még oda is vette 
magához őt a gyermekével. Eisinger, akit Báti 
elvtárs is. jól ismer, mesélte Grétnek épp teg
nap, hogy új törvényt adtak ki, mely a leány
asszonyok gyerekét a rendes házasságban 
született gyerekekkel egyenlő rangra emeli. 
Grét azt is elmondta, hogy az új törvény elle
nére is ő tovább akarná folytatni a pört a gye
rek apja, a szerkesztő ellen, gyerektartásért — 
pláne most, a proletárdiktatúrában, biztos a



szerkesztő húzná a rövidebbet. Eisinger azon
ban, aki most szintén rájött arra, hogy Franz- 
nak mennyire igaza volt mindenben, Eisinger 
azt mondta, hogy nem kell porolni, ma imár egy 
szegény nő nincs rászorulva, hogy egy ilyen 
rossz ember, mint ez a szerkesztő, eltartsa a gye
rekét. Eisinger azt mondta, hogy most már nem 
a pénz minden, az ember legyen önérzetes. Bá- 
ti elvtárs különben tán emlékszik rá, hogy az ő 
gyereke beteges, gyönge hasú gyerek, s Grét 
hallotta, hogy Budán már berendeznek egy ker
tes házban épp ilyen szegény gyerekek számá
ra való helyet, legszívesebben oda menne dol
gozni, ha annak fejében odavállalnák a gyerme
két is. Ha talán Báti elvtárs beszélne a népbizto
sokkal az ő érdekében, bár Eisinger azt mondja, 
hogy csak úgy oda lehet majd menni, mert ma 
már nem kell protekció. Egyébként Grét még 
nem tudja, hogy tényleg oda menjen-e, mert 
nem tudja még, hátha közben adódik valami 
még jobb. Egyszóval nem baj, ha nehezebb is 
a koszttal, Eisinger is azt mondja, hogy nem 
baj, mert ennél is fontosabb az, hogy most már 
egy pincér is, föltéve, hogy megfelelő nőt ta
lál, nyugodtan megnősülhet.

Grétnek már a második állomáson le kellett 
szállnia, s amint Grét kiszállt, Sárosi Pali be
szédes lett. Elmondta, hogy odahaza Zentán 
most, mivelhogy az ő orosz fogságból jött báty
ját a szerbek elhucolták, s mivelhogy neki me
nekülnie kellett, egyedül van az édesanyja, aki 
már öregasszony s akit a háború alatt jóformán 
egyedül ő tartott el; elmondta, hogy neki van 
szeretője, vagy már volt, ki tudja? — ha nem ' 
jött volna közbe az urak uralkodása, most már 
házasok volnának, februárra tervezték a házas
ságot, s úgy volt, hogy az ő anyja házába köl
töznek, a lány hat hold földet is hozott volna. 
Hanem ha majd a Vörös Hadsereg bevonul Zen
tára, akkor olyan bosszút fog állni — ő, Sárosi 
Pali, jól tudja, név szerint tudja, hogy kik azok, 
akik a bátyját lefogatták, őt magát meg hazát
lanná, földönfutóvá tették!

Sárosi Pali szép legényke volt. Barna bársony 
nadrágja csak úgy feszült a combján s ha fel-



indult, akkorákat rántott rajta, mintha a nad
rágszíja nem tudná tartani. Az épp csak pely- 
hedző bajuszán néha úgy simogatott végig szá
raz, dolgos tenyerével, mintha már igazi bajusz 
lenne. A két barna szeme ki-kinézett a vonat 
ablakán, a szántóföldeket vizsgálgatta olyan 
komolyan és fölmérő és intimus tekintettel, 
ahogy csak paraszt nézi a földet.

Báti érezte, hogy a tegnapi nappal életének ed
dig legfontosabb fejezete záródik le, és záródik le 
úgy, ahogy ő sose képzelt el befejezést. Ha az em
ber húszéves korában meghgl, az is befejezés 
— noha élete minden kérdése felelet nélkül, min
den elkezdése végezetlenül marad. S felelet 
nélkül s végezetlenül, valahogy így került 

a pont az ő életének ezután a pesti fejezete után 
is. Mögötte kibeszéletlen zavar — előtte isme
retlen, új feladatok. Ha visszanézett — nem 
lehetett elégedett azzal,’ amit látott s nem le
hetett elégedett magával. Betört más emberek 
életébe, aélkül, hogy valami jót is hagyott vol
na maga után. A Gréttel voló találkozás itt 
reggel, az se fokozihatta elégedettségét, ő , aki 
Kunt és más legjobb elvtársakat támadni mért, 
ő Gréttől tudta meg, hogy Budapesten máris 
élelmiszerínség van! Ha maga elé, az új fejezet 
elé nézett, csak azt látta, hogy mindig újabb 
emberekkel kerül össze, mindig újabb útitár
sakkal és mindenkivel beszél, beszél egyszer, 
vagy kétszer, és akkor megint újabb ember jön, 
és mindig újabb — a vonat mégv tovább, és 
nem jön létre semmi. Szétszórt állomások, és 
egyik nem folytatása a másiknak, nincs folyta
tás, felelőtlenül nincs folytatás.

És Báti nézte ezt az új útitársát, nézte a pely- 
hedzö állú Sárosi Palit és egyszerre felelősnek 
érezte magát azért, amit Sárosi Pali mond, gon
dol vagy nem gondol, tesz vagy tenni fog. Sá
rosi Palinak olyan nagyon szomorú lett a sze
me, ha a vonat mentén elfutó földekről egy
szerre a vasúti fülke fapadjára nézett s meg
kocogtatta a fáját. Báti nézte, s mikor Sárosi 
Pali arról beszélt, hogy fogja megbosszulni ma
gát a zentai urakon, akkor azzal az érzéssel, 
mellyel az ember egy kedves fiátal arcon túl



korán megjelenő ráncot szeretne elsimítani, 
hajolt előre Báti és beszélt a fiúnak arról, hogy 
a kommunista abban is különbözik nemcsak az 
öntudatlan proletártól, hanem elvakult ellen
ségeitől, a burzsoáziától is, hogy keresztüllát az 
összefüggéseken és nem az embereket, hanem 
az osztálytársadalmat, a munkatulajdont gyűlö
li; a kommunista nem a börtönőrökre, nem is a 
börtönigazgatóra haragszik, tudja, hogy a tár
sadalom a börtön, ezen a társadalmon múlik, 
hogy rabok vannak és emberek, akik ragasz
kodnak hozzá, hogy legyenek, mert abból élnek, 
hogy rabok vannak.

Sárosi Pali figyelmesen hallgatta egy dara
big, el is gondolkodott.

—- Úgy van ezekkel a tudományosságokkal 
— nevetett fel aztán —, tudja ördög, amíg 
mondják őket, minden szép, kerek, mint az 
alma. Osztályok, osztályok . . .  de azért mégis
csak úgy van, hogy emberek marják egy
mást, nem osztályok. Legalábbis én, ha majd 
bevonulok, szívbéli gyönyörűséggel fogok le
kenni pár pofont bizonyos pókhasú zentaiak 
zsíros képére!

Most már bizalmasan és frissen, ahogy termett 
bene a szó, mondta ki a gondolatait. Aztán, ta
lán rá is unva a tudományosságra, a vonatfül
kében sorba beszédbe elegyedett a többi uta
sokkal. Azok is parasztok, tehát inkább atyafi
ak voltak s eldicsekedett nekik, hogy őket a 
kormány küldte ki. Sárosi Pali révén tudta 
meg Báti az utasoktól, hogy Kecskeméten a 
forradalmi törvényszék parancsából már végre 
is hajtottak egy halálos ítéletet. Egy paraszt- 
gazda, aki Kecskemétről való volt, Báti kérde- 
zősködésére elmondta, hogy a nevét ugyan nem 
tudja az illetőnek, csak azt, hogy fosztogatott 
vagy fosztogatni > akart, s a gazda azon a né
zeten volt, hogy az illetőnek lehetett, volna 
annyi esze, hogy statárium idején nem jó sokat 
ugrálni, mert a statárium . . .  Fehér bajusza, 
pirospozsgás képe volt a gazdának, és nehezen 
mozdult a szava. Egész figyelmével a fényes 

. fekete csizmája orrát nézte.
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— ő  maga volt a hibás, tudhatta, hogy sta
tárium van — ennyi volt minden, amit még ki 
lehetett húzni belőle.

Statárium — ez a fogalom a háború óta ezer
szeresen gyűlöletes volt, Bátit felháborította, 
hogy a forradalmi törvényszéket itt egyszerűen 
egy kalap alá veszik a katonai rögtönítélő bí
rósággal.

— Proletárdiktatúra, az nem statárium — 
tiltakozott. — A statáriális bíróságok magas
rangú katonatisztekből kerültek ki, ők voltak 
az ágyú a katonák háta mögött —, ha nem 
mégy ölni, téged ölünk — ezt mondták a ma
gyar proletárnak a statáriális bíróságok. A for
radalmi törvényszék azonban először is néptör
vényszék. Nem olvasták a rendeletet, hogv ta
nulatlan proletárok is lehetnek bírók? A régi 
bíróknak nem volt közük a néphez, a gazda
gok hivatalnokai voltak, paragrafusaik voltak 
csak, és jaj volt a tudatlan szegény embernek, 
aki elébük került. Az állam hatalmas gépezet 
volt a szegények fékentartására és a bíró, mint 
a munkás a gyárban, maga is gép lett, míg a 
gépet kiszolgálta. A forradalmi törvényszék, az 
más, azt a proletariátus ellenségeinek a féken
tartására állították fel, éppúgy a proletariátu
sért dolgozik, mint a munkás a gyárban s a 
paraszt a földön. Statárium, nem, azt nem sza
bad mondani. . .

Sárosi Pali közben a dolmánya kitömött felső 
zsebéből egy zsíros puha födelű, szakadozott 
noteszt vett elő, rátette a térdére és ceruzája 
hegyét sűrűn nyalogatva, jegyezgetni kezdett. 
A kecskeméti gazda azonban most még állha- 
tatosabban vizsgálgatta csizmája orrát s egy 
kosaras kendős asszony, aki egész idő alatt fel
tűnő komolyan hallgatta Bátit, csendesen, 
majdnem súgva mondta most a szomszédjának, 
a kecskeméti gazdának:

— Legjobb, ha az ember semmit se mond, 
mert akkor nem támadhat baj belőle.

Az asszony sóhajtott is és aggódóan nézett 
Bátira, aki erre megértette, hogy mióta Sáro
si Pali eldicsekedett az ő hivatalos minősé
gükkel, kárba veszett itt minden erőlködés. A.



kecskeméti gazda, amint Báti elhallgatott, bó
logatni kezdett s a többi utas is, az asszony
nyal együtt, mintha valamennyien az elköve
tett elővigyázatlanságot akarnák most túl- 
büzgó helyeslésükkel elfeledtetni.

— Nem szabad statáriumnak mondani a dik
tatúrát — erőlködött Báti —, értsék meg, ezt 
nem úgy értettem, hogy ez nincs megengedve, 
hanem, hogy ez nem helyes, nem igazságos...

Megint helyeslőén bólintottak. Egymásra 
néztek és mindenki bólintott.

Báti felkelt s behúzva maga mögött az aj
tót, kiment a folyósóra. Megállt az ablak 
előtt, háttal a fülkéhez, melyben útitársai ül
tek. Szeme előtt futott a már, hacsak félén
ken is, zöldbe zsendülő sík föld a tavaszi nap
ban. Egy-egy a földeken dolgozó ember, egy- 
egy kis őrház, mely előtt lompos kutya fek
szik, kerítés mögött kapargáló tyúkok, akác
fák és telefonpóznák, egy pillanatra egy kis 
borjú, amely még mintha csodálkozva ütné 
fel sárgásbarna fejét a vonat lármájára — eb
ben a csendes, csak az égtől határolt vidékben, 
melynek egy-egy gémeskút az ég felé nyújtott 
elszáradt karja, az egész tájban, a nyíltságában 
van valami fájdalmasan néma, mely nem tud 
megszólalni, .mert, épp mert még egy dombot 
sem emelve, mindenütt egészen kitárulkozik.

Báti sose hitte volna, hogy ő valaha is kény
telen lesz belátni minden erőlködés hiábava
lóságát és fölkelni emberek közül, behúzni 
maga mögött az ajtót s a tájat nézni.

Mikor elhagyták a vonatot, Sárosi Pali már 
a lépcsőkön odasúgta Bátinak:

— Ezek benn azt hitték, hogy Báti elvtárs 
valami statáriális népbiztos.

Báti leugrott a lépcsőről.
— Minek járatta a száját? Minek elmesélni, 

hogy mi hivatalos küldetében járunk? Többet 
meg ne tegye!

— De miért? — kérdezte Sárosi Pali. — 
Hát szégyen tó?

Báti nem tudott hamarjában szót találni, de 
Sárosi Pali okos barna szeme egyszerre fel



csillant és ujját csettintve, hangjában őszinte 
tisztelettel mondta:

— Igaza van, Báti elvtárs. Ki kell húzni 
belőlük, mit gondolnak, s aztán, mint a de
tektívek a moziban, lecsapni rájuk'

Most Bátin volt a csodálkozás sora, de gyor
san csak annyit mondott:

— Egyszerűen/csak azért nem kell megmon
dani, mert akkor valahogy. . . Nem látta, 
hogy úgy néztek engem, mint a régi időben 
y^lami szolgabírót?

Ez a gondolat tetszett Sárosi Palinak.
— Ami azt illeti — mondta a pelyhedző ba

juszához kapva — a proletárdiktatúrában, 
legalábbis Báti elvtárs, van akkora hatalom, 
mint akármelyik szolgabíró, akinek saját li- 
bériás kocsisa is volt. Ha nem még nagyobb 
hatalom — tette hozzá elégedetten.

S mintha csak Sárosi Pali igazát akarta vol
na bizonyítani, alig tett Báti pár lépést a kis 
városi, délelőtt is álmos vasútállomás kijára 
ta felé, egyszerre szembe találkozott egy ka
tonával, aki feszes kaptákban állt meg előtte, 
Durig főhadnagy úr volt, Durig, az aktív fő' 
hadnagy, aki a háborúban Báti századparancs
noka volt és akinek többek között személyes 
ötlete volt, hogy az őrmester Bátit vigyázz ál
lásban énekeltesse a kaszárnya udvarán. 0  állt 
itt most, mint a cövek, Durig főhadnagy, aki 
az előírásos „balra arc!” nélkül emelte ujjait a 
te, és kaszárnyafogsággal sújtotta, mert úgy 
találta, hogy a tisztelgése nem volt szabály- 
szerű, amennyiben Báti begörbített kézzel és 
az előírásos „balra arc” nélkül emelte ujjait a 
sipkájához.

Durig főhadnagy legnagyobb büszkesége az 
volt, hogy a hadosztály tisztjei közt senki se 
tudott olyan katonásan strammul és egyben 
elegánsan vezényelni, mint ő, s mindig gúnyo
san mosolygott, ha egy tartalékos tisztet hal
lott vezényelni. A tartalékos tisztek pedig azzal 
bosszulták meg magukat, hogy szellemi fölé
nyüket fitogtatták Durig főhadnaggyal szem
ben, aki a hadosztály legbutább tisztjének szá
mított.



Durig főhadnagy ez utóbbi, róla annak idején 
általánosan elterjedt nézetet azzal juttatta most 
Háti eszébe, hogy mindjárt megmondta annak 
a hadügyi népbiztosságnál dolgozó tiszttársá
nak nevét, aki tegnap bizalmasan megtelefonál
ta neki, hogy Báti elvtárs — vörös szalag is volt 
a Durig főhadnagy sipkáján — ma inspekcióra 
hozzájuk érkezik.

— Azt gondoltam, Báti elvtársnak nem lesz 
ellenére, ha egy régi bajtárs várja a vonatnál 
— tette hozzá, s még ezt is vigyázzállásban. S 
a homlokán apró verejtékcsöppek csillogtak. 
Durig főhadnagy, úgy látszik, mégse volt olyan 
buta, hogy ne jött volna rá, hogy mégse volt 
rendjén, ahogy a háborúban vérig kínozta az 
embereket; legalábbis úgy állt itt, mintha ki
találta volna, hogy szerepelt Báti visszatérő 
álmaiban még az utolsó hetekben, Pesten is. Ez 
ugyánaz az álombéli, púderosképű, snájdig és 
csinos raccsoló főhadnagy volt, és Báti mégis 
több nyugalommal és öntudattal tudott a sze
mébe nézni, mikor neki kellett kezét a nad
rágjához szorítva, kihúzott nyakkal állni előtte, 
mint most, mikor fordult a kocka.

— Köszönöm — mondta sietve Báti és ebben 
az esetben Sárosi Palira bízta, hogy a katona
ságot inspiciálja. Ott hagyta Sárosi Palit Durig 
főhadnaggyal, maga pedig egyenest és egyedül 
a községházára ment.

Sárosi Palit ez a tisztesség váratlanul érte, 
de mikor este a vendégfogadóban beszámolt 
Bátinak, kiderült, hogy nagyon jól végezte a 
dolgát. A tisztek mindjárt meghívták ebédre, a 
meghívást el is fogadta, etették s az alkoholti
lalom ellenére itatták is.

— Én csak hagytam — mesélte a fiú — ha
nem aztán ebéd után felálltam s azt mondtam, 
hogy no tiszt elvtársak, most pedig elmegyek a 
legénységhez. Főhadnagytól az őrnagyig mind 
el akartak kísérni. Nem vagyok én pap, minek 
nekem ennyi ministráns — mondom én — mi
re ők savanyú képet vágtak. Azt hitték, hogy 
levettek a lábamról azzal, hogy maguk közé 
ültettek. Ha már majd beszéltem a legénység-, 
gél, akkor majd kiadom a parancsot a tiszt elv



társaknak, hogy oda jöjjenek — mondtam ne
kik, s úgy is tettem. S hogy jól tettem, azt ab
ból láttam, hogy az egész ezredben minden a 
régiben volt. Mindjárt megtudtam, hogy az 
utcán is szalutálnak még a tiszteknek, nem volt 
még bizalmiválasztás se — semmi se volt. Kü
lön is megmondtam a katonáknak — volt köz
tük egy földim is — megmondtam, hogy most 
már a tiszt nem nagyobb úr a bakánál, s azon
kívül odaparancsoltam a tiszteket is; és az ő 
fülük hallatára még egyszer, proletárgondolko
dásra buzdítottam az összes bakákat. Vacsorára 
már nem hívtak meg a tiszt elvtársak!

— De hiszen maga Sárosi elvtárs, nem is volt 
katona. Hogy ismerte ki magát ilyen jól? — cso- 
dálkozot elismerően Báti.

— Elég volt nekem az, mikor láttam, hogy az 
őrnagy, akinek még a körme is ki volt fénye
sítve, bort tölt a poharamba s koccint velem. 
Gondoltam mindjárt, ennek vaj van a fején, 
mert hiszen egy hónap előtt még le se köpött 
volna.

— Ezt én nem tudtam volna ilyen jól meg
csinálni — mondta elgondolkodva Báti, amin 
Sárosi Pali mulatott, mint valami jó tréfán.

Még egy hétig utazgattak ketten együtt vá
rosról városra, egyik községből a másikba. A 
helybeli munkástanácsok a pesti kiküldötteket 
semmiképp se fogadták kitörő örömmel. Ezek a 
vidéki munkástanácsok iparosokból, kereske
dőkből, a régi községi tisztviselőkből és gazdag 
parasztokból kerültek ki, s az az egy-két mun
kás, aki szintén köztük ült, ritkán győzte úgy 
erővel, mint Sárosi Pali, aki csak egyszer ebé
delt a tiszturakkal. A tanácstagkollégák azon
ban állandóan tenyerükön hordták a proletár 
kollégájukat, aki egyik nap az egyiknél, másik 
nap a másiknál volt hivatalos, hol ebédre, hol 
vacsorára, egyszer a parasztgazda küldött zsírt 
neki, máskor a rőföskereskedő elvtárs egy szép 
darab szövetet az asszony számára, úgyhogy a 
munkás azon vette észre magát, hogy istentelen 
hálátlanság volna bármiben nehézségeket csinálni 
ilyen kedves, barátságos tanácstag-kollégáknak.



így aztán a legtöbb helybeli munkástanács min
den működése abban állt, hogy a Pestre irányí
tott élelmiszer-szállítmányokat a saját községük 
vagy városuk számára foglalták le. A munkás- 
tanácsok általában azzal fogadták a pesti kikül
dötteket, hogy náluk minden rendben van, s ha 
panaszkodtak valamire a kisebb községekben, 
akkor csak arra, hogy hiába irta elő a kor
mányzótanács, hogy a férfiak harminc, az asz- 
szonyok huszonöt korona napszámot kapjanak, 
nem lehet napszámost fcapni s ha most még a 
Vörös Hadseregnek is toborozzák az embereket, 
akkor még nehezebb lesz.

Báti okulva a tapasztalatokon, úgy rendezte a 
munkástanács tagokkal az értekezleteket, hogy 
odahívatott minden üzemből egy pár munkást, s 
ha lehetett szegényparasztokat is, s amint Sá- 
rosi Pali a legénység jelenlétében beszélt a tisz
tekkel, úgy kért ezek jelenlétében számadást a 
tanácsoktól.

— De ha én elmegyek most katonának és 
meghalok, mi hasznom van az egészből? — szó
lalt fel egy ilyen szűkebb körű értekezleten egy 
munkás, és látva a megdöbbenést, amit Bátiban 
a szokatlan kérdésével kiváltott, hirtelen for
dulattal, hozzátette: — Ezt kérdezik tőlünk az 
elvtársak, ha rá akarjuk beszélni őket, hogy áll
janak be a Vörös Hadseregbe. Mit feleljünk mi 
erre? Adjanak tanácsot a pesti elvtársak.

Szélesmellű, egyenes testtartású ember volt 
a szabó, aki ezzel a kérdéssel állt elő, az ember 
inkább nézte volna vasmunkásnak, mint szabó
nak s a községháza füstös tanácstermében, ahol 
ezt az értekezletet tartották, a lerongyolt, írás- 
tudatlan kisvárosi proletárok és a tompa, de ra
vasz és jóltáplált polgárok között, akikből a 
hallgatóság állt, már előbb feltűnt Bátinak a 
gondolkodó homlokával s a komoly tekintetével. 
Majd minden helyen, ahol kiszálltak, akadt egy
két ilyen ember, proletárok, akik vidéki elha- 
gyatottságukban meg-megrohanták a pesti ki
küldötteket kérdéseikkel és kétségeikkel.

Báti a szabómunkásnak azt felelte, hogy az 
osztályöntudat és a belátás, hogy a Vörös Had
sereg az ellenforradalom ellen a legnagyobb



biztosíték, minden munkást a Vörös Hadsereg 
felé kell hogy vezessen. Érezte, hogy oly meg
győzően kellett volna erre a kérdésre felelnie, 
hogy ez az elvtárs az ő felelete következtében 
csakugyan beálljon a Vörös Hadseregbe — és 
érezte, hogy felelete nem volt meggyőző. Ha 
őszinte lett volna, akkor a kérdésre, hogy mit 
ér az egyes proletárnak az egész proletariátus 
felszabadítása, ha már előibb az életét kell oda
adnia ezért a célért — erre a naív és teljesen 
váratlan kérdésre voltaképp csak azt felel
hette volna: én még ezen nem gondolkodtam, 
nekem is gondolkodni kell előbb rajta. De Báti 
pesti kiküldött volt, és úgy kellett tennie, mint
ha minden kérdésre tudná a feleletet.

Sárosi Pali se volt megelégedve Béti felszó
lalásával, s amit eddig nem tett, nekibátorodott 
és felszólalt ő is ezen az értekezleten. Sárosi 
Pali egyszerűen úgy fogta fel a dolgát, hogy lel
kesíteni kell a Vörös Hadseregért. Azzal kezdte 
tehát, hogy a vörös katona havi zsoldja 450 ko
rona s azonkívül, ha családja van, minden csa
ládtag után havi 50 korona a pótlék. Hogy ez 
szép pénz, azt senki se tagadhatja s különben 
az elvtársak is olvashatták a Vörös Újságban, 
hogy Székesfehérvárott nyolcvan asszony és 
lány jelentkezett önként a Vörös Hadseregbe. 
Erre a hírre nevetni kezdtek, és Sárosi Palinak 
ez sehogy se volt ínyére. Zavarba is jött kicsit, 
mindenáron lelkesíteni akarta a hallgatóságot, 
s egyszerre gondolt egyet és hazudott mintha 
könyviből olvasná.

— De most jön a java — mondta. — A Vö
rös Hadseregbe már azért is érdemes beállni, 
mert ha nem tudták eddig, hát tudják meg: az 
oroszok Románián keresztül már nagyba siet
nek és a Tiszánál lesz meg a találkozás az ő Vö
rös Hadseregük meg a mi Vörös Hadseregünk 
között!

Erre elsőnek a szabómunkás ütötte össze a 
tenyerét, s a többiek is megéljenezték Sárosi 
Palit, aki ezen felbuzdulva, mindig vadabb, min
dig „forradalmibb” kijelentésekkel akarta a 
hallgatósága újabb és újabb tetszésnyilvánítá
sait kiváltani. S a végén, mikor újra eszébe ju



tott az eredeti kérdés, a zsebébe nyúlt, elővette 
a rongyos kockás noteszét és abból olvasta fel, 
hogy Pesten a Ferenc József kaszárnyát Marx 
nevére, a Károly király kaszárnyát Bebel nevé
re keresztelték át, a többi kaszárnyák is új nevet 
kaptak, Engels, Dózsa, Lenin, Trockij, Las- 
salle, Mehring, Liebknecht, Luxemburg nevét 
viselik a Vörös Hadsereg pesti kaszárnyái — 
aztán zsebre téve noteszét, már fej'ből tette hoz
zá: — Ezek mind nagy proletár vezérek voltak, 
s ebből is látszik, hogy a Vörös Hadsereg nem 
olyan mint a régi volt, mert most már más a 
világ. Éljen a mi uralmunk! — így fejezte be a 
beszédet s szép, szelíd arca csak úgy lángolt, 
mikor visszaült a helyére.

Délután ugyanebben a kisvárosban a temp
lom előtt népgyűlést tartottak. A népgyűlésre 
egyrészt kíváncsiságból, másrészt óvatosságból 
a kisvárosnak jóformán egész férfilakossága el
jött. Báti arról beszélt, hogy mit akar a dikta
túra adni s hogy ahhoz, hogy adni tudja, amit 
akar, erőre és biztonságra van szüksége s ezért 
kell, hogy hatalmas, osztályöntudatos Vörös 
Hadseregre támaszkodhassék. Javában beszélt, 
mikor a hallgatósága közt egy , ismerős arcon 
akadt meg a szeme. Nem tudta hamarjában, 
hogy honnan ismerős, de az is széles mosollyal, 
vidám és egyben sunyi arccal nézet a szemébe. 
Báti után, aki alig várta, hogy végére érjen be
szédének, Sárosi Pali is kezébe véve a pörge 
kalapját, megeresztette a hangját. Báti azon
ban leszállt a nekik rögtönzött emelvényről — 
az asztalos elvtárs, akinél a munkástanács meg-̂  
rendelte, pirosra pingálta be — s a feketéllő tö
megen keresztül már az ismerős fiatal legény 
is egyenest feléje tartott.

— Nem ismer meg, Báti elvtárs?
Hatalmas legény volt, s két kezét a Báti vál

lára téve, mikor látta, hogy Báti még mindig 
gondolkodik, azt mondta: — Ham! — és egy
szerre mind a ketten hangosan nevetni keztek. 
Mint hónapok előtt, mint nagyon régen Török 
Gézáék házának a kapubejárójában a sötétben.



— Nem ismertem meg, mert ilyen szakállas.. 
Sándor, ugye Sándornak hívják? Hogy került 
ide?

— Csak úgy. Átjöttem a határon — nem tud
tam bevárni, míg maguk jönnek át hozzánk. 
Most éjszaka, szökve kellett jönnöm, vissza már 
majd világos nappal, muzsikaszóval megyünk.

Nem akart most többet beszélni. Sárosi Pali 
beszédét sajnálta volna elmulasztani, Sárosi 
Pali ezúttal beszélt esőször ekkora tömeg előtt, 
s úgy kiabált, hogy hamarosan egész rekedt lett. 
Bátinak az volt az érzése, mintha Sárosi Pali 
szája csak egy tölcsér volna és valahogy mintha 
hazugság volna minden szó — nem a „ szavak, 
hanem amiatt, hogy Sárosi Pali a mondójuk.

— Jól beszéltem-e? -kérdezte Sárosi Pali a 
népgyűlés után, s Báti egy tekintetet vetve a 
Sándor elégedett arcára — Sándor egy világ
ból jött ide, ahol csak suttogva volt szabad azo * 
kát a szavakat kiejteni, amiket Sárosi Pali itt 
diadalmasan fáradhatatlanul hirdethetett — 
Báti a kérdésre gyorsan felelt:

— Hogyne, Sárosi elvtárs.
A munkástanács értekezlete után még az volt 

Báti szándéka, hogy amint egyedül marad a fiú
val, megmondja neki, hogy kortesbeszéd az 
nem kommunista agitáció De nemcsak Sándor 
miatt állt el ettől a szándékától. Ha tán Sárosi 
Pali nem is vette észre, ő tudta, hogy ami a sza
bómunkás kérdésére adott válaszát illeti, vé
gül is ő is úgy tett, mint Sárosi Pali.

Sárosi Pali és Sándor bőven tartották szóval 
egymást. Mind a ketten a szerbek elől jöttek 
Magyarországra, s már az is mindjárt nagy 
szimpátiát teremtett köztük, hogy Sándornak a 
barátját, azt a bizonyos Lajkó Jóskát is, akiről 
Sándor még az októberi napokban Török Gézá- 
ék házában beszélt Bátinak, a vesztére hazajött 
Lajkó Jóskát is Szemendrovóba vitték, és ugya
nabban a várban tartják bezárva a szerbek, 
ahol a Sárosi Pali szintén orosz fogságból jött 
bátyját.

Sándor kikísérte őket a vasútállomásra. Sá
rosi Pali ugyan azon a nézeten volt, hogy nekik 
joguk volna a vonathoz a község hintóján ki
hajtatni, de ezt a jogot is inkább csak Sándor



előtt akarta hangoztatni és hamar ráállt, hogy 
gyalogosan menjenek ki, végig a sötétedő köz
ségen, ahol az emberek kint álltak a házaik 
előtt csendes beszélgetésben és mindenütt, vé
gig az utcán, hangos szóval köszöntötték a kor-' 
mánvküldötteket.

A “vonatra várni kellett, s Báti kissé félrehú
zódva csak hallgatta, ahogy az elhagyott váró
teremben, a petróleumlámpa fényénél, melyet 
külön az ő tiszteletükre gyújtottak meg, két kí
sérője vidám arccal beszélget egymással. A ha
talmas Sándor kezére támasztott állal elgondol
kodva hallgatta Sárosi Palit s megvallotta, hogy 
bizony nem tudna úgy kivágni egy beszédet, 
mint ahogy Sárosi Pali tette. Pali volt a tapasz
taltabb, a hozzáértőbb s ha élvezte is a fölé
nyét, nem élt vissza vele. Jóakarattal biztatta 
Sándort, lám, ő, Sárosi Pali buta volt, mint a 
szög, mikor Pestre jött s hasznavehetetlen volt, 
akár a sánta vadászkutya. Sándornak is úgy 
kell tenni, mint ő csinálta, sokat kell járni elő
adásokra, gyűlésekre, ott, úgy mint ő tette, fi
gyel az ember s lassan ellesi, hogyan kell be
szélni, miket kell mondani. Nem könnyű, az 
igaz, de ő nem restellte, még ma se restelli a 
fáradságot, ha vezető emberektől hall valamit, 
ami nagyon megtetszik neki, feljegyzi magának 
és megtanulja.

Sárosi Pali kigombolta a dolmánya zsebét s 
előszedte zsírosfedelü noteszét. Ajánlotta Sán
dornak, ő is szerezzen be magának egyet, nem 
drága s mutatta, hogy ő hogy csinálja. Odaadta 
Sándornak a kezébe a noteszt, csak nézze, hadd 
okuljon belőle. Sándor megnyálazta az ujja he
gyét, lapozgatott, olvasgatott a noteszben és bó
logatva nyújtotta vissza a gazdájának.

Báti is elkérte és Sárosi Pali készségesen, 
olyan mozdulattal adta oda, mint önérzetes is
kolásfiú a füzetét a tanítónak. Az íráshoz nem 
szokott kéz nehézkes, Iskolásán kerek betűivel 
voltak bevetve a kék kockás, szürke noteszla
pok, s amint Báti megismerkedett a jegyzetek
kel, rájött, hogy miért volt neki kínos Sárosi 
Palit beszélni hallani. Sárosi Pali noteszéiben, 
minden összefüggés nélkül, csak szólamok vol



tak sorba egymás alá írva, néha nem is egész 
mondatok, csak egyes kifejezések: ,,proletár- 
öntudat hajnal-hasadása”, „mindent elsöprő for
radalmi akarat”, „a burzsoázia történelmi hul
la” . Sárosi Pali Szerelmi levelező cünü> köny
vekhez hasonlóan szerkesztett itt magának ösz- 
sze forradalmi formulákat, gondolatokból úgy 
lettek itt puszta „szép szavak” , mint ahogy sze
relmi levelezőkben szavakból, melyek érzelmek 
kifejezésére születtek, szóvirágok lettek.

— Azért szöktem át, hogy beálíjak vöröska
tonának — szólt Sándor.

— Tudok én épp a maga számára valami még 
jobbat — hallotta Báti a Sárosi Pali hangját. 
Báti visszaadta a noteszt és éppoly kíváncsian 
várta, mint maga Sándor, hogy mi az a még 
jobb.

Sárosi Pali fontolgatva járatta a szemét az új 
pajtásán s megkérdezte: — Hallott-e már va
lamit a Lenin-fiúkról?

— Leninről, már hogyisne hallottam volna, 
azért nem vagyok olyan egész elmarádott — fe
lelt nevetve Sándor. — Trockijról is tudok, ha
nem a Lenin fiairól. . .  — és újabb ismeretekre 
készen, elkomolyodva leste Sáirosi Pali szavát, 
aki viszont szívesen magyarázott.

— Azok is vöröskatonák — mondta — , hanem 
Lenin fiúknak hívják őket, mert ők a katonák 
szdne-java. ök  egy egész külön csapat már a 
nevük is ezt mutatja, különítmény — most reg- 
rutálja őket a parancsnokuk, mert még nem telt 
be a számuk.

— Dani? — szólt kö^be Báti.
— Az, én is ismerem személyesen — dicse

kedett Sárosi Pali. — ő  hagyta meg nekvjm, ha 
tudok valaki neki való jó elvtársat, markos le
gényt, rekommendáljam hozzá.

— Tyü, ha én Lenin-fiú lehetnék! — kiáltott 
fel csattanósat csapva a saját tarkójára Sándor.

— Legjobb volna, ha Báti elvtárs levelet adna 
vele, s beleírná a levélbe, hogy ismeri, jó elv
társ, azt hiszem, akkor menne a dolog —- vélte 
Sárosi Pali.



Sándor már kész is volt az elhatározással, az 
első vonattal megy Pestre. Csak az útiköltség 
nem volt meg. egészen.

— Űgyis adós vagyok a kapupénzzel — neve
tett Báti. — Igaz, az egykori gazdája, Török Gé
za is ott van Pesten. Tudja, hogy az is elvtárs?

— Beszélték mifelénk is. Hát az csak jó, ha 
eggyel többen vagyunk — mondta Sándor. — 
Aztán, ha visszajönnek Pestre, megpróbálja ma
ga is Sárosi elvtárs, hogy felvegyék Lenin-fiú- 
nak?

Sárosi Pali rántott egyet a nadrágszíján, ami 
nála többnyire vagy a nagyon nagy kedvének, 
vagy a zavarának a jele volt.

— Akart engem is Dani elvtárs, a parancs
nok . . .  Hanem. . .  azt kérdezte, hogy ha ráke
rül a sor, vállalok-e kivégzést is . . .  megkér
dezte, mert én még háborúban se voltam . . .  Az
tán mondtam, hogy én . . .  hát hiába, ha úgy 
van, meg kellett hogy mondjam, még a bicská
zást se szerettem a kocsmában odahaza, pedig 
a lányok csúfoltak is emiatt. Aztán meg, ha 
már most így beletanultam az agitálásba . . .

Sándor úgy találta, hogy Sárosi Palinak nem 
kell szégyenkeznie. Az ő apja is, aki a háború
ban veszett oda — hiába vártuk, nem jött visz- 
sza — jegyezte meg Báti felé — az is olyan 
volt, hogy elfordult, ha az anyám az udvaron 
a csirke nyakára tette a kést. Agitátornak is 
kell lenni, meg Lenin-fiúnak is kell lenni s 
mindenki, azt csinálja, amire való. ő , Sándor se 
próbálta még, milyen az, ha valakit kivégeznek 
— dehát Báti elvtárs azért csak írja meg nyu
godtan a levelet a Lenin-fiúk parancsnokának, 
ő, Sándor nem fog szégyent hozni Báti elv
társra.

Báti megírta Daninak a levelet, három sor 
volt az egész .és mikor hirtelen fáradtsággal 
utána felnézett a váróterem közepén függő, az ő 
tiszteletükre meggyújtott füstös petróleumlám
pára, mindjárt még egy másik levelet is akart 
Sándorral Pestre küldeni. Hozzá is fogott a meg
írásához. Ahogy az embernek könny futja el a 
szemét, úgy futott ki a kezéből a ceruzája he
gyéről a megszólítás: Kedves Erzsi. A megszó



lításnál tovább nem jutott. Mit akar írni? Tö
mérdek volt az, amit meg kellett volna írnia, 
oly tömérdek, hogy az egész levélben egyetlen 
szó se esett volna szerelemről. FÜrcsa szerelmes 
levél! Diktatúráról, hatalomról, erőszakról, Vö
rös Hadseregről lett volna szó benne — és csak 
közben, lassú kézzel, minden betűt a nyelve 
hegyével ízként élvezve, sűrűn iktatná a mon
datok közé a két szót: kedves Erzsi. Tömérdek 
az írni valója, de megírni csak annyit írhatna: 
kedves Erzsi, eltévedtem. És még ezután is kér
dőjelet kellene tennie.

— Nem, már úgy sincs idő megírni a levelet 
— mondta Sándornak, s mert a vonatot már je
lezték is, felkelt s a többiek is kimentek veié a 
sínekhez.

Egyidőben azzal, hogy a kis, mindössze öt ko
csiból álló vicinális vonat lassan bekanyarodott 
és nagyot fújva torpant meg előttük, lihegve 
állt elébük a munkástanács értekezletéről isme
rős szabómunkás.

— Csakhogy még itt érem az elvtársakat — 
mondta. — Nem akarnám, hogy elcsüggedjenek 
miattam, hiszen úgyis nehéz a dolguk itt a vi
déken.

A szabómunkás kihúzott a zsebéből egy pe
csétes cédulát, mely igazolta, hogy jelentkezett a 
Vörös Hadseregbe.

— Rajtam kívül már eddig is még hárman 
jelentkeztek —' mondta. — Látják, nem hiába
való az igyekezet.

Sárosi Pali elégedetten rázta meg a szabó
munkás kezét. A vonat itt volt, fel kellett száll
ni. Sándor vonata, a pesti, csak később indult, 
Sándor ott maradt lenn a szabómun.kás mellett, 
aki, bár a vonat már elindult, gyorsan még el
mondta, hogy még valamiért jött utánuk. Báti 
kihajolt a kocsi ajtajából, hogy hallja.

— A mi vidékünkön sok a földnélküli pa
raszt. Ezek mindennap várják, hogy végre föl
det kapjanak a diktatúrától. Ezek többet vár
nak a diktatúrától, mint hogy rendeletben meg
szabja a napszámjukat. Ezek is proletárok s 
ezek nélkül itt a mi vidékünkön nem tudunk 
semmit se elérni. A szomszéd határban a grófi



ötezer holdra rámondták, hogy köztulajdon . . .  
De az ispán is a régi maradt, s a napszámosok 
éppúgy napszámosok ott, mint azelőtt. . .

Az utolsó szavakat már úgy mondta, hogy < 
együtt futott a már elevenebben siető kis vo
nattal, s kiabálnia kellett, mert a mozdony pö
fékelt, s a kerekek zakatolása elnyomta a hang
ját. Futott a sötétben a vonattal, hogy még be
szélhessen a pesti kiküldötteknek a földnélkü
li parasztok miatt való gondjáról.

Már messze jártak az állomástól, Báti még 
mindig ott állt a kocsi ajtajában. Bent a rosszul 
világított vonatfülkében Sárosi Pali énekszóval 
űzte el az unalmát. Valami Pesten tanult dalt 
énekelt kitartóan, a hűségről, mely elszáll mint 
az illat, és egy selyem zsebkendőről. Báti nem 
akart odafigyelni. Nézett ki a sötétbe, a moz
dony kéményéből aláhulló szikraesőre s egy 
-egy házacskára, mely még világos ablakkal állt 
lehajló fák között s maradt el a sínek mellett.

„Kis zsebkendő, selyemkendő 
Térden állva, sírva szétszaggatlak.”

Rajta kívül hárman mégis jeletkeztek vörös
katonának ebből a községből. Holnapra mór 
többen is jelentkeznek. Mindig úgy van az ilyen 
helységekben, csak az kell, hogy valaki az első 
legyen, aztán jön utána a többi. Voltaképp nem 
is oly rossz eredmény. A fontos az. hogy akár
hogy is, de sikerült rávenni, sikerült Sárosi Pa
linak és neki Bátinak . . Ha nincs is benn a 
munkástanácsban, nyilván van súlya a szavá
nak a munkások előtt, ez a szabómunkás. . .  Az 
is lehet, hogy csak Sárosi Pali hatása, Sárosi 
Palié, aki nem állt be Lenin-fiúnak, de Sán
dornak melegen ajánlotta, Sárosi Palié, aki. . .

„Kis zsebkendő, selyemkendő 
Térden állva, sírva szptstzaggatlak.”

Sárosi Pali minden jel szerint nem gondol most 
se a szabómunkásra, se Sándorra, csak a nótára, 
melyet nem un el. Most újra elölről kezdi, hogy 
a hűség száll, elszáll mint az illat. Ez a forra-



dalmár Sárosi Pali tekintélytisztelő természet. 
Meg van róla győződve, hogy minden rendben 
van. A föld nélküli parasztok kérdése se izgatja. 
A munkások úgyse akarnak katonának menni 
s a szegény parasztok meg már azért is beáll
nak, mert ott legalább jó kosztot meg zsoldot 
kapnak . .. Szép pénz, nem lehet tagadni! — 
Sárosi elvtárs ezzel intézte el az embert, aki a 
sötétben egy darabon együtt futott a vonattal.

Volt abban valami elviselhetetlen, hogy Sá
rosi Palinak mindig volt valami igaza abban, 
amit mondott. Elméletileg soha, de valóságban 
— kezdve a főszolgabírótól egész ez utóbbi me
gállapításáig, hogy a munkások nem akarnak .. 
Az egész vidéki körúton az volt a tapasztalat, 
hogy a munkások nem akartak. A szabómun
kásnak igaza van, arra az egy kérdésre kellene 
megfelelő feleletet tudni, s akkor a munkások 
is elmennének vöröskatonának. Pesten, Pest az 
egyetlen igazi proletárváros, ott biztos másképp 
lesz . . .  de jó lesz már Pesten! A pesti munkás 
nem tesz fel majd ilyen kérdéseket, elmegy vö
röskatonának. Pesten! Ámbár Koczián .. .

„Kis zsebkendő, selyemkendő”
Térden állva, sírva szétszaggatlak.”

Ezt már nem lehet tovább kibírni. Báti előbb 
szó nélkül csak behúzta maga mögött a fülke 
ajtaját; Sárosi Palinak azonban bő, erős hangja 
volt, és épp a vonat kattogását akarta túléne
kelni. Két kezét elől a bársonyoadrágja zsebé
be süllyesztve a két sarkán patkós cipőjét a 
szembelévő fapadra felrakva, csak énekelt to
vább, érzéssel. Báti nem akart odafigyelni. De 
egyszerre nem bírta, nem bírta tovább. Felrán
totta az ajtót, odaült Sárosi Pali mellé és azt 
mondta:

— Látja, Sárosi elvtárs . . .
Sárosi Pali nyomban elhallgatott és csodál

kozva ütötte fel fejét erre az elcsukló hangra.
— Látja, Sárosi elvtárs —' mondta Báti, s 

egyszerre kiabálásig fokozódott a hangja ^  ez 
mind, mind szemenszedett hamisság, hazugság. 
Soha még senki nem térdelt le egy selyemkendő



elszakításához. Csak érzelmesen, szépen hang
zik. Ügy, mint a „gyűlölet világító lángja” , 
mint a „mindent elsöprő forradalmi akarat” , 
mint. . .  Ugyanaz a valótlanság, ért engem? A 
hazugság azonban fertelmes, minden hazugság 
piszkos, tapad az emberhez, tapad mindenhez 
és mindenkihez, nincs semmi, ami a piszoknak 
túl szent ahhoz, hogy be ne piszkítsa.

Sárosi Pali fölvont szemöldökkel nézte s ar
rébb húzódott.

— Igazán nem tudom, hogy mi mindent akar 
Báti elvtárs még egy nótától is — mondta vé
gül vállat vonva, s mert most már elment a 
kedve a dalolástól, s mert egyedül voltak a fül
kében, s nem hallatszott más, csak a zötykölő 
vonat, Sárosi Pali rosszkedvében elaludt.

Báti már megbánta, hogy elrontotta a fiú 
mulatságát, de már megtörtént. Ügy helyezke
dett el, hogy a mennyezeten égő lámpából jus
son neki egy kis világosság, meg akarta írni a 
a jelentését Budapestre. A vonat azonban ezút
tal különösen rázott, s néha úgy csikorogtak a 
kerekei, mintha sírna, hogy mennie kell. Sem
mi jelét sem adta, hogy be akarná hozni a ké
sését, sőt egy-egy állomáson nagy pihenőket 
tartott. Báti eddig minden meglátogatott hely
ség után elküldte jelentését Pestre — hogy a 
vonat megállt, megint hozzáfoghatott volna, 
hogy megírja. De amit a föld nélküli parasztok 
dolgáról hallott, számára meglepő újság volt, 
ennek előbb utána kellett járnia, csak aztán 
készíthet beszámolót.

Az éjszaka még hosszúnak ígérkezett, már ki 
se ment megkérdezni, hogy most meg miért áll 
a kis vonat. Egyszer víz miatt, máskor szén 
miatt. Attól úgyse indul el hamarabb, ha ő meg
tudja, hogy miért nem indul még. Eszébe jutott, 
hogy a felső kabátja egyik mély zsebében már 
több mint két hete cipeli magával Janó bácsi 
ajándékát. Egy apróbetüs kicsi zöldtáblás biblia 
volt, Janó bácsi lopva dugta oda Bátinak, miu
tán előző nap Báti meglepetve kérdezte Janó 
bácsi valamelyik mondására, hogy az is a bib
liában van-e. Báti elvette a könyvet, mert Ja
nó bácsi erősködött, hogy neki úgyis van belőle
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még egy. Most voltaképp úgy jutott eszébe, 
hogy elővegye, mert szerette volna azt a külö
nös mondatot megtalálni, mely annyira nem il
lett bele a passzív, alázatos kereszténységről 
való képébe: a mennyeknek országa csak az erő
szaknak enged. Báti számára már minden idők
re Erzsihez' fűződött ez a mondat, már akkor, 
mikor Janó bácsi elmesélte, hogy dicsérte ezzel 
a szorgalmas leányt, Báti egész tisztán látta ma
ga előtt: mint ütötte fel a fejét Erzsi — látta 
maga előtt a vékony nyaka finom vonalát —, 
hallotta a hangját: „ez is a bibliában van?” S 
most tulajdonképp csak ezért szerette volna 
megtalálni az apróbetűs, sokat forgatott, vaskos 
könyvben ezt a mondatot. Ha n\eg tudta volna 
találni, olyan lett volna, mintha Erzsitől kapna 
valamit, mintha egy ruhadarabot vehetett vol
na kezébe, melyen még ott az Erzsi testének 
melege. Reménytelen kísérlet volt ebben a szá
mára ismeretlen betűrengetegben azt a pár szót 
megkeresni. Lopva egy-egy pillantást vetett Sá- 
rosi Palira, aki hogy aludt, egész gyerekarca 
volt, s az Erzsi mondatát keresőben itt is, ott is 
ismerősként bukkant Janó bácsi egy-egy mon
dására. Ettől eltekintve barbárnak, helyenként 
pedig határozottan unalmasnak találta ezt az 
olvasmányt. Sajátságos vegyüléke lázadásnak és 
önmegalázásnak, rettegésnek és vakmerőségnek, 
rabszolgaerények felmagasftalása és ugyanak
kor a raibszolgatattók, a földi hatalmasok meg
vetése. Csodatevések, varázslások, homályos ti
tokkal takart kijelentések közben minden olda
lon legalább egy tucatszor minden további ma
gyarázat nélkül az öt betű: Isten.

A vonat még mindig állt. Báti lehúzta az ab
lakot és kinézett. Csillagtalan, felhős volt az ég, 
csak a kis állomás főnöki szobájában égett hal
ványan, az éjszaka sötétjét épp csak szentjános- 
bogárnyi fénnyel megszúró kis lámpa. A pálya
őr vagy vasúti munkás, aki az előbb még ko
pogó cipővel, kezében az éjszakai lámpájával 
ballagott a vonat mentén, úgy látszik, szintén 
meggondolta magát, s tán Sárosi Palival közös 
birodalomban lakik most valahol egy másik pá
don elnyújtózva. Mintha a vonattal együtt min



den élet megállt volna, még kutyaugatás se hal
latszott. S a tavasz szaga, ez a különösen éj
szaka erős s borzongató, nosztalgikus pára, a 
rügyező fák közt botorkáló gyenge széllel csak 
céltalanul lebegne a betelt csend felett. Hűvös 
volt kint, de a fiatalember nyitva hagyta az 
ablakot, s úgy ült vissza a helyére, s olvasta to
vább a zöldtáblás könyvet. Még mindig a samá- 
riai nőről szóló fejezet volt előtte, s most úgy 
találta, hogy a könyv faragatlan, érdes nyelve 
ehhez a szöveghez, a könyv tartalmához jól 
hozzáillik. És ebből a merev, árnyalatokat meg
vető, példázataiban is naivul önkényes könyv
ből szemébe szökött egy mondat és ezért az egy 
mondatért most elölről, figyelmesen olvasta el 
a szöveget.

Ügy találta, hogy fölösleges részletességgel 
kezdődik az elbeszélés. Jézus a vándorútján el
jut Samáriának Sikár nevű városába, megáll 
Sikár városának egyik majorja mellett, s a kró
nikás még a major tulajdonjogi történetére is 
kitér, hogy kié volt, ki kapta kitől, s csak aztán 
kezdi elmondani, hogy a hőse fáradt volt már, 
esteledett is és egy asszonytól, aki vizet meríteni 
jött, inni kért az elfáradt vándor. A beszélgetés 
mai olvasó számára nem indul érdekesen. A zsi
dók, mint kiderül, nem barátkoztak a samária- 
iakkal, az asszony tehát, csodálkozik, mint egy 
néger csodálkozna, ha egy jenki barátságos szót 
szólna hozzá — a szót azonban hamar átveszi a 
vándor, és bár az előbb még ő kért vizet, nem 
éppen logikusan, most arról beszél, hogy ő akar 
inni adni az asszonynak, éspedig egy olyan for
rásból melyből aki ivott, többé nem lesz szom
jas. Az asszony nem ütközik még a logikai el
lentmondáson, valósággal mohón kiált közbe: 
„Uram, adjad nékem azt a vizet, hogy meg ne 
szomjúhozzam!”

Ez volt az a pár szó, ami miatt Báti elölről 
elolvasta a fejezetet. Ennek a pár szónak a rit
musa, mint egy heves mozdulat ütközött ki az 
egész, eddigiekben számára merev szövegből, a 
kreatúra elfáradt sóvárgása sikoltott itt megle
pően elébe — csakhogy, mikor tovább olvasott,



látta, az asszony egyáltalán nem misztikusan 
érti, hanem a fiziológiai szomjúságra gondol, 
mert a mondat nem fejeződik be ott, ,,hogy meg 
ne szomjúhozzam”, hanem folytatódik: „ és ne 
jöjjek ide meríteni.”

Egy beszélgetés, ahol a szavak alatt minde
gyik mást ért — az egész beszélgetés eddig 
félreértésen alapszik. A félreértés a nő részé
ről komikumig fokozódik. Mert miután közbe
kiált, hogy add nekem azt a vizet — a vándor 
azt mondja, hívd ide a férjedet. Miért akarja 
egyszerre az asszony férjét? Az asszonynak van 
ugyan egy, de az, mint megvallja, nem „igazi” . 
Azt azonban már nem ő, hanem a vándor mond
ja meg, hogy volt férje, mégpedig öt. Erre egy 
emfázissal, mely egyáltalán nincs arányban az 
öt elmúlt és az egy „nem igazi” férjről való 
kinyilatkoztatás nagyságával, a nő elámulva ki
ált föl: „Uram, látom, hogy próféta vagy te!” 
Jellemző erre a nőre, hogy eszébe se jut, hogy 
aki ilyeneket kitalál, az éppúgy lehetne vásári 
gondolatolvasó s mindenesetre inkább karika
túrája, mint megtestesítője a prófétának. De en
nek a samáriai fehérszemélynek ez bizonyság, 
annyira, hogy most már azt gondolja: ha tudta, 
hogy már öt férjem volt, akkor azt is meg tudja 
mondani, hogy a zsidóknak van-e igazuk, akik 
azt mondják, hogy Jeruzsálemben előnyösebb 
templomba menni, vagy a samáriaiaknak, akik 
az ő hegyüket vélik legalkalmasabbnak isten jó
akaratának megnyerésére. A krónikás mintha 
szándékosan mindent elkövetne, hogy a nőt 
egész közönségesnek, kis agyvelejű és szűk látó
körű személynek mutassa be.

És a dolog most kezdétt Báti számára izga- 
tóan érdekessé válni. Ezzel az egyáltalán nem 
emelkedett szellemű nővel szemben minden 
okos ember rezignálna, legalábbis annyira, 

” mint Báti Sárosi Palival szemben, aki legalább 
is háromszor olyan okos, mint ez az evangé
liumi nő. De a vándor nem rezignál, legsajátahb, 
legbensőbb, legszokatlanabb gondolatait közli 
vele. Nem hazudik! „Sem a hegyen, sem Jeru- 

, zsálemben” , mondja neki. „Ti azt imádjátok,



akit nem tudtok . . .  az Isten Lélek . . .  lélekben 
és igazságban kell imádni..

Hogy bámulhatott ez a szegény nő, akinek 
számára nem is létezik más kérdés, mint hogy 
melyik hegyen a két hegy közül — s arra ilyen 
feleletek! Nem csoda, valóban itt nem leihet cso
dáról beszélni, ha erre ez a nő egészen megza
varodik. Az előbb az öt férje után — tán kezét 
összecsapva — még csak prófétáról beszélt, de 
most már egész elképedve jelenti ki, hogy hi
szen tudja ő, sokszor hallotta, hogy egyszer 
majd eljön a Messiás, aki rendkívüli dolgokra, 
mindenre meg fog tanítani. . .  S a vándor, talán 
egy arcizma se rándul meg, talán nem is néz rá 
jelentőségteljesebben a nőre, a hangja is egész 
egyszerűen hat, erre azt mondja: „Én vagyok 
az, aki teveled'szólok.”

Báti nem olvasta tovább. Egyszerre elfeledke
zett arról, hogy csak egy könyv van előtte, el 
arról, hogy a könyvet, mely előtte, az angol 
imperializmussal jó viszonyt fenntartó bibliai 
társulat nyomatta ki milliós példányszámban — 
én vagyok az, aki veled szólok . . .  Minden más 
semmibe tűnt, ami megmaradt, ami hallatszott, 
az a felkiáltójel nélkül való nyugodt hang volt: 
én vagyok az, aki veled szólok. És mintha ő ma
ga Báti is elfáradva ott ült volna le, ott feküdt 
volna észrevétlenül a forrás mellett, míg azok, 
az asszony és az idegen beszélgettek, és arra 
riadt volna fel, hogy a szóra: Messiás, hallja: 
Én vagyok az . . .

Sárosi Pali mosolyogva nyújtózkodott. Olyan 
jól aludt, hogy az esti sértést máris kialudta.

— Mi jót olvas, Báti elvtárs? — kérdezte a 
csontjait ropogtatva.

Báti becsukta a könyvet, s visszasüllyesz
tette a kabátja zsebébe.

— Valami angol nyelvtan. . .  szeretnék ango
lul megtanulni — s háttal Sárosi Palinak úgy 
tett,' mintha el volna foglalva a kabátja zsebé
vel. Nem volt megfontolt hazugság, s csakhogy 
kitérjen Sárosi Palival való további beszélge
tés kényszere elől, becsukta az ^blakot s mo
solyogva fordult hozzá: — Eddig én őriztem a 
maga álmát, most őrizze maga az enyémet —



mondta s kabátját a feje alá dugva, végigfeküdt 
a pádon, mintha hirtelen nagyon elálmosodott 
volna. Ez is hazugság volt. Úgy tűnt fel neki, 
hogy attól fogva, hogy az útitársai egyszer nem 
hittek neki, ha nincs is minden szavában hazug
ság, de azóta alig van olyan szava, mely nyílt 
és elfogulatlanul közvetlen volna. Mennyivel 
különb a kis Sárosi Pali, aki hangosan énekli 
a nótát, ami tetszik neki és biztos kézzel teszi a 
noteszét idegen kezekbe, nincs egy gondolata, 
emi mellett ne tenne hangos hitvallást, nincs 
belső műhelye, amit el akarna takarni! S ahogy 
így alvást hazudva hevert a fapadon, egyszere 
világosnak látszott előtte, hogy soha még annyi
ra igaza nem volt abban, amit érzett, mint ak
kor, amikor az este olyan igazságtalanul rontott 
rá Sárosi Palira: ne hazudj! Ne hazudj, ne ha
zudj, ne hazudj — ismételte lehunyt szemekkel 
és megint a vándorra gondolt, akinek a samá- 
riai nővel való beszélgetését az imént olvasta. 
Ez, ez volt az — vélte most —, ami abban a be
szélgetésben kezdettől fogva szinte megigézett, 
az, hogy a két beszélgető fél között óriási a kü
lönbség és az, aki belátásban, értelemben any- 
nyira fölötte áll a másiknak, mégis oly biztos 
mozdulattal nyitja meg magát, mintha szelle
mileg s lelkileg egyenrangú lénnyel állna szem
ben. Ha van egyáltalán valami isteni, akkor ez 
a nyíltság az, ez a bizalom, ez a semmivel vissza 
nem riasztható, következmények miatt nem ag
gódó kitárulkozás, ez, mely feltétele minden 
egyesülés misztériumának, s mely több minden 
misztériumnál — mondta magában s közben 
görcsösen hunyta le szemét, mintha félne, hogy 
valami is elárulja gondolatai kalandos irányát. 
Igen, igen, nem ezt tette-e, nem ezt a kitárul
kozást tette-e akkor éjszaka Erzsi is vele szem
ben? S ha ő most elhatározná, hogy igenis ilyen 
nyílt lesz? Miért ne lehetne mától, ettől a perc
től kezdve már az? Végeredményben milyen 
magasabb érdek tiltotta, hogy azt felelje a sza
bómunkás kérdésére: nem tudom, hogy lehetne 
marxista szempontból bebizonyítani, hogy még 
meghalni is érdemes a forradalomért — ezen 
gondolkodni fogok, de ha teoretikus feleletet



még nem is tudok adni a kérdésre, tiszta lelki
ismerettel állíthatom, hogy pillanatnyi habozás 
nélkül mennék háborúba a proletariátusért? Ez 
az ember meg is érdemelte volna ezt az őszinte, 
épp ezt a szubjektív feleletet s akkor nem kel
lett volna kijönnie a vasútra utánuk, hogy meg
nyugtassa őket, hogy, bár nem kapott választ, 
mégis beállt vöröskatonának. De Erzsi — aki 
Bátival szemben akkor oly megrendítően kitá
rulkozott, nem ugyanezt a bűnt követte-e el a 
látszólagos házasságkötésével? S ez a hazugság, 
mint ahogy őnála is az a hazugság, hogy most 
aludni tetteti magát, nem az előbbi, végzetesebb 
hazugságnak a kövétkezménye-e? S a fiatal
ember, aki az előbb még azt hitte, hogy megta
lálta minden bűn gyökerét, most hogy Erzsire 
gondolt, másik, új kérdéssel találta magát szem 
ben: de szabad-e mindenkivel szemben mindent 
kimondani? Nem azért vált-e ő maga is Sárosi 
Palival szemben hallgataggá, mert nem volt 
elég bizalma a saját gondolataihoz? Épp azért, 
mert nem volt elég biztos önmagában? Épp 
azért, rtiert féltette magától a Sárosi Pali naív, 
életörömmel teli biztonságát?

— Tudja mit, Sárosi elvtárs — pattant föl 
fektéből hirtelen Báti. — Amit ma még el tu
dunk végezni, elvégezzük, de holnap indulunk 
vissza Budapestre. Jó?

Sárosi Pali örömében húzott egyet a kalapja 
karimáján.

— Mintha csak az én gondolatom találta vol
na ki, Báti elvtárs! — kiáltott fel elégedetten. 
— Holnap . . .  az éppen jó . . .  Holnapután az épp 
hatodikán van, akkor még láthatjuk Pesten a 
nagy toborzó fölvonulást a Vörös Hadseregért. 
Színésznők, komédiások, tizenkét cigánybandá, 
dalárdák — a Vörös Újság azt írta, hogy olyat 
még Budapest se látott! Biztos csuda érdekes 
lesz!

A kis vonat, mintha megértette volna, hogy 
most már sürgős a dolog, egyet-kettőt lökött 
magán, mintha még habozpa, hogy előre vagy 
hátra-e, de aztán nagyot füttyentve elindult 
előre.



„Most, mikor ezeket a sorokat írjuk, a III. 
Internacionálé már három szovjetköztársaságra 
támaszkodik: az orosz, a magyar és a bajor ta
nácsköztársaságra. De senki se fog csodálkozni, 
ha mikorra ezek a sorok nyomtatásban megje
lennek, már nem három, hanem hat vagy még 
több szovjetköztársaságunk lesz. őrületes tem
póban rohan az öreg Európa a proletárforrada
lom elébe. Lehet, hogy Amerikában a kapitaliz
mus egy kommunista Európa mellett pár évig 
még tartja magát. Lehetséges, hogy Angliában 
^ kapitalizmus egy vagy néhány évig még ak
kor is fenn fog állani, ha már a kommunizmus az 
egész európai szárazföldön győzött. De huza
mosabb ideig egy ilyen szimbiózis lehetet 
len . . . ” , olvasta fel rögtönzött fordításban Kol- 
tay Ágota és a kék szeme majdnem részvéttel 
nézett Smuts angol generálisra.

—  Ritka, hogy idegen ilyen kitűnően beszél
jen angolul — mondta a generális. — És ki írta 
ezt?

— Zinovjev. Tábornok úr nem tudja, kicsoda 
Zinovjev? A III. Internacionálé elnöke.

Smuts tábornok mosolyogva vette elő a fe
kete bőrkötéses zsebkönyvét s oda nyújtotta 
Ágotának: — Legyen szíves mindenesetre ezt is 
beleírni.

A generális noteszének már egy egész oldala 
tele volt írva Ágota nagy, kusza betűivel. Tol
sztoj: Háború és béke, Tolsztoj: Feltámadás, 
Pascal: Gondolatok, Dosztojevszkij: Karamazov 
testvérek (de legalábbis A főinkvizitor című



rész), Assisi Szt. Ferenc: Fioretti és Marx-En- 
gels: Kommunista Kiáltvány. Most a Zinovjev- 
cikk került még hozzá.

— A III, Internacionálé biztos gondoskodni 
fog róla, hogy angolul is megjelenjen — nyug
tatta meg Ágota Smuts tábornokot és elragad
tatva futotta át még egyszer eddigi működésé
nek eredményét, azoknak a könyveknek listá
ját, melyeket így beszélgetés közben a tábornok 
kérésére feljegyzett.

— ö , én tudom, más időkben ez komikus vol
na, őfelségének az angol királynak egy generá
lisát ilyesmivel traktálni — szólt Ágota. — De 
én meg vagyok róla győződve, hogy az angol 
királynak, ha az nem is tudja, de emberibb éle
te lesz az angol szovjetköztársaságban, mint a 
brit impérium trónján.

— Ez túlzás — vélte Smuts tábornok. — Le
galábbis istenben boldogult II. Miklós orosz 
cár. . .

Ágota elkomorodva rázta meg aranyszőke fe
jét.

— Az Önök feladata volna belátni, hogy a 
kopitalizmus, mely négyéves háborút hozott, és 
ma béke helyett csak gyűlöletet terem s csalf 
éhséget, nyomort és anarchiát jelent az emberi
ségnek, nem tartható . . .  Látja tábornok úr, ná
lunk Károlyi Mihályt, aki az ország legnagyobb 
földesura volt, ma mindenki becsüli, senki sincs, 
aki haja szálát is meg akarná görbíteni. Az ő 
útja a szocializmusig nem volt kisebb, mint az 
öné volna.

Három nap előtt jelent meg a világ minden 
újságában a hír, hogy a párizsi békekonferenci
áról Smuts generálist Magyarországra küldték 
ki, hogy „bizonyos, a fegyverszünettel kapcso
latos kérdések ügyében ott vizsgálatot tartson.” 
A látogatás volt az antant első közvetlen hiva
talos érintkezése a magyar tanácsköztársaság
gal. Koltay Ágota, akit a generális mellé tol
mácsnak és kísérőnek osztottak be, nem érte be 
azzal, hogy tolmácsolt s azzal se, hogy felvezette 
a generálist a , Halászbástyára, azzal se, hogy 
elvezette a lóversenytérre megmutatva neki, 
mint dolgoznak ott most, hogy a haszontalan



nagyúri mulatság helyén konyhakertészetet lé
tesítsenek. — Ágota misszióként fogta fel sze
repét a generális mellett. Szentül hitte, hogy 
csak el kell oszlatni az előítéleteket és félre
értéseket, és az angol generálist „mint embert” 
meg lehet nyerni, ha nem is az emberiség nagy 
céljai bajnokának, de megértő barátjának.

A tábornok rendkívül szívélyesnek mutatko
zott. Azt mondta, nem volt rá elkészülve, hogy 
Budapest ennyire európai s hogy ilyen szép 
európai nagyváros. Kellemesen lepte meg Mister 
Kun és a lakosztály is, melyet a rendelkezésére 
bocsátottak. Azt pedig egyáltalán nem is sejt
hette, mondta Ágotápak, hogy közönséges 
diplomáciai kiküdetés egy ilyen szimpatikus, 
kellemes, nagy műveltségű ladyvel való szemé
lyes ismeretség szenzációjával fogja megajándé
kozni. Ágota elmondta az angol úrnak, hogy az 
ő szülei is a magyar arisztokráciához tartoznak, 
az apja főrendiházi tag volt — s ő nem lehet 
olyan gőgös, hogy azt higgye, hogy ő, Ágota ki
vétel. Megmondta azt is Ágota, hogy ő nem 
marxista, épp azért nem, mert hisz abban, hogy 
minden egyes ember átlépheti osztálya korlá- 
tait, mindenki számára eljöhet a pillanat, ami
kor mint a „Háború és béke” ifjú hőse a csata
téren megpillantja a kék eget, mely megnyitja 
a lelket a végtelennek.

— Nagyon érdekes, nagyon érdekes — ismé
telte Smuts tábornok, aki megígérte, hogy amint 
ideje engedi, feltétlenül s elsősorban Tolsztoj
nak ezt a könyvét fogja elolvasni. Elutazása 
előtt a tábornok barátságos dedikációval ott
hagyta Ágotának Browning szonettjeit gyö
nyörű kötésben, merített papíron, s mikor 
Ágota a külügyi népbiztosság több magas rangú 
tisztviselőjével együtt kikísérte a vonathoz, a 
magas, elegáns úr, a halántéka körül őszülő 
hajjal, egész a vonatindulásig ott állt az ablak
ban.

Ágota volt az első ember, aki azzal fogadta 
Bátit: — Oly boldog vagyok — s a fogait fur
csán, hallhatóan összeszórítva mutatta a Vörös 
Újságot, mely közölte Kun nyilatkozatát. 
„Smuts tábornokkal való tárgyalásainak a leg-



szívélyesebb modorban folynak. Az antant ré
széről semminemű ellenséges támadási szándék 
nem áll fenn.”

Abban nem volt semmi rendkívüli, hogy Ágo
ta oly boldog volt. Mikor Sárosi Pali Ágota füle 
hallatára azt az észrevételt tette, hogy ravasz 
gondolat volt ilyen szemrevaló elvtáTsnőt rendel
ni ki az angol kapitalista követ mellé, Ágota 
még csak gondolkodóba se esett, Sárosi Palira 
is épp oly ragyogó kék szemekkel nézett, mint 
Bátira vagy Smust tábornokra, s azt se vette 
észre, hogy minél inkább rajongott, Báti annál 
józanabb lett.

Az se volt újság, hogy Sárosi Pali oly boldo
gan mesélte, milyen volt, milyen gyönyörű volt 
a felvonulás a Lánchíd budai oldalától egész a 
Milleniumi emlékoszlopig — gyönyörűen sütött 
a nap és Fedák Sári se látszott búsulni, hogy 
nem fásult színházlátogató polgároknak, hanem 
szabad ég alatt, ennek a sokkalta hálásabb 
publikumnak énekelhetett sok száz cigány kí
sérete mellett.

Ott volt a szerencsések között Seiden doktor 
is, akinek első szava az volt Bátihoz: — Fiatal 
barátom, ne felejtse el egy órára se, hogy mi
lyen szerencsés.

Seiden doktor nem lett kommunista, mint 
ahogy azt Licht doktor állította. Csak újabb 
változáson ment keresztül. Ha az idők nem let
tek volna oly sietve siettetek, mindenki, aki ré
gebbről ismerte, csodálkozva állt volna meg e 
változás előtt, azzal a csodálkozással, mellyel 
Seiden doktor bámult a világra, mikor a dikta
túra első rendeletei megjelentek. Lehetséges? 
Ez az öreg romlott világ, ez így megújulhat, így 
újrakezdhet, így új célt kaphat?

A horror vacui, az a legemberibb, leg
borzasztóbb borzalom — mondta a már boldog 
Seiden doktor — és ezt az ürességet nemcsak a 
felesége és a fia halála tépte fel. Felfakadt az 
üresség, mert egy időben azoknak a halálával 
az egész oly szolidnak hitt tisztes, frakkos, ér
demrendes, tiszaistvános, díszmagyaros régi vi
lágról is kiderült, hogy mint Móric ruhájának a 
vállait, nem1 csont és hús, csak vatta, csak szem



fényvesztés mutatták olyan impozánsnak. Úgy 
látszott, hogy az életből nem marad más semmi, 
csak amit húsban és vérben, ételben és italban 
elfogyaszt belőle az ember. De fogyasztani örö
met meggyőződésből nem lehet, hanem csak 
éhségből. És Seiden doktornak cél helyet kellett 
volna az öröm, de néha úgy tűnt magának, 
mintha a Móric fia hamis étvágyú, csak étvágy
ra étvágyas életét ismételné meg, mintha úgy 
festene ő is a maga számára újonnan felfede
zett élet jókkal megrakott asztala mellett, mint 
Móric fia odahaza a művészasztalnál.

Hát van az életnek, lehet az életnek harma
dik lehetősége is?

— Maguk nem is tudhatják, hogy milyen 
nagy és csodálatos, ami ebben az országban ma 
diadalmas szándék — mondta Seiden doktor. — 
Mi volt a legjobb orvosnak is a szerepe a sze
gény ember betegágyánál? Az az angol delik
vens jut eszembe, akit csúnya esőben vittek az 
akasztófa alá és akit a pap, miközben a börtön
ből az akasztófa alá kísérte, keresztényi szere
tettel figyelmeztetett, hogy gombolja be a ka
bátját, mert náthát kap. De ma, ma érdemes, 
ma lehet az orvosnak dolgozni!

És Seiden doktor nagyszerűen megértette Lá
nyit; az egész modern orvostudomány, a higié
nia; a profilaxis, az anesztezis már rég túlnőtt 
a kapitalista társadalom keretein és abszólut 
egybeesik a proletariátus társadalmi célkitű
zésével, a fájdalom, a felesleges emberi szenve
dések végleges likvidálásának szándékával.

Báti egykori lakásadója, a vak hadnagy is, 
hasonlóképp elégedett volt, helyesebben, elége
detté lett miután eredményesen emlékeztette 
Bátit az ígéretére, hogy ha meglesz a proletár- 
diktatúra, szerez neki egy, a vakok vezetésére 
beidomított farkaskutyát. A vak hadnagynak 
egyébként némi része volt abban, hogy Báti 
szinte-szinte csodálkozott azon, hogy ennyi de
rűs embert talált Pesten. Már napokkal Báti 
visszaérkezése előtt, nyomban miután értesült 
róla, hogy a tanácsköztársaság funkcionáriusai 
a Duna-parti Hungária szállót szovjet háznak 
nyilvánították, a hadnagy odament, Báti után



érdeklődött. Naponta odakísértette magát a ná
la lakó öreg számtiszttel, mindig a déli órákban, 
mert a számtiszt csak akkor ért rá, s meg is 
mondta Bátinak (aki mikor visszajött, csaku
gyan a szovjet házban kapott szobát), hogy 
már-már azt hitte, Báti elvtárs csak letagad- 
tatja magát, mivelhogy tán neheztel. Báti szá
mára nyilvánvaló volt, hogy a hadnagy nem 
annyira a farkaskutya miatt kereste fel, nanem 
éppúgy, mint Durig főhadnagy úr, ez a világ
talan félőrült is valahogy félt tőle. Csak mikor 
Báti holtbiztosra megígérte neki a kutyát s ki
fejtette, ami kedvességre csak képes volt, akkor 
bátorodott fel a látogató. Akkor derült ki, hogy 
jövetelének volt egy harmadik s tán legfonto
sabb indítóoka is. A hadnagy, akit a lakásán 
Báti mindig piszkos, elhanyagolt ruhában lá
tott, erre az alkalomra díszbe öltözött. A csilla
gok és a kitüntetések nélkül is, minden valószí
nűség szeriht az a díszruhája és cipője volt raj
ta, melyben annak idején a képeslap a vak hőst 
és a hazafias menyasszonyt az oltár előtt le- 
fényképeztette. Bizonyára ez az ünnepélyes öl
tözet is hozzájárult ahhoz, hogy a hadnagy bizo
nyos szertartásossággal emelkedett stílusban 
beszéljen, de azonkívül, minden jel szerint, ala
posan készült is a beszédére. S bár Báti már nem 
tartott ugyan ott, hogy csodálkozzék azon, ha 
valaki fél tőle — milyen komikusnak találta 
mikor az előrelátó Kilinyi kabátjával a karján> 
szaladt utána a Propaganda Bizottságnál a 
lépcsőházban, miután kidobatta! — de úgy fe
szengett, kínosan, nem tudta mit mondjon, mit 
tegyen, mikor a vak hadnagy, aki különben jó
formán csak durva indulatszavakban beszélt, 
valóságos szónoklattal kezdte.

— Magyarországon kétszázötvenhatezer rok
kant katona van, százharmincezer hadiözvegy 
és kétszáznegyvenezer hadiárva — mondta, 
mire a számtiszt — kopott kedves öreg, aki aze
lőtt úgy beszélt Bátival, hogy vállára tette a ke
zét — megjegyezte:

— Ne tessék, kérem tisztelettel, elfelejteni, a 
hadnagy elvtárs azelőtt banktisztviselő volt s 
ami a számokat illeti, megbízható a memóriája.



A hadnagy azonban, akit ez a közbeszólás 
csak kihozott a konceptusából, úgy ripakodott 
rá az öregre, mint azelőtt Bátira és folytatta:

— Minthogy ez a cirka 626 000 személy mind 
a népjóléti népbiztosság hatáskörébe tartozik, 
meglehetős nagy a konkurrencia és azért va
gyok bátor egyokri kedves lakómnak a protek
cióját kérni a farkaskutya miatt s remélem, 
hogy a próletárhaza . . .

Alig volt a farkaskutya-kérdés is elintézve, 
mikor a vak hadnagy kiküldte az öreg számtisz
tet, mondván, hogy négyszemközt akar maradni 
Bátival. A hadnagy mind izgatottabb és titok
zatosabb lett. Megnézte előbb, illetőleg kitapo
gatta, hogy kísérője nem hallgatózik-e az ajtó
ban, s ahogy erről meggyőződve visszajött a he- 

„ lyére, éppúgy mint odahaza, letette a fekete 
szemüvegét s egyik kezében a szemüvegével, 
másik kezével Báti karját fogva, beszélni kez
dett. Izgalmát csak a hangja árulta el, az arca a 
lecsukott szemhéjakkal, a vakok merev arcá
val — kicsit felszegett fejjel, mintha szaglászna.

A hadnagy a lakóiról kezdett beszélni, a fő
iskolai hallgatóról, aki annak idején, ő tudja, vi
szonyt folytatott a feleségével csak azért, hogy 
kirabolják együtt, de ő akkor idejekorán elker
gette az asszonyt és jól elzárt mindent. A vasúti 

'mérnök, ez a másik lakója túlságosan jóba van 
ezzel a főiskolai hallgatóval s ki tudja, hogv a 
számtiszt is, aki idekísérte s aki még fel is szo
kott olvasni neki, nem alattomosságból ilyen-e, 
nem azért-e, hogv az ő éberségét elaltassa s az
tán rajtaüssön. Mindenesetre eddig sikerült ne
ki, legalábbis amennyire ő tudja megakadá
lyozni, hogy kifosszák.

A hadnagy a zsebéből újságlapokat szedétt elő 
és megkérte Bátit, olvassa el azokat a híreket, 
melyek a forradalmi törvényszék ítéleteiről 
szólnak. Báti olvasta. Meződi Jánost a forra
dalmi törvényszék liszt jegyekkel való kereske
dés bűntette miatt tízévi {egyházra ítélte . . .  ga
bonakészletének elrejtése miatt ötévi fegv- 
házra . .. Tót Miklós kocsmárost az alkoholti
lalom átlépése miatt tízévi fegyházra . . .

— Tovább, tovább — sürgette a hadnagy.



Ha az ajka nem ráng, halotti maszknak lát
szott volna. Báti olvasott tovább.

— Ivanics Mihályt hamiskártyázás miatt tíz
évi fegyházra Hajdú Ferencnét, mert el
akarta rejteni ékszereit, egész ingó és ingatlan 
vagyonának elkobzására . . .

— Elég — kiáltott a hadnagy. — Szóval csak
ugyan ez áll Hajdú Ferencnéről. Utolsó pilla
natig reméltem, hogy hátha csak összebeszéltek 
és csak ijeszteni akarnak . . .
i S most valami megdöbbentő erővel, átkozód- 
va és rimánkodva adott hangot a félelmének, 
mely rögeszméjévé vált, hogy éhen fog halni. 
Kiült világtalan arcára az a félelem, ami miatt 
már évek óta egyetlen rokonát sem engedte be 
a házba, ami miatt épszaka virrasztott, ami mi
att a hamutartón kívül mindent elzárva tartott 
s ehhez a félelemhez most még az új járult: a 
félelem a forradalmi törvényszéktől. Ez az em
ber annyira csak áldozat volt, hogy tehetett 
volna bármit is, Báti mindig ártatlannak — le
galábbis felelősségre nem vonhatónak érezte 
volna, úgyhogy mikor a hadnagy a homlokát 
töriilgetve vallotta be, hogy van egy rubinkö
ves arangyűrűje, egy briliáns nyakkendőtűje- 
és egy platina karperecé, az, amelyiket az eskü
vőre vett a feleségének, s amelyet aztán sike
rült visszavennie... Báti minden meggondolás 
nélkül sietve nyugtatta meg:
, — Ne féljen semmit!

Nem akárki, valaki, aki szovjet házban la
kik, nyugtatta meg, tehát a hadnagy elégedet
ten, valósággal vidáman távozott. De amint el
távozott s Báti tekintete az újságlapokra esett, 
melyeket a hadnagy ott hagyott. . .  nyugtalan 
lett. Tulajdonképp az történt, eszmélt rá, ő meg
nyugtatott valakit, hogy nem lesz bántódása, 
csak játssza ki aggodalom nélkül a proletárdik
tatúra egyik rendeletét! Mintha a törvény még 
most is csak az ellenséges, a lelketlen polgári 
állam törvénye volna, úgy adta át magát meg
gondolás nélkül az első impulzusnak . . .  Ez kor
rupció, mert nemcsak személyes érdekből lehet 
valaki korrupt S ha ez még csak az első eset 
lett volna! De az első eset Kozma Györgyé volt,



Ahogy Hajdú Ferencné nevét minden felindu
lás nélkül, a forradalmi törvényszék ítéletét tel
jes mértékben helyeselve olvasta mielőtt a vak 
hadnagy megjelent, úgy annak a kecskeméti, 
fosztogatás miatt kivégzett embernek esete se 
foglalkoztatta volna annyira, ha Kozma György 
esetében, aki végül is önhatalmúlag tört be s 
rabolt egy kommunizált házban, az ember lát
ványa nem feledtette volna el vele a törvényt. 
Mért nem ment el különben Kozmáékhoz, mió
ta Pestre visszajött? Mért volt különben az el
ső kérdése, első nap, mikor Pestre visszaérke
zett, hogy mit tudnak a kecskeméti kivégzés
ről? Amellett a tény mellett, hogy valamennyi 
vidéki útjáról küldött jelentése a belügyi nép
biztosságon, anélkül, hogy illetékes kezekbe ke
rülhetett volna, eltűnt, amellett hogy az összes 
népbiztosságok tisztviselői hasonló módon, ahol 
csak tehették éppígy szabotáltak, az ő saját vi
déki kőrútján tett tapasztalatainak fontossága, 
az orvoslandó hibáknak, a megteendő intézke
déseknek tömege mellett valóban nem volt je
lentősége annak, hogy a diktatúra első napján 
a forradalmi törvényszék a forradalmi kor
mányzótanács rendeletének megfelelően kivé
geztetett egy embert. De Báti, miközben a be
lügyi népbiztosságnál referált azoknak a vidé
ki elvtársaknak a felvilágosításai alapján, akik
nek megígérte, hogy Pestről fognak erkölcsi  ̂
segítséget kapni — egyszerre csak, minden ösz- 
szefüggés nélkül felvetette a kérdést:

— Tulajdonképp mit jelent pontosan az, 
hogy fosztogatás?

Az elvtárs, akit Báti beszámolója nagyon ér
dekelt, azt felelte, hogy táblás — ha valaki 
össze-vissza rabol — mondta. — Mért kérdi?

— Nem vagyok tisztában a szó jogi vagy kri
minalisztikai jelentésével — mosolygott Báti. — 
Én mindig úgy képzeltem, hogy fosztogatás. . .  
valahogy több ember, banda kell hozzá. . .

S most elmondta a kecskeméti esetet.
Az elvtárs — ugyanaz, aki a Liebknecht-Lu

xemburg emlékünnepélyen, az Almássy téren 
beszélt, bosszúsan legyintett.



— Vagy valami barom csinálta túlbuzgóság
ból, vagy pedig vagyonos" polgárok befolyása 
működött közre, mert mégiscsak feltűnő, hogy 
épp magántulajdon ellen elkövetett bűn miatt... 
De túlbuzgóságból is sok hiba történik. Stein 
elvtársnak cikket kellett írni :,A szocializálás 
korlátai” címen, mert a kisiparosok, akik két 
munkást foglalkoztatnak, szocializálnak nyil
vánították az üzemüket, és nyersanyagért és 
munkabérekért jöttek az államhoz. Valóságos 
szocializálási láz dühöng — legutóbb a tánc
mesterek jöttek azzal a kívánsággal, hogy szo
cializálják őket. . .

Ami a vak hadnagyot illeti, bár Báti senki
nek se beszélt róla, végül is azzal nyugtatta 
meg magát, hogy éppúgy lehetetlen volt ezzel 
a félőrült világtalannal szemben másként tennie, 
mint ahogy nem lehet például égy gyereket — egy 
gyereket se lehet semmiféle bűnért felakasztat
ni. S nem azt mondta-e a vak hadnagy, hogy 
inkább felakasztja magát? De azért minden 
esetben, mikor a forradalmi törvényszéknek 
egy-egy ítéletét olvasta, melyet az ékszerek és 
aranytárgyak be nem szolgáltatása miatt hoz
tak, mintha az elítéltek cinkosa s egyben mint
ha igazságtalan bíró lett volna, rosszul érezte 
magát.

Az egyetlen ember, akivel ,mind erről beszél
ni tudott volna, Erzsi lett volna — mielőtt 
azonban még beszélt volna vele, már feleletet 
kapott, Erzsi feleletét az ő fel nem tett kérdésé
re.

A vak hadnagy látogatása után későn ment 
le a szovjet ház nagy éttermébe. Már csak alig 
pár asztal volt elfoglalva, az egyiknél azonban 
még ott ült Vértes és Lányi. Talán azáltal is, 
hogy ezek ketten most még egy födél alatt is 
laktak, a viszonyuk' barátsággá fejlődött.

Friedridh Adlerről beszéltek, mikor Báti az 
asztalukhoz ült. Ekkor érkezett Pestre Adlernek 
az a nyilatkozata, hogy a magyar és bajor ta
nácsköztársaság ismételten felszólította ugyan 
az osztrák pártot, hogy kövesse példájukat, de 
az osztrák tanácsköztársaság legfeljebb ha két 
hétig tudná tártani magát, s Adler ellene van
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a legkisebb áldozatnak is, ha az céltalan. Ez a 
nyilatkozat aznap jelent meg, mikor hivatalos 
német kormányjelentés 372 000 sztrájkoló Ruhr- 
vidéki munkásról számolt be. Ez a sztrájk a ba
jor kommunistáknak, a bajor tanácsköztársa
ságnak a birodalmi kormány ellen komoly szö
vetségest jelentett, de, úgy látták a helyzetet 
Pestről, hogy ha végre Ausztriában is győzné
nek a szovjetek, akkor egyik oldalon a bajor, 
másikon a magyar, köztük az osztrák tanács- 
köztársaság, ez végre szolid bázisa volna egy 
egész Közép-Euróffát, s onnan kiindulva egész 
Európát felszabadító proletárforradalomnak. S 
lehet-e az, hogy ez a perspektíva ne gyakorol
jon erősebb vonzást az osztrák proletariátusra, 
mint az antant kilátásba helyezett élelmeszer 
vonatai?

Báti egészen felelevenedve vett részt a beszél
getésben. Ezek mellett a nagy kérdések mellett 
egyszerre felszabadult a saját személyes kérdé
seinek terhe alól. Ha ezekről a kérdésekről volt 
szó, ha igazi elvtársakkal beszélt, akkor látta, 
hogy milyen felületes azoknak a rajongása, 
akik kívülről nézik a diktatúrát, s ugyanakkor 
kicsinyesnek érezte a maga aggodalmait és 
rosszkedvét, melyet egyébként Seiden doktor 
vagy Ágota, lelkesedése láttán rossz lelkiisme
rettel igyekezet elrejteni. Igazi elvtársak, mint 
itt Vértes és Lányi, nem személyes kérdésekből 
indulnak ki, s ami különösen Vértest most már 
Báti számára is fölbecsülhetetlen értékű sze
mélyiséggé tette, az a képesség volt, mellyel 
minden egyéni problémát mindig az általános
hoz való viszonya szempontjából értékelt.

— Furcsa — mondta Báti — Török Géza még 
az októberi napokban megállapította, hogy Ad- 
ler merénylete a kétségbeesett kispolgár tette 
volt és nem a forradalmáré.

— Nem marxista forradalmáré, de forradal
máré ■;— mondta erre Vértes. — Az Adler-felé 
forradalmárnak — ezt a Vörös Újságban nem 
fogjuk megírni — fordult mosolyogva Lányihoz 
— az Adler- féle szociáldemokratának, ellentét
ben a német császári szociáldemokratákkal, van 
egy eleven, igen magas morális nívója: a fele



lősségérzet. Mikor Adler a háborúban merény
letre szánta el magát és megölte Stürghöt, ez a 
merénylet is ebből a morális felelősségérzetből 
született: felelős vagyok azért, ami rossz törté
nik, a háborúért, ha személy szerint nem teszek 
valami hatásosat ellene. Most mikor ellenszegül 
az osztrák proletárforradalomnak, most ugyan
ez a felelősségérzet, mely akkor forradalmárrá 
tette, reakcionáriussá züíleszti: ez a felelősség- 
érzet akadályozza meg, hogy vállalja a kocká
zatot; mások életének kockáztatását egy nem 
százszázalékosan biztos célért. Ma ez a felelős
ségérzet gyávaság. Gyávaság, ha mások életét 
kockáztatom és magamat biztonságba helyezem, 
de éppúgy gyávaság lehet az is — ez az, amiről 
a kanti etika nem tudott, mert nem volt törté
netfilozófiája — gyávaság lehet az is, ha nem 
merem a jóért a mások életét is kockáztatni. 
Csak a magamét, a másokét nem — ez magas 
nívót jelent, de jelentheti azt is, hogy ez a fele
lősségérzet csak ürügy a legsúlyosabb felelős
ségvállalás alól való kibúvásra. Vegye például 
a kis Cinner elvtársnő szerencsétlen esetét — 
szabad lett volna visszatárttorodnia az elválla
lása elől?

Vértes beszéd közben hol Lányi, hol Báti felé 
fordult, s bármennyire is elfoglalták beszéd köz
ben születő gondolatai, megérezte, ha a kontak
tus közte és aközött, akihez beszél, meglazul. A 
másik arcán ellenőrizte, hogy elég meggyőzően, 

, elég világosan fejti-e ki nézeteit.
— Mi az, nem ért velem egyet? — fordult 

Bátihoz.
— De igen — szólt sietve Báti — csak nem 

ismerem Cinner elvtársnő esetét.
Vértes erre zavartalanul folytatta:
— Egy majdnem banális, forradalmi időkben 

banális konfliktus — csak példának hoztam fel 
— legyintett s most már Lányihoz fordulva 
folytatta. — Mi az amit én történet-filozófiai ih
letnek nevezek? Erre egy példa jutott eszembe, 
mely, azt hiszem találó. Általában helytelen 
röbogó vonatra felugrani. Nem helyes a saját 
szempontunkból, és nem helyes szociális szem
pontból. Ez a közlekedési szabály éppúgy vitat



hatatlanul érvényes, mint a morál szabályai. 
De hogyha nem egy vonatról van szó, mint 
amilyen a többi, hanem egyetlen robogó vonat
ról, mely talán csak emberöltők múlva tűnik 
fel újra az időben, s én mégsem ugrok fel rá, 
mert veszélyes? A morál nem fog hozzásegíteni, 
hogy felismerjem: ez egy egyszeri, jövőbe ro
bogó vonat. Ehhez a felismeréshez a hit kell, ez 
a teljesen irracionális tényező. Tudományosan 
éppoly kevéssé lehet a pillanat egyszeriségéí 
abszolút biztonsággal felismerni, mert a tudo
mány éppúgy mint a morál a pillanattal szem
ben mindig általános, absztrakt marad. Tehát..,

— Tehát — mondta Lányi — toldjuk meg 
Vértes" elvtárs szép képét a reménnyel, hogy 
akik nem akarnak a mi vonatunkra felugrani, 
azokat el fogja gázolni a vonat, de azért mégis 
elvisz minket a jövőbe.

Amint Vértes felkelt az asztaltól, Lányi 
mondta el Bátinak az esetet, melyre Vértes cél
zott.

Egy este, Báti távollétében» tíz óra tájt Lá
nyi és Vértes együtt kísérték haza Erzsit, hogy 
pár könyvet és iratot, melyeket annak idején a 
rendőrség lefoglalt náluk, s melyeket most Er
zsi az ügyészségtől a magáéval együtt haza ho
zott, tőle elvigyenek. Fent Erzsinél Lányi, akit 
a szovjet-házi adagok sose lakattak egészen jól, 
örömmel fogadta el a meghívást egy darab 
kolbászra, mellyel Erzsit egy ifjúmunkás aján- 
dékozota meg. Erzsi, mielőtt a kolbászt hozta, 
kinyitott egy levelet, mely otthon várt rá és 
elfehéredett, de nyomban összehajtva és éltévé 
a levelet, hozta a kolbászt és az ügyészségről 
elhozott dolgokat. Nem mondta meg magától, 
tehát nem is kérdezték, mi van a levélben, csak 
látták, egyedül akar maradni, mert kérte őket 
hogy a kolbászt vigyék magukkal. Később, 
négy nappal utóbb tudták meg, hogy az a levél 
arról értesítette Erzsit, hogy az apja, mikor a 
raktárában felhalmozott gabonakészletet el 
akarták szállítani, dührohamot kapott, revol
vert akart rántani. A levelet Flamm Jutka 
gyámja írta, aki az újságokból tudta, hogy Er
zsi férje népbiztos lett, s megírta azt is, hogy a



helyzet annál súlyosabb, mert az apja a kihall
gatásánál is nyíltan hangoztatta, hogy gyűlöli a 
proletárdiktatúrát.

— Vidéken fantasztikus állapotok lehetnek 
még — fejezte be Lányi — ha ezek után, nem 
egész husszonégy órával a letartóztatása után, 
ennek az embernek sikerülhetett átszöknie a 
szomszéd városban állomásozó csehekhez. De 
ebben az esetben, mit tagadjuk, Erzsi miatt 
mégiscsik örülni kell neki, hogy így történt. Er
zsi csak négy nappal azután a levél után tudta 
meg, hogy így végződött a dolog. Azt hiszem — 
mondta összerázkódva Lányi — azt hiszem, én 
is meg tudtam volna tenni, hogy mint Erzsi, ez 
alatt a négy nap alatt egy lépést se tegyek az 
apám megmentésére, de. . . de én csak olyan 
áron lettem volna erre képes, hogyha agyonlö
vöm magam. Viszont nyilvánvaló, ha Erzsi 
csak egy szót is szólt volna az apja érdekében, 
akkor minden más emberrel szemben, akit a 
forradalmi törvényszéknek halálra .kell ítélni, 
forradalmár helyett, aki vállalja a forradalom 
győzelmének árát, egyszerűen gyilkosnak kelle
ne éreznie magát.

— Igen — mondta Báti. — Nem is tudja, Lá
nyi elvtárs, mennyire igaza van.

— Hova megy? — kérdezte Lányi, mert Bá
ti hirtelen felállt.

— Azt hiszem — felelte Báti tétovázva — 
azt hiszem, hogy Erzsihez — és úgy megszorít
va a széket melynek támláját fogta, hogy fáj
dalmat érzett a kezében, de ez most jó volt. pil
lanatokig szorította, hogy még jobban fájjon — 
aztán kicsit szédülő fejjel, bizonytalan léptek
kel elindult.

Báti, mikor vidékről visszajött, Sándort már 
fekete bőrkabátban, a Lenin-fiúk között látta 
viszont, akikből a szovjet ház őrsége került ki. 
— Nagyon jó információkat kaptam az elvtárs
ról — ezzel üdvözölte akkor s azóta is, akár
hányszor jött vagy ment Báti, Sándor úgy né
zett rá, hogy barátságtalanság lett volna, szó 
nélkül elmenni mellette. Most is, csak hogy 
mondjon valamit, megkérdezte Sándortól: — 
Találkozott-e már Török Gézával?



— Hogyne, éppen ma — mondta Sándor — 
s hozzá még politikailag! — tette hozzá nyoma- 
tékkal.

Báti szórakozottan szorított véle kezet és 
ment. Odakint a déli szél nyárias meleget ho
zott. Ki-kisütött a nap, s oly vakítón, hogy az 
ember önkéntelenül felnézett a hirtelen támadt f 
fényözön forrására — de a következő utcasar
kon. újra színt váltottak a házak, a fák fiatal 
zöldje s az elhaladó emberek s fent a szél elől 
futva minden kékséget elnyelve megint nehéz, 
feketésszürke felhők torlódtak egymásra.

Báti a belső feszültségnek azon a fokán volt, 
melyen az ember már nem érzi az izgalmat, ha
nem majdnem tompa, bódulatszerű állapotban 
jár-kel. Mintha semmi más se foglalkoztatta 
volna, mint az el-elboruló és fel-felragyogó szí
nek — mint játék a gyereket, lekötötte a figyel
mét az ötpercenként színt váltó áprilisi világ, 
míg csak arra haladtában az egyik kávéház te
raszáról nevén nem szólította a nyurga Sarkadi. 
Báti nem is volt tudatában annak, hogy meny
nyire siet. Sarkadi gúnyolódva mondta, hogy 
úgy látszik a szovjet-funkcionáriusok összebe
széltek, arról fogják megismerni egymást, hogy 
aki véletlenül nem jár autón, az rohanni fog az 
utcán. Mind rohannak.

— Én igazán nem — mondta Báti, mire Sar
kadi nem mulasztva el a pincérrel közölni, hogy 
a kávéja egy szocializált pesti festéskereskedés 
patentírozott ültetvényein teremhetett, fizetett 
és csatlakozott Bátihoz.

— Maga mit csinál? — kérdezte Báti.
Sarkadi két egyenesre kinyújtott hosszú ujja

közé fogva a cigarettáját, bal szemét összehúz
va, nagyot szippantva szívta mellre a füstöt. — 
Ellentétben magukkal semmi konstruktívat. 
Szerettem volna kicsit süttetni az arcom a nap
pal ott a teraszon. De reménytelen dolog ápri
lisban Pesten még egy langy napfürdő is.

Sarkadi, ha lehet, még soványabb lett, mióta 
Báti utoljára látta, s most szürke felöltőjével a 
karján, finom szürke kalapjával a kezében, 
egész megjelenésében volt valami hangsúlyo
zott, hányaveti elengancia.



— Komikus — szólt Sarkadi — akárkivel ta
lálkozom, mindenki azzal a kérdéssel kezdi, 
hogy mit csinálok. De én most már találtam fe
leletet. Pártot alapítok. A haszontalan emberek 
pártját. Egyelőre én vagyok egyetlen tagja, de 
már meg is szövegeztem az alapszabályokat. Ér
dekli? Minden tag köteles nyilvános hálaimát 
mondani, amiért olyan, amilyen s köteles ma
gát a saját bőrében jól érezni. Hála neked, aki 
azzá tett, amivé lettem, emberré, aki elmondhat
ja: senkinek se vagyok hasznára. Hála neked ó 
Siva és Visnu ésatöbbi, mert ezzel megóvtál, 
gyökeresen megmentettél a .hasznos emberek 
önelégültségétől. Nem hiszem, hogy a munka 
nemesít, s azt hiszem, százszor inkább nemesít, 
ha az ember valahol délen magnolifák között 
járkálhatna . . .  Maga tán szintén azt hiszi, hogy 
ki tudja mi nagyot csinál, azért mert ott ül va
lamelyik kerületi munkástanácsban? Vagy ta
lán még az ötszázas központi munkástanácsnak 
is tagja? Az új főrendi háznak?

— Tagja vagyok — felelte Báti.
— Olvastam — kacagott keserűen Sarkadi — 

ötszázezernél több munkás szavazott le Pesten, 
a gyári munkások testületileg és muzsikaszó mel 
lett vonultak fel és adták le a nyomtatott lis
tákat, melyeken a kormányzótanács állította' 
össze a névsort — ez volt a szavazás! Engem 
nem írtak rá egy kerület listájára se, de a szo
ciáldemokrata vezért, aki Salgótarjánon gép
fegyverrel lövetett, a munkásokra, az bekerült, 
sőt talán magával együtt ott ül a központi öt
százas munkástanácsban is?

— Igen, velem együtt a központi munkásta
nácsban — felelte Báti, és vörös lett. Nem azért 
amiért Sarkadi gondolta, hanem azért, mert a 
munkástanácsi választások után ő is hasonlókat 
gondolt, mint amiket most Sarkadi kimondott. 
S míg Sarkadi most azt bizonygatta, hogy a 
szép elmélet helyett, mely szerint a munkásta- 
nácsokbah. maga a proletariátus hoz törvényt 
és hajtja végre a törvényeket, valóságban ezek 
a nagyszerű önkormányzati' szervek a kineve
zett bürokraták fészkei — Báti a kerületi mun
kástanács első ülésésre gondolt, melyen más se



történt, mint torzsalkodások és személyes sé
relmek felhánytorgatása.

— Ami a választásokat illeti — felelte azon
ban most Sarkadinak — ha járt volna vidéken, 
mint én, s látta volna, miféle alakokból tevő
dik össze egy-egy vidéki munkástanács intéző 
bizottsága, megértené, hogy a kormányzótanács 
vigyázott arra, hogy kik kerüljenek be a kerü
leti — s onnan a központi munkástanácsba. S 
ha még így kellett engedményeket tenni a 
munkásság kevésbé öntudatos rétegeinek . . .
. Sarkadi füttyentett.

— Cifra kis proletárdemokrácia! Egyébként 
maga megírta annak idején a Kommunizmus
ban, hogy a pártnak a tömegeket akaratuk elle
nére is el kell vezetnie Kánaánba. Egyelőre 
azonban csak az új bürokrácia látható . . .

— Nem, nem! — tiltakozott Báti. — Itt van
nak a proletárok is, akik érzik, hogy. . .  ha 
még nem is mind, de . . .

S további vita helyett, Báti elmondta, amit 
egy délelőtt látott, nem sokkal azután, hogy 
visszajött Pestre. Délelőtt tíz óra volt már s 
egy mészárszék előtt még mindig legalább öt
ven főnyi sereg, asszonyok, férfiak, gyerekek. 
A vörösőr, aki a mészárszék ajtajában felügyelt 
a rendre, jelentette a várakozóknak, hogy ne
kik már nem jut hús, mehetnek haza. — Ko
rábban kellett volna jönni — sóhajtott fel egy 
csupa csont asszony Báti mellett, aki a tumul
tus láttán, melyet a vörösőr bejelentése váltott 
ki, megállt; egy azok közül a szegény asszonyok 
közül, akiket személytelen figurákká tett az 
örök nyomor uniformisa, s akikről nem lehet 
kitalálni, hogy harminc —, vagy negyvenöt 
évesek-e, s akik ilyen tavaszi napokon is nagy 
kendőben járnak, mert az eltakarja a ruhájuk 
rongyosságát. A többiek a sorban tovább zúgo
lódtak amiatt, hogy órák hosszat hiába 
hagyták itt állni őket s az asszony, aki már in
dult, akkor visszafordult s azt mondta:

— A háború alatt mindent el tudtak viselni, 
s most egyszerre, épp most fogy el a türelmük.

Mintha csak magában beszélt volna, mint 
ahogy az előbb, mikor sóhajtott. Olyan volt a



hangja, mint aki elcsodálkozik és legalább any- 
nyi szomorúság volt benne, mint felháborodás. 
A kopott, barna kendőjében hamar eltűnt az
tán az utca közömbös emberforgatagában, el
tűnt a névtelen szegénység sivár mélységeiben, 
egyikében a sokezer lakásoknak, melyben a 
legtöbb szó a kenyérről esik, mely nincs.

Sarkadi elgondolkodva hallgatta Báti elbe
szélését, de mikor észrevette, hogy Báti figyel
mesen nézi őt, gyorsan megszólalt:

— A fejem adom rá, hogy ez a maga bama- 
kendős asszonya egyetlen munkástanácsnak, 
semmiféle bizottságnak se tagja! Utálom ezeket 
a hivatalos épületeket — szólt aztán, mert oda
értek a közoktatásügyi népbiztosság elé. — 
Nem vette észre, hogy minden ilyen hivatal si
vár, mint valami huszárkaszárnya — mit hu
szárkaszárnya! Ott legalább trágyadomb van, 
szeretem a szagát, — de ez . huszárkaszárnya 
plusz aktasza'g! S azt is tudom, miért ilyen fér
telmesek az ilyen középületek. Azért, mert ide 
nem élni, hanem csak dolgozni jönnek az em
berek.

Ennek ellenére kiderült, hogy Sarkadi tudja, 
az épület melyik szárnyában dolgozik Erzsi.

— Többször voltam fenn — morogta — de itt 
is csupa filológus-temperamentumnak való 
munka akad csak. Különben pedig jó órát kell 
legalább várni, míg az emberre sor kerül. Hát 
csak menjen itt balra — mondta aztán, s ka
lapját meglengetve búcsúzott Bátitól.

Báti nagyon lassan ment felfelé. A halántéka 
körül most mintha erősen feszülne valami, s 
nem tudta, hogy tulajdonképp mi az, amin 
olyan erőlködéssel gondolkodik.

Az irodában, ahová benyitott, tán tizenöten 
várakoztak. Egy hatalmas íróasztal mögött ott 
ült az a Bimbó utcából ismerős, az ólombetűk 
levegőjétől sárga arcú ifjúmunkás, aki azonban 
most nem ért rá a körmét rágni. Ügy látszik, 
közvetlenül Báti előtt jött, mert bocsánatot 
kért, hogy az elvtársaknak várniuk kellett, de 
neki az ifjúmukások székházában, az Eszter- 
házy palotában volt sürgős dolga. A falon még 
ott függtek a régi, díszmagyarba öltözött mi



niszterek és államtitkárok képei, s az ifjúmun
kást, aki, mint mindjárt kiderült, Erzsi mellett 
titkári teendőket végzett, nyilván nem zavarta 
a jelenlétük. Sorba vette a várakozókat. Titkok 
nem voltak, mindenki hallhatta az egyes meg
beszéléseket, sőt hozzájuk is szólhatott.

Az első ember egy vasárnapi ruhájába öltö
zött munkás volt, aki Aszódról jött be. Már dél
előtt itt volt Cinner elvtársnőnél. Azért jött, 
hogy intézkedést kérjen, mert Aszódon még 
mindig este hétkor kezdik a tanonc-oktatást. Az 
aszódi elvtárs dolgát most már maga az ifjú
munkás intézhette el. Az íróasztala fiókjából 
elővett egy gépelt meghatalmazást, kitöltötte, 
pecsétet ütött rá s aláírva azzal adta át az elv
társnak, hogy jól mossa meg az ottani munkás- 
tanács oktatásügyi bizottságának a fejét, s kü
lönben megy postán is levél az ifjúmunkások 
aszódi/csoportjának, Az elvtárssal egy időben fog 
odaérni az ifjúmunkásokhoz a Cinner elvtársnő 
levele.

A következő fél a szakállas festő volt, aki né
ha meg-megjelent a Bimbó utcában. Ez most 
szemléltető képzőművészeti előadásokat akart 
tartani az ifjúmunkások számára. A fiú akinek 
minduntalan a homlokába hullott puha barna 
haja, az egyik fiókból elővett egy ívet, melyien 
az eddig jelentkezett előadók neve és program
ja volt feljegyezve. Ezt tájékozódás végett nézze 
át az elvtárs, mielőtt bemegy Cinner elvtársnő
höz.

iMost egy jólöltözött fiatal fiú került sorra. 
Gimnáziumi tanuló, és népszerű kommunista 
irodalomért jött, mert a tanári kar szabotálja a 
politikai oktatást. Ennek az ügynek a megtár
gyalása hosszabb időt vett igénybe, mert ingye
nesen csak röplapok álltak rendelkezésre. Köz
ben nyílt Erzsi dolgozószobájának ajtaja, egész 
csapat ifjúmunkás jött ki meglehetős lármásan; 
a szakállas festő azonban most bemehetett.

— Jelentsem be Cinner elvtársnőnek? — kér
dezte az Bátit, akivel egy sarokban arról be
szélgetett, hogy a tanácsköztársaság pályázatot 
írt ki egy Ady-síremlék felállítására.



— Nem . . .  ne jelentsen be — mondta Báti az 
ajtó felé kísérve a festőt — hisz csak magán
ügyiben akartam . . .  de látom . . .

Az ifjúmunkás az íróasztal mögött erre egy 
percre megszakította a megbeszélést a gimna
zistával.

— Este kilenc-tíz tájban, Báti elvtárs, a la
kásán mindig megtalálhatja Cinner elvtársnőt, 
ha persze nincs épp előadása vagy értekezlete.

Báti megköszönte a felvilágosítást és nem 
tudta, honnan támadt az a nyugalom, mellyel 
most innen távozott. Mikor megint ott járt a 
léjposőkön, úgy tűnt előtte, mintha már akkor, 
mikor felfelé menet lassan taposta őket, tudta 
volna, hogy még úgy se fog Erzsivel beszélni. 
Ha talán nem lett volna ott annyi ember, annyi 
munka, ha mindjárt bemehetett volna Erzsi
hez . . .  nem, most már tudta: akkor se tett volna 
szóvá semmit abból, amivel a szovjet házból 
indult el, s egyszerűen azért nem, mert ha va
laha, akkor most nem szabad Így Erzsi elé áll
nia. Most már tudta, hogy mikor elindult, nem 
azért indult el, Hogy segítsen valamiben is Er
zsinek, hanem, mert hallotta, hogy milyen félel
mes erőpróba van mögötte, megszomjúhozott 
erre az erőre. Az első érzése a félelem volt, az 
igaz, de hiszen Erzsi tovább él és dolgozik, az 
erőpróbát megállta, mögötte van. Most úgy vél
te, hogy amint Sarkadival pár szót váltott, ön- 
tudatlanul összehasonlítást tett: Sarkadi úgy 
kapaszkodik most, bár ellene rugódzva, őbeléje, 
akit magánál erősebbnek tart, mint ahogy ő, 
Báti fog szembenállni Erzsivel.

Mikor Sarkadinak arról a barnakendős asz- 
szonyról beszélt, nem mesélte el, hogy az épp 
az első munkástanács-ülés után való napon tör
tént, s hogy ő akkor oly kishitüen járt-kelt, míg 
csak a véletlen meg1 nem állította az előtt a mé
szárszék előtt. S ott egyszerre valami sose is
mert, bizakodó boldog alázat lopódzott a szí
vébe, épp mert egy perc előtt még olyan gyön
gének, s egy perc múlva már megint erősnek 
érezte magát. Mit jelent az, hogy valaki gyönge 
vagy erős? Ki tudja megszabni a határt, ahol a 
saját erő végződik, s amelyen túl az erős ereje



már csak kölcsönzött erő, ahol már csak köl
csönből él, mint ő abból, amit a vidéki szabó
munkás, a barnakendős proletárasszony adott 
neki? A gondolataink se csak a miénk, a csele
kedeteink, a sorsunk azonban meg éppen olyan 
hatások és összefüggések eredői, melyeket ha 
eredetükig követni tudnánk, az én erőm, az én 
gyengeségem, amiből kiindultunk, csak ezer 
felé elágazó, ezer irányból táplált gyökerek re
megő hajtásaként látszana meg. Különös az, 
hogy a más gyöngesége is erőt adhat — Sarkadi 
biztos csodálkozna rajta, ha megmondanám 
neki — mosolygott Báti — biztos csodálkozna, 
fya meghallaná, hogy a vele való találkozás 
megnyugtató nagy elhatározással ajándékozott 
meg: csak akkor menni oda Érzsihez, ha már 
nem kérdésekkel és kétségekkel, hanem fele
letekkel, nyugodt világossággal tudok elébe 
állni. S ezt se azért, mert én akarom így, ha
nem én azért akarom így, mert Erzsi akar ben
nem.

S este, mikor Lányinak azt mondta, hogy be
szélt Erzsivel, egyáltalán nem volt az az érzése, 
hogy nem mondott igazat.

Ekkor már késő este volt, és ők ketten Vér
test visszavárva ültek a szovjetház első eme
letén Vértes szobájában. Lányi nemrég jött 
meg a Vörös Űjság szerkesztőségéből. Rossz hír
rel, s ezért majdhogy csodálkozva; Bajoror
szágban megdőlt a tanácsköztársaság. Lányi 
csak tanácsot kérni jött, mert neki kellett a Vö
rös Újságban cikket írni az eseményről, s Vér
tes csak jóval tíz után tért vissza a kormány
zótanács üléséről.

— Kedvező hírek is jöttek — mondta Vértes, 
amint belépett. — A müncheni tanácskormány 
megbukott ugyan, de Düsseldorfban utcai har
cok, de Szászországban lázadó katonák megölték 
a hadügyminisztert, de Béniimből, a letörhetetlen 
forradalmi Berlinből újra heves tömegsztrájk 
agitációt jelentenek a birodalmi kormány ellen, 
mely Reichwehr-csapatokat akar a müncheni 
munkásság ellen felvonultatni. Könnyen lehet, 
hogy a müncheni bukás végül is a nagy általá
nos német felkelésnek lesz elindítója. Ezt kell



a bajor tanácsköztársaság bukásáról szóló cikk
ben megírni, s főleg azt hagsúlyozni, hogy a 
magyar proletariátusnak nincs ugyan oka csüg- 
gedésre, de úgy kell harcra készülnie, mint aki 
csak a saját erejére számíthat. Különben is — 
tette hozzá Vértes — helytelennek- tartom, hogy 
a Vörös Üjság olyan hosszú, derűs tudósítá
sokban számol be a szegedihez hasonló epizó
dokról.

— De szóról szóra igaz volt — jegyezte meg 
Lányi. — Beszéltem Zsámbokival, aki szemta
núja volt. A szerb katonák megtagadták a pa
rancs teljesítését, hogy elzárják az úiszegedi 
hidat, ellenben gúlába rakták és meggyújtot
ták, elégették fegyvereiket, majd átjöttek a 
hídon, be Szegedre. Zsámboki a fogadtatásukra 
magyar munkásokat vezetett elébük. Szerb ka
tonák és szegedi munkások együtt az Interna- 
cionálét énekelve járták be a várost.

Vértes, ami nála a türelmetlenség biztos jele 
volt, nem nézett Lányira, míg az beszélt hozzá,

— A szerb hadvezetőség — mondta aztán —- 
erre visszavonta Szeged alól a csapatait, és — 
de ez már a Vörös Újság tudósításában csak 
éppen hogy meg volt említve — francia kato
nák szállták meg helyettük az újszegedi hidat. 
Az ilyen ,sz gedi hírektől az ellenforradalmárok 
nem ijednek meg, viszont a munkásokat az 
ilyen hírek túslágosan megnyugtatják. Még ke
vésbé fognak törődni a Vörös Hadsereggel. 
Mért menjenek varöskatonának, ha úgyse fe
nyeget veszély?

Mikor Báti egy ízben a maga vidéki útjának 
rossz tapasztalatait próbálta szóvátenni, Lányi 
idegenkedve jegyezte meg: — Maga, Báti elv
társ, különös előszeretettel veti rá magát le
hangoló jelenségekre! S most Lányi azt állította, 
hogy az nem is igaz, hogy francia katonák száll
ták meg aztán a szerbek helyett az újszegedi 
hidat. Előkeresték a Vörös Újságot, hogy bebi
zonyítsák neki, s csodálkozott, hogy a tudósí
tásból erre a mondatra nem emlékezett.

Alig ment el Lányi vissza a szerkesztőségbe, 
Báti megmondta Vértesnek, hogy bármiként is 
fog írni a Vörös Újság, az ő tapasztalatai sze



rint, nehéz dolQg lesz elérni, hogy a munkások 
magatartását a Vörös Hadsereggel szemben 
megváltoztassák.

— Ha helyes agitációs módszerekkel sikerül 
is az öntudatos munkásokat bevinnünk a Vö
rös Hadseregbe — kérdezte meg Báti, amit na
pok óta kérdezni akart — tudjuk-e őket, ha 
majd kell, vörös háborúba is vinni? öntudatos 
munkás kérdezte tőlem: mi hasznom a diadal
ból, mit ér nekem egy új, a mostaninál százszor 
több jólétet biztosító termelési rend, ha előbb 
meg kell tán halnom érte?

Vértes a diványon feküdt, Báti szemben ült 
vele, kis asztal volt csak köztük, melyre Báti 
rákönyökölt. Még.nem is hallotta Vértest úgy 
kacagni, mint most. A domború, széles homlo
kán, mely a nagy világos szemeken kívül szinte 
árnyékba takarta az arcot, a homlokán kida
gadt egy ér, s mintha elfeledkezett volna Báti 
jelenlétéről. Csak mikor — még mindig nevet
ve — felemelkedett, fordult Bátihoz, s mint 
akit nagyon mulattat az eset, kérdezte:

— És mit felet maga?
— Épp ez az — vallotta meg Báti, akit sér

tett és megzavart Vértes vidámsága —, mert 
azt kérdezte, hogy mi haszna belőle, nem 
tudtam mit felelni neki.

Az ajtón kopogtak. Vértes nem mondta, hogy 
tessék, kelletlenül sietett az ajtóhoz, hogy az 
alkalmatlan látogatót lerázza! De nem lehetett, 
mert Koltay Ágota volt kint, akit a magyar ta
nácsköztársaság bécsi követségéhez osztottak 
be titkárnak, s azért jött, hogy elköszönjön.

— A viszontlátásra már az osztrák szovjet
köztársaságból jövök Pestre, én bízom — 
mondta lelkes alt hangján, s az utolsó szavak
nál hátra vetette szőke fejét.

Báti, mint mindig, barátságosan mosolygott 
a pagyranyitoü eksztatikus kék szemekre, Vér
tes azonban meglehetős türelmetlenül, épp csak 
kezet fogott Ágotával.

— Sok szerencsét — morogta az órra alatt. S 
alig tette be Ágota maga mögött az ajtót, Vér
tes bosszúsan legyintett: — Bécsben a parla
ment előtt ma véres utcai harc, halottak, sebe



sültek, vér — mondta — Koltay Ágota pedig 
boldogan rajong. S meg van róla győződve, 
hogy a jobbik részt választotta, valójában pe
dig . . .  — Vértes végigsimított a homlokán, s 
Báti most vette csak észre, hogy nőiesen kicsi a 
keze. — Szóval maga nem tudott a kérdésre mit 
felelni — tért vissza Vértes a megszakadt be
szélgetésükre. — Ha nálunk nem volna még 
mindig az a helyzet, hogy a munkások nagy 
része, majdnem mind személy szerint még „ár
tatlan” a forradalomban, fel se vetődhetne egy 
ilyen kérdés, mint ahogy az orosz munkásnak 
nem is jutna eszébe már csak azért se, mert 
mindegyiknek személy szerint megvan a maga 
„bünlajstroma” a burzsoáziával szemben.

— Ezt már kifejtette egyszer — jegyezte 
meg Báti csalódottan. Majd ő is felkelt, és oda
ment Vérteshez. — A magyar munkás felteszi a 
kérdést, mit lehet felelni rá? Felelni kell tud
ni erre a kérdésre, és nem mint én tettem, he- 
tet-havat összehordani. ■

— Nem akarok hetet-havat összehordani, de 
ha nincs kifogása ellene. . .  — Vértes csenge
tett, s teát kért. — Ha tudni akarja — folytatta 
— biztos voltam benne, hogy maga egyszer be
leütközik ebbe a kérdésbe. Olvastam a Kom
munizmusban a cikkét az agitáció módszereiről, 
akkor még friss volt az ismeretségünk. Ha ma
ga most elolvasná a saját cikkét, látná, hogy a lo
gikus gondolatsorból ott egy láncszem hiányzik. 
A tétele amennyiben iól emlékszem, űgv hang
zott, hogy ha az osztály érdek nem is esik egybe 
az osztályt alkotó egyének pillanatnyi érdekei
vel, az osztályöntudatos munkásnak mégis az 
osztályérdeknek megfelelően kell cselekednie. 
Ez helyes, és valóban minden öntudatos mun
kás hailandó lesz visszadobni a neki felkínált 
darab kenyeret azért, hogy ha kell több napi 
koplalás árán is kiküzdjön magának és mun
kástársainak egy nagyobb darab kenyeret. Nem 
kell hozzá több, mint messzebbre látni a köz
vetlen pillanatnál, és beláthatja, hogy egyéni 
érdeke csak látszólag nem esik egybe munkástár
sai érdekével. De ha az osztályérdekben való cse
lekvés az egyéntől nemcsak a pillanatnyi, csak



látszólagos személyi érdekeinek, hanem valósá
gos személyi érdekeinek, teljes személyének, 
sőt életének feláldozását követeli — hogy erre 
szükség lehet, az benn van a maga cikkében, de 
hogy mi képesítse erre az áldozatra az egyes 
munkást, — „mi haszna belőle” — erre adós 
marad a felelettel. Az tudniillik nem felelet, ha 
öntudatos és öntudatosabb és még öntudatosabb 
munkásról beszél. Az osztály öntudat minden 
fokon racionális, a felismerésen alapszik, hogy 
a dolgozók érdekei azonosak. És soha még az 
egyéni életet, ezt a valamit, amit minden raci
onalista végső pozitívumnak kell hogy érezzen, 
az életet semmiféle racionális meggondolásból 
nem lehet odadobni. Háborúba menni, akarni, 
vállalni az élet kockáztatását, kihívni a halált 
egy ügy, egy eszme, akárminek a diadaláért, 
amennyiben önként történik, racionális szem
pontból illogikus, mindig irracionális csele
kedet. A maga cikke ilyképpen egy problémát 
pedzett meg, amelyet maga, a cikk írója akkor 
még nem ismert fel.

A szobapincér közben behozta a teát. Borot
vált képű, öreg úr volt, aki mint a szovjetház 
többi pincére, degradáltnak érezte magát most, 
hogy a Hungária szálló egykori előkelő ven
dégei helyén „elvtársak”-at kell kiszolgálnia, 
csak elvtársakat, akik közül a legtöbb kevésbé 
jól vasalt ruhában járt, mint akármelyik a pin
cérek közül. Lóránt elvtárs, Vértes szobapin
cére, ismerte Vértes apját, az előkelő urat, aki 
az elmúlt jó időkben banketteken, s más alka
lommal, gyakran fordult meg a Hungáriában. 
Vértes az ő szemében, ha nem elzülött, legalább 
is rossz útra tévedt, s voltaképp megfejthetet
len személyiség volt. Valahányszor így éjféltájt 
teát hozott be, kelleténél lassaban mozgott, 
mintha abból, hogy hallja,, miket beszél a finom 
családból való rejtélyes úr, az érthetetlen ért
hetőbbé válhatna. Vértes ezúttal sem zavartatta 
magát Lóránt elvtárs jelenlététől. Vértes csak 
azokról az emberekről tudott valamit, akik be
széltek vele, s mert Lóránt eltekintve attól, 
hogy megmondta Vértesnek, mennyire hasonlít



arcban a méltóságos úrra, hallgatott, Vértes 
nem vette észre még a szemrehányást sem, 
mely az arcban való hasonlóság megállapításá
ban rejlett. Bátit azonban a számára annyira 
fontos beszélgetésnél zavarta a pincér jelen tété, 
és csak mikor az végre eltávozott s leültek a 
tea mellé, kérdezte meg, miközben a kínaezüst 
szervizből betöltött a csészékbe:

— Éspedig, melyik az a probléma, melyet 
nem láttam meg, csak pedzettem?

— A hit — válaszolta Vértes.
— Ezt nem értem — vallotta meg Báti. — 

Miféle hit? Hiszen az öntudatos munkásról be
széltünk, az tehát, mert öntudatos, hisz is a pro
letariátus hivatásában. A kérdésünk az, hogy 
mi képesítse egyéni szempontjából — ahogy 
Vértes elvtárs mondta — irracionális áldoza
tokra. Kihűl a teája, Vértes elvtárs.

Vértes szórakozottan nyúlt a csészéje után.
— Gyakorlatban ez a kérdés, tudniillik, hogy 

mi képesítse, egyáltalán nem fordul elő. A nor
mális az, hogy az osztályöntűdatos munkás 
mindenütt érzi az igazságtalanságot, elkesere
déssel, gyűlölettel reagál, és ezáltal konflik
tusba kerül a kizsákmányolóival, azoknak a 
hatalmi szerveivel, s minduntalan, akarva nem 
akarva, belesodródik egy logikailag ellentmon
dásos, gyakorlatilag ritkán elkerülhető hely
zetbe: veszélyeztetnie kell az életét, az élethez 
való jogáért vívott harcban. De a hit — az nem 
az osztály öntudat, nem is tudományos meggyő
ződés, mert ez mind racionális. Hinni más mint 
tudni, hinni épp azt jelenti, hogy az ember tu
datosan irracionális magatartást vesz fel a sa
ját egyéni életével szemben. Mert legyünk egy- 
gyel tisztában: nincs racionális tragédia, min
den heroizmus irracionális, mint egy Shakes
peare dráma vagy mint a Fichte-i kijelentés: 
„Umso'schlimmer für die Tatsachen.”

:— A marxizmusban azonban nincs semmi ir
racionális, és mégis termett héroszokat — kiál
tott fel Báti.

— Ügy van — helyeselt Vértes. — De attól, 
hogy valaki az összes marxista ismereteket tö
kéletesen elsajátította, attól meg senki se lett
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hérosz. Egyedül a tudásból sose következik 
cselekedet. Politikailag például semmiféle tu
dás sem jelentheti az aktuális helyzetnek és 
összes lehetséges következményeinek tökéletes 
ismeretét. Az egyéni cselekvéshez épp annak 
dacára jut el az ember, hogy tud, mert tudni 
azt is jelenti, hogy az emiber tisztában van az
zal, hogy az összes lehetséges következménye
ket nem tudhatja. Hamlet azért nem tud csele
kedni, mert csak tud és nem hisz. Lenin és 
Trockij attól, hogy kitűnően felismerték a for
radalmi helyzetet, nyugodtan ülhettek volna 
egy könyvtárszobában, s nézhették volna az 
ablakból, mint a meteorológus, hogy csakugyan 
jön-e a tudományos megállapítások szerint be
következendő zivatar. És akkor talán — Vértes 
nevetett — ezt csak titokban súgom meg magá
nak, talán nem jött volna a zivatar, legalábbis 
nem ez. Minden tudás szkeptikussá teszi az em
bert, csak tudásból sose merne valaki egy nép, 
egy forradalom élére állni: ahhoz hogy valaki 
mind annak ellenére, amiről tudja, hogy előre 
nem tudhatja, mégis meg tudja tennj, hogy egy 
forradalom élére álljon, ahhoz az kell, amiben 
én hiszek: a hit ereje.

— Én úgy gondoltam, hogy.. .
— Most ne szakítson félbe — hallgattatta el 

Vértes, de ő maga is hallgatva állt meg a lámpa 
alatt. Az arca kemény lett, mintha élettelenné 
válna, csak a homloka látszot élni, melyre 
ahogy kissé hátrahajlott a feje, ráesett a fény. 
Báti nyugtalanul, figyelemmel nézte.

— Helyesen gondolkodni — szólalt meg Vér
tes — ehhez elég egy helyes teória, ahhoz azon
ban, hogy az ember, aki tud jóról- és rosszról, 
élni tudjon, ahhoz, hogy az ember harcolni 
tudjon, hit kell.

Vértes fel-alá járt. A szőnyeges szobában 
nem hallatszott semmi zaj, somikor Vértes fel- 
alá jártában egy pillanatra megállt Bátival 
szemben, az megszólalt:

— Igen, ha úgy tudnék hinni, mint Ágota! -
— Ügy mint Koltay Ágota? — nevetett fel 

Vértes. — Akkor magáé volna a mennyeknek
\



országa, melyet a kisdedeknek ígértek meg —, 
6 melyben én nem hiszek. A hit nem gyermeki 
és nem nevető. Ha valaki azért bizakodó, mert 
nem tudja, amit tudhatna, ha valaki azért hisz, 
mert mindig csak szép képekre gondol, az nem 
hit, az még a kétségen is innen van. Nem, a 
hit nem gyermeki, a hit prométheuszi valóság. 
A gyermeki hit hamis tisztaság; Olajfák hegye 
nélkül nincs mennybemenetel.

— Ezt, más szavakkal mondta nekem egy
szer egy pozitivista — jegyezte meg Ráti, hogy 
aztán lelkesen folytassa. — Nagyon hálás va
gyok Vértes elvtárs. Most már értem, hogy nem 
meggyőződésről, hanem valami másról van szó.

— Egész másról — ismételte Vértes. — Meg
győződni, meggyőződést szerezni annak megvan 
a módja: utánajár egy dolognak, amennyire 
tudja alaposan megvizsgálja és kész. De ez csaK 
a határig elég, a határig, ameddig kétszer kettő 
négy.

— A határig?
— Igen, ameddig élni annyi mint élni. De 

ahol az eszeveszett kezdődik, ahol élni azt je
lenti, hogy valamiért meghalni, s valamiért 
meghalni azt jelenti, hogy élni, de másvalakit 
megölni. . .  Nem mindenki számára ugyanaz a 
határ. A maga szabómunkásának például már 
az, ahol a saját életét kell kockáztatnia.

És Vértes most megint nevetett. Szárazon és 
röviden, s aztán leült, és a már kihűlt teából 
töltve előadta, hogy volna egy munkaterve, 
aminek keresztülvitelére Báti megfelelő volna. 
A közoktatásügyi népbiztosság keretében hozzá 
kellene fogni, hogy a kommunista politikai 
propagandával együtt, az új, kommunista etikát 
is meggyökereztessék a munkásságban. Az új 
etika természetesen magától is ki fog alakulni 
amilyen mértékben a régi társadalom helyét az 
új fogja elfoglalni. Ma még nálunk csak annyit 
értünk el, hogy a proletariátus már felülről 
vívja az osztályharcát. De éppen ennek a harc
nak sikere érdekében siettetni kell egy új 
erkölcsi atmoszféra megszületését, mert a pusz
ta egyéni jólétre törekvés, mint az osztályöntu



datnak sok más primitív tartalma, mely az 
alulról vívott osztály harc idején, forradalmasító 
erőt jelentett, ma a korrupció forrásává, sőt el
lenforradalmi hangulatokat tápláló elégedet
lenséggé válhat. A kérdések mint az, hogy mi 
hasznom nekem belőle, abból a szellemből fa
kadnak, melyben még az osztályöntudata nem 
ismerte fel a maga önmagán túlmenő, az embe
riség nagy céljaival találkozó utópisztikus ten
denciáit. A paradoxont, hogy a harc semmisíti 
meg a harcot, a Vörös Hadsereg a militariz- 
must, a terror teremti meg a világot, melyben 
a szeretet realitássá válhat, ezt a paradoxont 
minden erővel, már ma belevinni a munkásság 
öntudatába, s így egy pillanatra se hagyni, 
hogy a nagy célok elhomályosuljanak, ez csak 
elég szép feladat, nem találja, Báti elvtárs?

Báti elragadtatva kiáltott fel:
— De igen! De igen!
Mindjárt hozzá is akart fogni a megbeszélés

hez, hogy lehetne legjobban megszervezni, mi
lyen előadókat, kiket belevonni a munkába. De 
fél kettőre járt már, s Vértes azt mondta, hogy 
most mégis ideje volna már lefeküdni. Majd
nem minden éjjel Vértesnek kellett a fiatal elv
társait a késői órára figyelmeztetni. De ezúttal 
Bátinak oly nehéz volt elmenni innen, mint 
még soha. S már az ajtóban volt, mikor még 
egyszer visszafordult:

— Megyek, megyek mindjárt... Csak még 
mindig nem tudom.. .  Megismeréssel nem, 
gyermeki szívvel szintén nem, hát hogy jut ak
kor az ember ahhoz, amit Vértes elvtárs hitnek 
nevez?

— Jó, hogy még az ajtóban jutott eszébe a 
kérdés — nevetett Vértes. — Maga képes lett 
volna rá, és álmomból költ fel ezzel a kérdéssel. 
Egyébként nem olyan könnyű megtalálni rá a 
választ. Ha érdekli a kérdés és egyszer ideje 
lesz, olvasson valamit Kierkegaard-tól. Nekem 
erős a gyanúm ugyan, hogy ő maga hitetlen 
volt, de tudtommal senki élesebben nem látta 
meg a hit kardinális fontosságát és megszerez- 
hetetlenségét, mint ő. Hanem most már jó éj



szakát, de igazán — mondta Vértes, és már 
nem mosolygott, fáradtság, majdnem szomorú
ság volt az, ami kiült az arcára.

Ilyen az arca, hogyha egyedül van? — kér
dezte magától Báti, amint lassan betette maga 
mögött az ajtót.



K E Z D Ő D I K .

Báti egy emelettel feljebb lakott. A szovjet 
ház egyébként már csendes volt, csak Kun szo
bájából, s tőle a harmadik szobából, Kovács 
elvtár séból jöttek ki emberek aktatáskával, ira
tokkal a kezükben. Báti szobájában égett a vil
lany, s a karosszékben ülve Török Géza várta.

— Végre! —■ lélegzett fel Török Géza. — Ugye 
megbocsát, kedves Báti — de hát maguknál a 
szovjet házban, úgy látszik, ez a vizitidő. Dél
után kétszer is hiába kerestem telefonon . . .

— Valami fontos ügyben? Régóta vár rám?
— Elszórakoztam közben a könyveivel — fe

lelt csak a második kérdésre a késői látogató. — 
Kedves Báti, boldog ember maga!

— M ért. . .  mért vagyok én boldog ember?
Török Géza nevetve mutatott Báti éjjeliszek

rényére.
— Ez a halom könyv! Ez étvágy! S a könyvei 

után ítélve, úgy látom, most egy filozófiai peri
ódusban él.

Bátinak még meleg volt a feje a Vértessel 
való beszélgetéstől, s tulajdonképp kellemesen 
lepte meg, hogy valaki várt rá. S hogy ez a va
laki ebben az órában épp Török Géza volt, az 
Báti számára arra vallott, hogy nemcsak ő, 
mindenki, még Török Géza is lázban éL ma.

— Nem filozófiai periódus, hanem. . .  — 
mondta is ki mindjárt Báti —(biztosan maga is 
úgy - van a diktatúra óta . . .  Minekünk min
denre megvolt a készen kapott feleletünk, és 
mikor most a valóságban kerülünk szembe a 
kérdésekkel. . .  az egész más. Kicsit úgy van,



mint a háborúban volt. A kaszárnyában «lőre 
megtanítottak, hogy kell ellenséges tűzben vi
selkedni — s mikor igazán ellenséges tűzbe ke
rült az ember, mintha soha semmit se tanult 
volna előbb. Csak az átélt kérdésekre szerzett, 
csak a megszolgált, megkínlódott feleletek iga
zán a mieink, csak azok tüzállóak — más min
den csak „műveltség” , ugye?

— Nem tudom, hogy van az a kaszárnyával 
és fronttal, azt nem tudhatom — gondolkodott 
el Török Géza. — De semmi esere sem mond
hatnám, hogy engem különösebb meglepetések 
értek. . .

— Ügy értem . . .  váratlan, megdöbbentő 
problémák? — nézett rá Báti.

Török Géza őszinte tekintettel nézett fel Bá- 
tira, s fejét rázta.

— Népi, igazán nem mondhátnám. Mit talál 
ezen ennyire- különösnek? — kérdezte érdek
lődve.

— Semmit — sietett a válasszal Báti. Pilla
natra csend lett. Török Géza visszaült a karos
székbe.

— Mondja kérem, mi a vélemény itt a szov
jet házban a bajor tanácsköztársaság bukásáról? 
Őszintén megmondom, engem gondolkodóbá ej
tett. Török Géza jelentősen emelte Bátira mé
lyen bennülő fekete szemét.

— Hogy érti ezt? — kérdezte csodálkozva Báti.
— Egyszerűen — mondta Török Géza. — Egy 

napon ez a magyar tanácsköztársasággal is 
megtörténhet.

Török Géza volt az első ember, aki Báti 
előtt erről, mint számbaveendő lehetőségről be
szélt. Maga Báti eddig, ha foglalkoztatták is ne
hézségek, bajok, egy és más rossz, amit tapasz
talt, mindig mint a diktatúra betegségeire gon
dolt rájuk, amelyeket írt aga a diktatúra fog va
lami módon leküzdeni. A gondolat, hogy a ma
gyar proletárdiktatúra megdőlhet, annyira ide
gen volt neki, hogy mikor kimondani hallotta, 
még csak meg se döbbent, csak elcsodálkozott.

— Ugyan, hát mi jöhetne a diktatúra után?
— Ne értsen félre — nevetett Török Géza. — 

Én nem az mondom, amit Farkas István . . .



— Kicsoda?
— Nem tudja kicsoda? Azt hittem, maga jó

ban van Sándorral?
— Hogyne, egész jóban. De csak annyit 

mondott ma délben, hogy tegnap fent járt ma
gánál — jutott Báti eszébe.

— Nem vette észre, micsoda ambiciózus egy 
ember ez? — kérdezte Török Géza, s elmondta, 
hogy Sándor a Lenin-fiúk parancsnoka révén 
megismerkedett Kilinyivel, aki a népjóléti 
népbiztosságnál helyezkedett el. Igen, az a Ki- 
linyi, az emberek megváltoztak — mondta Tö
rök Géza — Seiden doktortól tudom, buzgón 
végzi dolgát, ami nagy szó, mert hiszen tudja, 
hogy a volt minisztériumok tisztviselői mind 
ellenforradalmárok, s szabotálnak, ahol csak le
het. Szóval Kilinyi bizalmasan elmondta Sán
dornak, hogy egy volt minisztériumi tisztviselő, 
épp ez a Farkas István azt a hírt terjeszti á 
népbiztosságon a tisztviselők közt, hogy a cse
hek és franciák útban vannak Pest ellen, és a 
diktatúra nem főg már három hétig se élni. Az 
egyik ember, aki előtt Farkas így nyilatkozott, 
a mi népbiztosságunkon, a szociális termelésnél 
dolgozik. Sándor valami tíz tanút hozott össze 
Farkas István ellen, s csak aztán ment jelentést 
tenni.

— Ez nagyon érdekel. . .  már Sándor miatt 
is, félig-meddig én küldtem Danihoz. S mi 
aztán?

— Most már biztos benne lesz a Vörös Új
ságban. A forradalmi törvényszék halálra ítélte, 
s azt hiszem, a ma esti kormányzótanács fog
lalkozott a kegyelmi kérvénnyel.

— A ma esti? — s Bátinak most eszébe ju
tott Vértes nevetése, mikor az a kormányzóta
nács üléséről hazaérve, Lányi eltávozása után 
Báti szabómunkásának kérdését hallotta. Nem 
az a probléma, hogy meg kell halni valamiért, 
hanem, hogy ölni kell . . .  — nem ezt mondta-e 
Vértes? Báti izgatottan kezdte magyarázni Tö
rök Gézának.

— Sándor egész járatlan ilyen dolgokban.. .  
egész járatlan, s nem is Sándorról, Kilinyiröl 
van szó. . .  Kilinyi. . .  Egy percre, bocsásson



meg — mondta egyszerre, s máris megfordult 
és sietett ki.

Kovács elvtárs az első emeleten lakott. Báti 
kopogtatás nélkül nyitott be hozzá. íróasztalá
nál, a telefon mellett találta. Kovács elvtársnak 
a lakószobája is iroda volt. A szobában most 
csak az íróasztali zöld ernyős, állólámpa égett. 
Kovács elvtárs fülénél a telefonkagylóval, né
mán intett Bátinak, hogy csak üljön le és vár
jon.

— De sürgős nagyon — kérte Báti.
— Hívjon fel öt perc múlva ismét — szólt 

erre Kovács elvtárs a telefonba, s aztán he
lyére téve a kagylót, Bátihoz fordult: — Maga se 
alszik még, Báti elvtárs?

Kovács elvtárs még mindig elegáns volt. A 
ruhája, a cipője, a nyakkendője, minden arra 
vallott, hogy még mindig szereti a szép és jó 
holmikat, a kabátja felső zsebéből még egy kis 
selyemzsebkendő csücske is kilátszott. De az 
arca, mióta Báti utoljára látta, megnyúlt és a 
szemei vörösek voltak a virrasztástól. Báti el
mondta, hogy véletlenül most hallott Farkas 
István esetéről, és figyelmeztetni akarja Ko
vács elvtársat, hogy az az ember, tudniillik Ki- 
linyi, akitől tulajdonképp a feljelentés kiindult, 
teljesen megbízhatatlan, s lehet, hogy a felje
lentéssel is csak az a célja, hogy bebizonyítsa 
magáról, hogy ő jó kommunista. Ezzel akarja el
feledtetni, hogy vaj van a fején — s Báti bele
kezdett annak elbeszélésébe, hogy a Propa
ganda Bizottságnál. . .

— Ismerem az esetet, Báti elvtárs — szakí
totta félbe a púpos Kovács, miközben, hátradőlt 
székén. — Ha emlékszik rá, én is ott voltam a 
hűvösvölgyi villában, mikor maga elmondta 
azon frissiben Kilinyivel való kalandját. Szép 
idők voltak, nem? — kérdezte aztán. Ügy mo
solygott, mint valami öregember, aki az ifjú
ságáról beszél. De egy pillantást vetve Bátira, 
kijavította magát: — Nem, a mai idők jobbak, 
ha a mi számunkra nem is szebbek. Ami pedig 
Kilinyit illeti — folytatta — őróla én is úgy 
gondolkodom, mint maga. Csakhogy hiába, még 
a proletárdiktatúra politikai rendőrsége, mi se



toborozhatjuk a besúgóinkat csupa nagy jelle
mek közül. Mindenesetre pár napig most nem 
lesz ellenforradalmi agitáció a régi minisztéri
umokban. Résen kell lennünk, Sárospatakon 
sváb parasztok támadták meg a vörösőröket, s 
most hallom, hogy Nikicsen a pap és gazdag 
parasztok bottal menetek neki egy elvtársnak, 
aki ott agitációs beszédet akart tartani.

A telefon csengett.
— És bebizonyult, hogy igaz Kilinyi vádja? 

— kérdezte Báti.
t Kovács elvtárs a kagylón tartotta a kezét. 

Gyulladt szemeivel kissé mereven nézett Bá- 
tira, aki a homályban ült. Aztán csak bólintott 
a kérdésére, elfordult és leakasztotta, füléhez 
vette a kagylót.

— Hallő, folytathatjuk — hallotta Báti Ko
vács elvtárs hangját.

Nesztelenül távozott, s lassan ment vissza 
szobájába.
. — Szelekótya egy ember — fogadta Török 
Géza nevetve — félek, hogy megint elszalad. 
Olyan, sürgős volt meggyőződni erről az ügyről? 
A háború egy órájában több ember halt meg, 
mint az összes magyar ellenforradalmárok szá
ma! Tudja — állt fel aztán elkomolyodva Tö
rök Géza — hogy a tárgyra térjek, mikor mint 
mondtam, ma este meghallottam a bajor össze
omlást, eszembe jutott, hogy mégse helyes tő
lem ennyire nem törődni a jövővel. Sándortól, 
sajnos, nem sokat tudhattam meg, de amit 
megtudtam, az voltaképp, ha jól meggondolom, 
csakis nyugtalanító.

— Miről beszél? — kérdezte Báti.
— A birtokomról odalenn. — válaszolta Tö

rök Géza. — A diktatúra óta, hogy elzárták a 
határt, nem tudok onnan levelet kapni, sem 
oda levelet küldeni. S ha mégis úgy alakulna a 
helyzet, hogy mégis tovább kell még kapita
lista társadalomban élnünk, mint ahogy erede
tileg képzeltük . . .  Maga nem tudna valami 
modót, hogy legalább én küldhetnék le levelet? 
Hisz arra gondoltam, magának is ott élnek a 
szülei, kedves Báti. . .



— Ezt a gondolatot. . .  ezt a gondot, mondja 
Török elvtárs, maga rendben lévőnek találja?— 
szólalt meg Báti, mikor végre megértette, mi
ről beszél Török Géza.

— Ha ezzel a gonddal szemernyi kárt is 
okoznék a diktatúrának, akkor természetes nem 
volna rendben — válaszolta az, s mintha cso
dálkozott volna azon, hogy Báti megütközött az 
ő gondján. — Szerencsére azonban ez az eset 
nem áll fenn. Ezt csak belátja, kedves Báti!

Báti belátta, s belátta, hogy azért, mert ő 
még azt is elfelejtette, hogy szülei vannak, 
semmi oka, semmi joga sincs Török Gézáról 
rosszat gondolnia. Belátta, csak nem értette. 
Ahogy az ember elbámészkodik, s nem tudja 
magát rászánni, hogy önként elszakadjon egy 
különös, számára megmagyarázhatatlan tüne
ménytől, Báti nem fogadta el a feléje búcsúra 
nyújtott kezet.

— Elkisérem — mondta.
— Ez nagyon kedves! Hallja ezt a vitalitást, 

éjfél után kettőkor! — rázta fejét tréfás irigy
séggel sóhajtva Török Géza. — Hja, ha az em
ber húszéves! Azért vegyen felsőkabátot, kint 
hűvös van . . .

Az utcán akkora csend volt, hogy a szovjet 
ház körül fel-alá járó fegyveres Lenin-fiúk ci
pőjének kopogása és hangja még jó darabon 
hallatszott a kihalt utcákon Török Géza és ki- ' 
sérője fülébe.

— Különös — szólalt meg Báti — mennyifé
leképpen lehet egy dolgot, ugyanazt a dolgot 
jól csinálni. Egyik embernek hit kell hozzá, a 
másiknak elég a tudományos meggyőződés.

— Maga sose fog megváltozni, kedves Báti — 
figyelmeztette barátságosan Török Géza. — 
Most is még úgy érdeklik ezek a pszichológiai fi
neszek, mint például mikor odahaza jártunk éj
szaka, hogy Seiden Mórichoz látogassunk el.

— Nem pszichológiai érdeklődés ez — szólt 
Báti, akit Török Géza, ezúttal maga Török Géza 
miatt érdekelt és izgatott. — S látja, különben 
maga is amint ide kiértünk az utcára, szemé
lyesebb hangot ütött meg, mert nem lehet egy 
néma, néptelen nagyváros visszhangzó éjjeli



utcáin két embernek egymás mellett menni 
anélkül, hogy épp ez a csend, és az, hogy 
csak ketten járnak itt, ne keltse fel bennük a 
kívánságot, hogy egymás mellett haladva ne 
érezzék magukat úgy, hogy egymásnak is egész 
idegenek. Szeretném megérteni magát, s ehhez 
persze az kell, hogy maga is megértse, hogy 
engem soha még oly kevéssé nem érdekeltek 
psziohológiai fineszek, mint most. Ha azt mond
tam, hogy némely embernek hit kell, magamra 
gondoltam, akinek kellene egy pozitív viszony 
a tudományosan megismerhetetlenhez.

— Ne haragudjon, kedves Báti, de félbe kell 
szakítanom. Tudományosan megismerhetetlen, 
apodiktikus ignorabimus, ez nincs. Van amit 
még nem ismer a tudomány, de nem lehet be
bizonyítani, hogy vannak a priori megismerhe
tetlen valóságok. Nem emlékszik rá, mit ír En
gels a magánvalóról, a kanti Ding an sich-ról?

— Várjon, Török Géza — kérte Báti — biztos 
rosszul fejezem ki magamat. Megpróbálom 
konkréten: a marxizmus tudományos módsze
rekkel megállapította a kapitalista termelés tör
vényszerűségeit, felfedte az eddigi történelem 
hajtóerőit, és következtetést vont le a jövőre.

— Helyes.
— Látja, meg fogjuk érteni egymást! — biz

tatta magát Báti. — Mármost tudjuk, hogy 
máig minden tudományos megismerést újabb 
tudományos megismerések korrigáltak, ez 
épp a fejlődés, s legalábbis elvben mindig meg 
kell hagyni a korrekció lehetőségét. Tudomány 
és dogma kizárják egymást.

— Helyes, folytassa. . .
— Azt kell tehát mondani, hogy minden 

megismerésünk csak relatíve biztos — úgy 
értem, nem biztos, csak a lehető legbiztosabb. 
Mármost alkalmazva a mi esetünkre, mi nem 
gazdasági helyzetünk következtében kénysze
rültünk harcra a kapitalizmus ellen, hanem tu
dományos meggyőződésünktől vezéreltetve dol
gozunk egy termelési rend megteremtésén, 
mely az emberiséget felszabadítja a dolgok 
uralma alól, s tudományos meggyőződésünk



szerint a proletárdiktatúra az egyetlen lehet
séges út ennek megvalósítására. Úgy van?

— Úgy, ó Szókratész! — nevetett Török 
Géza. — De kezd kíváncsivá tenni, hogy hová 
akar kilyukadni?

— Mindját — sietett Báti. — Abszolút szem
pontból nézve. . .

— Hopp — szakította félbe Török Géza — az 
nincs. Az ember nem nézhet semmit abszolút, 
mindent csak emberi szempontból, vagyis . . .

— jó — engedett Báti — legyen, csakhogy 
megértsük egymást. Tehát minden ismeret, 
meggyőződés relatív. Az egyetlen, ami abszolút 
érték.. .

— Javíthatatlan, abszolút érték nincs! — vá
gott közbe Török Géza. — Ne haragudjon, 
egyenest megható, mint iparkodik diszciplinál- 
tan gondolkodni, és mégis minduntalan kisiklik. 
Nincsenek abszolút értékek.

— Kérem, hagyjon kibeszélni — nyögött 
Bái. — Mi egy relatív biztonságú tudományos 
meggyőződés, egy jövőre irányuló akarat ne
vében nem történelmi kényszerből, mint a pro
letariátus tömegei, hanem önként vállalt szoli
daritásból, embereket fosztunk meg az élettől. 
Hagyjuk el a tudományt — mondta Báti, s 
mintha ifélne, hogy Török Géza letorkolja, 
emelt hangon folytatta. — Egy emberélet, az 
igenis valami végső, abszolút, pótolhatatlan, 
egyszeri, az á kezdet és a vég, mindennek 
alapja és betetőzése, s ha az emberélet nem 
volna abszolút érték, akkor az egész minden- 
ségben nincs semmi, amiért egyáltalán érdemes 
volna akár a jelenben, akár a jövőben eről
ködni . . .

— Ez már nem Szókratész, ez már Platón! 
Már egész ditirambusba téved! — figyelmeztette 
Török Géza. — Közben azért megértettem. Azt 
akarja mondani, hogy lévén minden egyes em
berélet abszolút érték, ahhoz, hogy az ember 
vállalni tudja a vérontást, ahhoz kevés az 
ennek elkerülhetetlenségéről való mégiscsak re
latív biztonságú tudományos meggyőződés — 
valami ugyancsak abszolút kell hozzá, s ez 
volna a hit.



— Pontosan! — kiáltott fel Báti. — Pontosan 
így érzem.

— Csendesebben — intette kedélyesen Török 
Gréea. — Látja, én egész jól megértem, s maga 
az, aki nem tud követni engem. Midez pon
tosan úgy is volna, ahogy maga érzi, ha egyet
len alapvető tévedés nem volna az okoskodásá
ban. Ha nem tárgyaltam volna ma fenn a nép
biztosságnál tíz órán keresztül prózai, de rend
kívül fontos műtrágya-ügyekben, s ha kevésbé 
fáradt volnék, talán végre meg tudnám értetni 
magával, hogy egyáltalán, kedves Báti, egyál
talán nincsenek ilyen metafizikai problémák.

— Nincsenek? — kiáltott fel Báti. — Azt 
mondom égek, s maga kijelenti, hogy nem, mert 
a maga műszere nem tudja ezt a lázat regiszt
rálni!

— Nem értem, mért kell így izgulni — igye
kezett csitítani a másik. — A betegség egyéb
ként jó példa, nekem jön kapóra. Soha orvos 
operációra nem vállalkozhatna, ha „abszolút 
érték”-re csak „abszolút biztonság„-gal sza
badna kezet emelnie.

— Igen, haj arról volna szó, hogy Farkas Ist
vánon akarunk segíteni, mint az orvos, aki 
operál! — tiltakozott Báti/— Mi Farkas Istvánt 
kioperáljuk az életből mások érdekében, olya
nok érdekében, akik tán még meg se születtek, 
s akik tán — látja ez is egy lehetőség, s akkor 
mért öltük meg Farkas Istvánt — olyanok ér
dekében, akik tán sose fognak megszületni; 
csak a jelen biztos, mert hiszen az is lehet, 
hogy holnap egy kozmikus katasztrófa, föld
rengés vagy akármi elnyeli a lakott földet. 
Most se érti a kérdést?

Török Géza már fáradt volt csakugyan, és 
csüggedten legyintett.

— Ha ötven év múlva találkoznánk, azt hi
szem, pontosan itt folytatnánk ezt a beszélge
tést, s épp ennyi eredménnyel, mint most. De 
mondok magának valamit. Ugye még nem volt 
Párizsban? Tekintve, hogy a maga kozmikus 
katasztrófája valószínűleg nem fog belátható 
időn belül bekövetkezni, maga legkésőbb a fran
cia tanácsköztársaság kikiáltása után biztos,



amint magát ismerem, már Ady miatt is, aki 
szép verseket írt Párizsról, mégis csak el fog 
látogatni Párizsba. Ha egyszer oda kerül, men
jen el, s nézze meg a katakombákat. Nem tu
dom miért hívják így azt az óriási földala ti 
pincét, ahová kétszáz év előtt kezdték a temetők
ből odaszállítani a csontokat, hogy az új halot
taknak helyet csináljanak. Háromnegyed méter 
vastagságban, másfél méter magasan vannak a 

, falak mentén az öreg hallottak csontjai szép 
rendesen egymásra rakva. Körülbelül úgy, 
mint a vágott fa a fáskamrában, hogy jusson 
elég hely. Kilométereken keresztül sétálhat ott 
két oldalt felrakott, koponyákkal girlandsze- 
rűen feldíszített, az időtől tisztára rágott vas
tag csontfalak között. A  természet úgy néz ránk 
élőkre, mint mi azokra a csontokra: nem érvé
nyesülnek a különbségek, és közömbösek az 
individuumok. Ha megráz egy diófát, az egyes 
lehulló diók közt is van különbség, de kinek 
fontos az? Abszolút érték? Ha egyszer Párizsba 
kerül, nézze meg magának.

Mielőtt elváltak, Török Géza még egyszer 
emlékeztette Bátit, hogy ha megtud vagy meg
hall valamit arról, hogy miként lehetne levelet 
küldeni haza, feltétlenül értesítse.

Báti megígérte, s míg bandukolt visszafelé, 
szokása szerint visszaúton, gondolatban tovább 
folytatta Török Gézával a beszélgetést. Ezúttal 
azonban nem úgy, hogy ő beszélt, hanem abban 
a különös, heves éberségben, mely a hajnal
szürkület atmoszférájában, az álmot elmulasz
tott, fáradt és pihenésre mégis képtelen idegek 
felajzottságából következik, Török Gézát be
széltette éspedig a legkülönbözöbb kérdések
ről, mert vannak emberek — állapította meg — 
akiknek anélkül, hogy őket magukat meg kel
lene kérdezni, tudni lehet a véleményüket min
den kérdésről. Ezeket az embereket nem érik 
meglepetések, s amivel ők lepnek meg máso
kat, az legfeljebb az, hogy ők mennyire nieg- 

' lephetetlenek- Ezzel szemben, kedves Báti, 
maga nem megbízható ember, nem megbízható 
talaj, minduntalan földlökések fenyegetnek, va



lami eruptív magot rejt, kedves Báti, ilyen 
talajra nem igen lehet építeni.. .

Lábai nehezek voltak, hidegek, és a feje 
égett. Visszaérve a szovjet ház elé, felötlött 
benne a kérdés, hogy voltaképp hol maradt ma 
Lányi. Báti, mikor Török Gézát elkísérte, gépi
esen felnézett Lányi szobája ablakára, mely 
akkor sötét, s most hogy visszajött, világos volt. 
Báti kívánkozott is a saját szobája az ágya 
után, másrészt nem akart még megválni az éb
renlétnek ettől a teste minden pórusában bi
zsergő nyugtalanságától. Mi történt, hogy Lányi 
mostanig volt a szerkesztőségben?

A szovjet ház szobáiból kettős ajtók nyíltak 
a folyosóra. Amint Báti Lányi szobájának pár
názott külső ajtaját kinyitotta, bentről hangos 
beszédet hallott. Röviden, gyorsan kopogtatott, 
s csakugyan: Lányi mellett, jól hallotta kintről, 
Lénárt volt itt a szobában. S amint így, ebben 
a sajátságos bódulatban megpillantotta Lénár- 
tot, a fiktív Török Géza, mint egy szerkezet, 
melyet felhúztak s nem lehet elállítani, foly
tatta benne a szovjet ház előtt félbeszakadt 
gondolatmenetet. Látja kedves Báti, itt van 
például Lénárt, ha az ember harminc kérdésről 
is pontosan ismeri a nézetét, akkor se lehet 
előre megmond anni, nem lehet kitalálni mit 
gondol a harmincegyedikről — mert nincs rend
szer, nincs diszciplína a gondolkodásukban? A 
gondolkodásunkban? — csodálkozott Báti, aki
nek különben is nehéz volt átmenet nélkül be
letalálni magát a Török Gézával való együtt- 
létből ebbe a váratlan találkozásba. Azt hitte, 
ez az oka, hogy olyan különös neki most ez a 
jól ismert kis egyágyas hotelszoba, mely egyéb
ként szakasztott mása volt az ő saját szobájá
nak.

A rendes, szőke Lányi zilált hajjal, kigom
bolt kabáttal, nyitott ingben, cipővel a lábán 
feküdt a vetett fehér ágyon, mellette az éjjeli- 
szekrényen az arany keretes szemüvege; á sze
me csak egy percre nyílt ki, aztán megint lecsu
kódott, s az ajka körül félsaeg, idétlen mosoly. 
Báti csak állt, míg Lányi, anélkül, hogy sze
mét kinyitotta volna, oda nem intette magá



hoz. Báti odament, Lányi kanyújtotta karját, 
és magához vonva Báti fejét, súgta:

— Az a torony. . .  a behemót torony... Pfuj, 
pfuj!

Lányi egész természetétől annyira elütő moz
dulat — karja még mindig Báti nyakát ölelte — 
bórszagú lehelete mindent megmagyarázott. 
Lénárt a lavórnál állt, és vizes borogatást csa
vart ki.

— Leitatták — súgta oda mosolyogva Báti- 
nak.

— P fu j. . .  p fu j. . .  — hallatszott Lányi 
hangja, akinek a karját most Lénárt lefejtette 
Báti nyakáról, s aztán kicserélve a borogatást, 
gondosan betakarta a felsőkabátjával, majd in
tett Bátinak, hogy jöjjön. Báti nem akarta így 
magára hagyni barátját, de Lénárt csak sür
gette.

— összebeszél mindenfélét, s ő olyan ember, 
hogy úgyanis szégyellni fogja magát holnap — 
magyarázta halkan Bátinak.

— Báti. . .  Lénárt. . .  — dadogta Lányi, de 
Lénárt csak ment. — Aludni fog mint a bunda 
— mondta Bátinak, aki követte.

A folyosón aztán Báti ment előre. Hívnia se 
kellett Lénártot, ment mellette Báti szobájába, 
mely az emelet másik sarkában volt. Kint már 
pirkadt, villanyt se kellett gyújtani a szobában.

Lénárt a karosszékbe ült, mire Báti végighe- 
veredett a pamlagon. Bátinak meg kellett fe
szítenie a nyakát, hogy lássa a kissé mögötte 
ülő Lénártot, aki a maga csapongó módján me
sélte el, hogy ő az este tizenegy óra tájt ment 
fel a Vörös Újsághoz, irodalompolitikai ügyben 
akart ott Lányival beszélni, s közben, mert akit 
keresett, Lányi rém volt ott, összeismerkedett 
fenn az újságírókkal, akik azelőtt legnagyobb
részt polgári lapokba dolgoztak, melyeket nem 
sokkal a diktatúra kikiáltása után kivétel nél
kül betiltotta^.

— Nem rossz fiúk — mondta Lénárt — csak 
már maguk se tudják, hogy miről mit gondol
nak, hiszen mindig azt írták, amit laptulajdo
nosaik kívántak tőlük, s magukon tapasztalták, 
hogy semmit se kell tudni, s mégis mindenről
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lehet beszélni, s mindenről többféleképpen. 
Nem rossz fiúk, csak semmiről se tudnak tisz
telettel beszélni, és legkevésbé komolyan az 
írott szót veszik. „Szentírásos ember, kinek 
szent az írás” — ezt Ady nem rájuk mondta! — 
nevetett Lénárt. — Lányi persze elüt tőlük, s 
azonkívül is a legfiatalabb az egész szerkesztő
ségben, és mindig elvörösödik, ha disznóságo- 
kat beszélnek. Szóval pikkjük volt rá. Éjfél 
után meghívták az egyik újságíró lakására, s 
mikor már leitatták, valaki még nőt is hozott 
fö l . . .  Lénárt nevetett: — Lányi aztán már 
nem játszhatott Józsefet és Putifárnét, a banda 
őrülten mulatott. . .  A többit el tudja képzelni.

Lénárt halhan, kissé unottan beszélt:
— A bűnösök megbosszulták magukat az 

igazon — fejezte be száraz nevetéssel.
— Mért hagyta? — kérdezte Báti, de a hang

jában szemernyi szemrehányás se volt. S Lé
nárt nem mentegetőzött.

— Tudja a manó, hogy történt. Közébük 
csöppentem, nehéz az játékrontónak lenni. Hív
tak, velük mentem, aztán ott ragadtam, ök  
öten voltak, s Lányi nem is szabadkozott túl
ságosan — mondta, s megint csendesen neve
tett. — Nem fog ártani Lányinak. Tudja, hogy 
míg hazafelé támogattam, Ady-verset citált?

„Jaj, be piszkos ruha az Élet
S a Vér nyomorult, be ronda!”

Erre Báti is felnevetett, ö  a díványon, Lé
nárt a karosszékben, a hajnali homályban egy
más arcát csak körvonalakban elmosódva lát
va, együtt nevettek.

— Emlékszik rá? — kérdezte Lénárt.
— Hogyne emlékeznék rá! — kiáltott fel Bá

ti. — Az ő büszkesége akkor rettenetesen tor
komra forrasztotta a szót.

Mind a ketten elhallgattak. Vajon csakugyan 
ugyanarra az Ady-rpl való beszélgetésre gon
dolt-e Lénárt is, mikor most együtt nevettek? Ar
ra a beszélgetésre, melyet Lányival, Lányi ellen 
ők ketten egymást támogatva, egymást értve 
folytattak Lázárról, akiről Lénárt azt mondta,



olyan nyomorult az, hogy elhagyatottságában 
még a sebeit nyaló kutyákat is hálásan simo
gatja, mire Lányi az őskori tiszai bölény mel
lett tett hitvallást, a panasztalan és gyengesé
get nem ismérő lélek mellett. Igen, Lénárt is 
erre gondolt, s kicsit egymást nevették ki, ami
ért akkor oly jól megértették egymást. Igen Lé- 
nárt is ugyanarre gondolt, mert nem zavartan* 
elégedetten hallgattak együtt, s hogy Báti le
hunyta a szemét, mintha Lénárt csak bizonyí
tani akarná, hogy kitalálta Báti gondolatát, az 
egyszerre hallja Lénárt kicsit éneklő hangját, 
m|nt ahogy valaki magában duruzsol:

„Hiszen a bűn mindig iajkiáltás
A Sors felé, hogy mért nem marad
Az ember mindig tiszta s szabad
Vadba beoltott, nemes rózsa-szem.”
Báti nem nyitotta ki a szemét. — Ez a hajnali 

ménkor ■— gondolta.
— De egy dologban magának se volt /igaza, 

Lénárt elvtárs — szólalt meg — emlékszik rá?
Észre Se vették, hogy az alig néhány hónap 

előtti időket mind a ketten olyan hangon, majd
nem azzal a gyöngédséggel idézték fel, mint
hogyha távoli régmúltról szólnának.

— Lehet. Lehet — felelte Lénárt.
— Csakugyan emlékszik rá, hogy akkor az 

én panaszomra azzal felelt, hogy az egész világ 
gyehenna, s meghalt minden külön pokol?

—  Lehet, hogy semmiben se volt igazam, de 
semmit se tehettem másképp, mint tettem — 
felelte- Lénárt, s közelebb húzta a karosszéket.

— Ügy várt a forradalomra, mint egy katak
lizmára, melytől minden megdől, mellyel min
den megoldódik. /

— Hát a világ nagyot is ugrott előre — hang 
zott kissé rekedtesen* Lénárt hangja.

— Igen, de a mi külön kis poklaink -nem 
mozdultak ki a helyükből, mintha kint semmi 
se történt volna. S nem tudom — folytatta Báti 
— mikor magát ott a Visegrádi utcában olyan 
csalódottan, az íróasztalon ülve találtam, nem

tzért volt-e olyan elégedetlen, mert elmaradt 
pp ez a csoda.;



— Tudja a manó, de néha csakugyan, van 
úgy az ember, hogy szeretne üstökön ragadni 
egy jókora csillagot, s oda vágni a földhöz, 
hadd röpüljön minden a feneketlen káoszba, 
ha már úgyis plyan kaotikus minden — azaz, 
épp az az, hogy nem minden — tette hozzá foj
tott keserűséggel Lénárt.

— Akár káosz, akár. . .  ha most, mire a nap 
kisüt, az egész föld paradicsommá válva tárul
na elénk, az a csoda akkor se következhetne 
be. Azért, amit teszünk s azért, amit nem te
szünk meg, a felelősség rajtunk marad. Én most 
már tudom, maga is tudja már, hogy felelősek 
vagyunk az emberekért, akiket mi vontunk be 
az életünkbe vagy akiknek belevonódtunk az 
életébe — s Bátinak nem kellett Lénártra néz
ni, tudta, hogy az megértette.

— Felelős? — ismételte Lénárt, s most hal
kan beszélt, s mégis ez a szó úgy hatott, mint 
egy kiáltás. — Szívem szerint tettem, amit tet
tem, és hogy rossz volt, azt csak a többiek szen
vedése mutatja nekem.

— Csak a többiek szenvedése? — kérdezte 
Báti.

Lénárt hallgatott.
— Erzsi elmondta magának, hogy én ...?  — 

kérdezte Báti.
— Erzsi nem mondott el semmit! — felelte 

gyorsan Lénárt és' felállt. — Hanem. . .  hát 
igen, maga úgyis beszélni akart velem. Ezt 
nem lehet elkerülni.

Báti feje alatt keresztbetett két karjával, las
san kinyitotta a szemét és felnézett a mögötte 
álló Lénártra. Az most előre jött, és odaült, 
mellé a pamlagra. Báti beljebb ment, hogy he
lyet adjon neki, de Lénárt rákönyökölt a pár
nára. A feje a Báti fejéhez közel súlyosan ha
jolt előre. Báti érezte a meleg leheletét.

— Ha valaki, aki nagyot, a közönséges em
berit meghaladót akar, boldogtalan lesz, ebben 
nincs semmi érthetetlen — kezdte Lénárt úgy, 
mint aki magában morfondíroz. — De Magdus- 
nak — folytatta hevesebben — neki nem jár ki

i ez a boldogtalanság, ezt a boldogtalanságot ő
csak igazságtalannak érezheti. És tudja, ha



semmiben sincs igaza, ebben igaza van. Igaza?' 
Nem is ez a kérdés. Aki kínlódik, annak mindig 
igaza van azzal szemben, aki kínozza. És én 
nem akarom kínozni, nem tudom. A kapuban 
még azt gondolom, no most szóvá teszek min
dent, azt mondom, megmondom: váljunk el. De 
amint meglátom, látom, hogy ú£yis búsul, s 
akkor nem tudok mást mondani: mért vagy
rosszkedvű: hiszen úgy szeretlek. A?tán
tudja, erre mindjárt kicsit derűsebb 
lesz, rámnéz és kérdi: Hogy szeretsz? — és már 
látom, hogy alig várja, mondjak neki valami 
jót, szépet. Várja, s előre örül neki. — Mint a 
galamb a tiszta búzát — mondom akkor és ő 
nevet, én is, mert úgy örülök, hogy egy sza
vammal jókedvűvé tehettem. És higgye el, 
ilyenkor az volna a hazugság, ha azt monda
nám, amit a kapuban határoztam el.

Báti elgondolkodott, s Lénárt, mintha csak 
érezné, hogyan lazul meg az az idegen erő, mely 
szólásra bírta, egyszerre szokott módján szét
hulló figyelemmel általánosságokban erről-ar- 
ról kezdett beszélni, míg csak Báti, aki erre 
föleszmélt, pillanatnyi idegenkedéssel föl nem 
ült. Egy szót sem kellett szólnia, Lénárt abban 
a pillanatban elakadt a beszédben.

— Én kitaláltam a Párizs kávéházban magá
ról mindent, maga meg énrólam, jól összeil
lünk! — kezdte aztán újra nevetve, de látha
tóan erőlködve. — Azt se tudom, hogy van az 
Jutkával. Az nem volt szép Lányitól, hogy azt 
mondta, hogy nem bírja ki. Posztót lehet rőffel 
mérni, emberre nem lehet külső mértéket alkal
mazni. Aki mégis meg tudja csinálni, azzal per
sze nem történhetne meg, ami velem. Én csak 
mindig azt láttam, hogy milyen szerencsétlen 
az a nő, és mikor látta, hogy mennyire szeretek 
Erzsivel lenni. . .  Ha Jutka egy monstrumról 
gondolná, hogy Erzsi azt szereti, még egy mon
strumnak is felkínálná magát. Talán én is az 
vagyok. Nem tudom. Éreztem, hogy mit vár 
tőlem, mit szeretne hallani tőlem, és akkor 
nem tudtam már mást mondani, mást tenni. 
Azt mondta, hogy szeret, gondolja el, mégis
csak egy lány, hát azt mondtam, én is. És akkor



se hazudtam. Csakugyan boldog voltam, hogy 
úgy örült nekem. Ma már azt hiszem Jutkáról, 
hogy féltékenyen és lázadozva, rettenetesen — de 
hát ő nem tud másképp, csak a maga módján— 
voltaképp csak egy embert szeret: Erzsit.

Megint csend lett. Mozdulatlanul, némán, 
egyik fekve, másik ülve, szorosan egymás mel
lett voltak, s Báti még a lélegzetét is visszafoj
totta, hogy kényszerítőbbé tegye a csendet. 
Mozdulatlanul feküdt, s úgy érezte, mégis 
mintha birkóznának. Bátinak kérdeznie kellett:

— Erzsi tud még erről is?
— Mindenről. Csak Erzsi tud mindenről — 

mondta mélyet lélegezve Lénárt.>
— Mindenről — mondta Lénárt, és abban a 

pillanatban Bátinak egy másik hang csengett a 
fülébe, a hang, mellyel Erzsi mondta neki: tel
jes szívvel és lélekkel, Erzsi mindent tud, és 
mégis: telje^ szívvel és leiekkel.

— Meg kell mondania az igazat, meg Mag- 
dusnak és meg Jutkának is — kiáltott fel Báti, 
akinek ott dobolt a fülében az a hitvalló hang.

— Nem, nem az lehetetlen — védekezett Lé- 
nárt. — Én tudom, ők nem olyan erősek, mint 
Erzsi. Ne felejse el, olyan nincs még egy, mint 
Erzsi! v

— Én se vagyok olyan erős, és Erzsi mégis 
jól tette, hogy megmondta nekem akkor. . .  — 
s Báti borzongva hunyta le a szemét, hogy ne 
lássa azt az embert, akiről Erzsi azt mondta 
neki, de lehunyt szemekkel is látta Lénárt pi
ros száját, melynek szabad Erzsit csókolni,  ̂
kezét, mely alatt üdvös alázattal simul Erzsi 
teste. S ahogy így feküdt, érezte, ezt az embert 
át szeretné ölelni, magához szeretné szórítani. 
Azért-e, hogy mégfojtsa? Azért-e, hogy meg
csókolja? Ha mind a kettőt egyszerre lehetne, 
ha az élet nem volna szegényebb, mint az em
ber érzései!

— Nem tudom, hogy történt minden — szó
lalt meg Lénárt. — Minden összefolyik. Anél
kül, amit Erzsi ad nekem, nem tudnék élni, de 
a másik kettő . ..azok meg én nélkülem nem. 
Én nem tudom. Nem tudom hogy van ez - 7- s



végül mint egy nyögés, úgy hangzott -a szava. 
— Mondja, mondja meg maga!

Báti hallgatott.
— Magának nem szabad rám haragudnia — 

nyújtotta ki Lénárt a kezét. Nagy, hideg kéz 
volt, az ujjak szétnyíltak, és Báti ujjai közé 
fúródva szorították kezefejét. Riadtan nézte 
Bátit, mintha félne tőle. De ekkor, ha a szobá
ban nem is lett volna már világos, a hajnali 
szürkület mámora már elszállt. Báti kifejtette 
kezét Lénárt ujjai közül, s felkelt a pamlagról.

— Magának egy a dolga: véget vetni a Mag- 
dussal és Jutkával való viszonynak — mondta 
Báti —: és elmeni Erzsivel. Ez az egyetlen le
hetséges vége ennek a tébolynak.

Lénárt fázósan húzódott össze, úgy nézte Ba- 
tit:

— Tudja, mi lesz a vége? Az, hogy egész, egész 
egyedül fogok maradni — mondta olyan arccal, 
mint akinek a szeme előtt hirtelen valami iszo
nyatos bukkan fel. De ki bírja ki égyedül?

Báti egyszerre fullasztónak ^érezte a levegőt. 
Az ablakhoz ment, kinyitotta s egész felsőtes
tével kihajolt. A hajnali fényben szélesen ra
gyogva ömlött a Duna, s mintha a budai he
gyek s a vár kicsire húzódnának össze a mögöt
tük felkelő nap hatamas korongja alatt.

— Jó reggelt, Báti elvtárs! — szólt fel az ut
cáról egy a szovjet ház előtt őrséget álló isme
rős Lenin-fiú. — Ilyen korán? Nem jól kezdő
dik a nap — kiabált fel, s meglobogtatta a fris
sen érkezett újságot.

— Miért?
— Fele se tréfa — felelt lentről a fiú. — Szi- 

neváraljánál támadásba mentek a románok.
Szineváralja. A nap, a Duna, a hegyek egy

szerre közömbös foltokká váltak, csak a vörös 
zászló lángolt fel dacosan, lángolt mint egy né
ma intés fenn a budai váron a halványkék ég 
alatt. Báti betette az ablakot. Ahhoz, amit még 
az előbb mondani akart Lénártnak, most nem 
tudott, most nem is próbált visszatalálni. Szi
neváralja . . .  Az előbb még úgy ültek kettén, 
mintha csak ők ketten, s még pár ember, ez



volna az egész rájuk tartozó világ. A világ: 
máskor, régen, ellenséges vagy közömbös, bru
tális és rideg véletlenek összessége, csak lázi tó 
beavatkozás a saját, függetlennek akart, egyéni 
életbe. Ma az ő világuk, melyben ugyan szin
tén száz okból boldogtalan lehet az ember, de 
melyen kívül — úgy érezték mind a ketten — 
már boldogtalan se lehetne, már élni se tudna 
az ember.

- Akkor — mondta Lénárt — most egy idő
re felfüggesztjük a mi beszélgetésünket. A vi
szontlátásra!

— Hol, mikor? — kérdezte Báti kezét nyújt
va Lénártnak.

— Most kezdődik el, csak most kezdődik — 
mondta Lénárt, s miközben együtt siettek le. 
hogy megnézzék az újságot, Lénárt lépcsőket 
átugorva, új jelentést adva a szónak, lelkesen 
skandálta Adyt:

„Ékes magyarnak soha szebbet
Száz menny és pokol sem adhatott:
Ember az embertelenségben,
Magyar az űzött magyarságban,
Űjból-élő és makacs halott.”

— Csak a kommunista etika ügyosztályát 
sajnálom . . .  arra most aligha lesz idő — mond
ta Báti.

S arra csakugyan nem jutott már idő, mert 
csakugyan elkezdődött, elkezdődött a lapzárta
kor érkezett jelentéssel: a románok Szineváral- 
jánál támadásba mehtek.



Külön szociáldemokrata és külön kommunis
ta párt nincs már, de a Központi Munkástanács 
ülésein a kommunisták valahogy mégis külön 
egymás mellé kerülnek, éppúgy mint a szoci
áldemokraták. Tán nemis szándékos, tán csak 
szokás azelőttről. Kunnál is talán csak szokás, 
hogy most, mikor a Központi Munkástanács 
rendkívüli ülésén, zsúfolt karzatok előtt ott áll 
az emelvényen, a tekintete azokra a padsorok
ra néz, ahol a régi elvtársai ülnek. Most egy 
mozdulattal arrébb tolja az asztalt, előrejön, s 
a pódium szélén áll meg. Egyetlen gesztus nél
kül, majdnem katonás mozdulatlansággal áll, 
s egyenes szavakkal takarékos beszédben tesz 
jelentést. Hangja kemény, miden mondat végén 
pillanatnyi szünetet tart. A hallgatóság minden 
mondat után reméli, megáll már majd, nincs 
több rossz híre, de mindig újabb és újabb csa
pásokat kell jelentenie:

— Szatmárnémeti elesett. Csak órák kérdése, 
mikor vonulnak be a románok Nagyváradra. 
Csapataink általában gyalázatosán viselked
tek. Elenyésző kis töredékük fejtett csak ki el
lenállást. Legtöbb helyről fejvesztett menekülét 
adnak hírül. A románok túlerőben vannak, és 
mindenütt támadnak. A cseh front még nem 
mozdult meg, a szerbek még szintén nem. Ma 
még nem, de holnap tán már igen. Minden arra 
vall, hogy az antant a párizsi kommün sorsára 
ítélt benünket.



így hagzott a jelentés. Utána egész percnyi 
hosszú csend. Most megmozdul az v ember, aki 
eddig csak jelentést tett, egyik keze az asztal 
szélét fogja meg, másik keze ökölbe szorul, s a 
fejét hátraveti:

— Semmit se szépítettem. Most a magyar 
proletariátuson a döntés sora. A magyar prole
tariátusnak kell eldöntenie, akarja-e újra a 
burzsoázia, a kapitalizmus uralmát. . .

A kommunista. padsorokból kiáltás: Nem — 
s a karzat és az egész ülésterem, minden száj 
hördülve ismétli a kimondott szót: Nem.

Kun arca kemény marad, érzéskitörésekkel, 
ha mégoly egységesek is, nem lehet most meg
vesztegetni öt. S fejét rázva, azért is megis
métli még egyszer épp azt a kérdést, mellyel 
az előbb mintha eleven húsba vágott volna:

— Akarja-e újra^a burzsoázia, a kapitalizmus 
uralmát, vagy pedig minden poklokon keresztül, 
minden és minden áldozat árán a szocializmust, 
a kommunizmust? Erről kell döntenie, és ha 
döntött, akkor cselekedjék.

S úgy látszott, mintha csakugyan semmi bel
ső alapja nem volna, hogy kommunisták és szo
ciáldemokraták külön csoportokban ülnek. A 
munkástanács Kun beszédére egyhangúan meg
hozott határozattal felet: a kormányzótanács
és a munkástanács tagjainak fele kimegy a 
frontra, s felszólítja a munkásságot, álljon fegy
verbe vörös Magyarország védelmére.

A szakállas festő, a Bimbó utcai ismerős, aki 
szintén fenn volt az ülésterem karzatán, a kijá
ratnál várta meg Bátit.

— Báti elvtárs, a háborúban tartalékos fő
hadnagy voltam. Gondolom . . .

— Hogy is hívják, elvtárs?
— Borsi Kálmán.
— Együtt megyünk ki, jó?
Együtt mentek fel a hadügyi népbiztosság

hoz. Borsi Kálmán ott mindjárt az öccsét is 
bejelentette, Lajost, a gimnáziumi tanárt. ,

Báti csak napok múlva mehetett utánuk, mert 
Kun őt is azok közé az agitárok közé sorolta, 
akiket nem akart elengedni Pestről. Ellentét



ben-Bátival, Kun nem bízott a csodában, melyet 
beszéde a munkástanács ülésén művelt. A mun
kásság csakugyan még mindig nem mozdult. 
Jöttek a hírek: Királyháza elesett, Élesd elesett, 
ki kellett üríteni Debrecent — a munkásság 
még mindig úgy tett, mintha az ütéfcek nem neki 
szólnának. Báti járta a gyárakat, és a munkások 
szemében olvasni vélte a kérdést: ha akkora a 
veszély, mint mondod, mért vagy még itt? S 
furcsán mosolyogtak, ha egy-egy tanácstag, pár 
nappal azután, hogy az első lelkesedés hevében 
kiment a frontra, valami ürüggyel egyszerre 
csak megint Pesten bukkant fel. Még mindig 
úgy akarták: szedjen a Vörös Hadsereg más
honnan katonát, s rossz lelkiismeretüket csak 
megnyugtatta egy-egy a frontról visszasomfor- 
dált tanácstag; jólesett a gondolat hogy mások 
se jobbak.

Báti mintha valami kínos szégyentől szaba
dult volna meg, mikor civil ruháját végre uni
formissal cserélhette fel. Az uniformist Danitól 
kapta. Ó, ez a Danival való találkozás! Be kel
lett jelentenie magát Daninál, akinek a reziden
ciája előtt az utcán, de még a szobája előtt is 
Lenin-fiúk álltak őrt teljes fegyverzetben. Vas
tag szőnyeges, díszes, teremnek is beillő szobá
jában, Dani íróasztal mögött karosszékben ülve, 
derékszíján revolverrel fogadta.

Nem kelt fel mindjárt: meg akarta mutatni, 
hogy fest ö a maga rezidenciájában, mint a Le
nin-fiúk parancsnoka, hatalma teljes fényében. 
Báti arcát fürkészve, persze csak suttyomban, 
úgy ült ott, ünnepélyesen, mint aki fényképező 
gép előtt vágja magát pózba. S a kék tapétás fa
lakat díszítő sok festmény között ott volt csak
ugyan egy fényképe, Dani fényképe, ugyanez
zel az íróasztallal, hátravetett fejjel, mint valami 
harmadrangú moziszínész, aki zord forradal
márt játszik. S Báti tudta: Dani csakugyan zord 
szerepet tölt be, de Dani a valóságban betöltött 
zord szerepét,v azt,. amit a forradalom osztott ki 
neki, privátim a maga módján még meg is játsz- 
sza. S dicsekedett Dani! A nőkkel, akik parfü- 
mös levelekkel otsromolják — barátom, tudod 
hogy bolondulok a parfümért ! — s dicsekedett



vele, hogy roskadásig tele a szekrénye, s kínálta 
Bátit ruhával, ruhákkal, fehérneművel. — Ba
rátom, megmutatom neked, legfinomabb vá
szon, selyem, majd te választasz!

— Nem, nem kell semmi más, csak egy uni
formist adj nekem.

— Barátom! Semmi mást? --».kiáltott fel Dani 
szinte ijedten, és mintha egyszerre elszomoro
dott volna. És most már nem dicsekedett. Egy
szerre olyan lett, mint volt azokban a napok
ban, mikor még a Visegrádi-utcai kapubejáróban 
beszélgettek. S még panaszkodott is.

— Barátom, nem jól van, valami minálunk, 
velünk nincs jól. Tegnap behozattam ide gróf 
Eszterházyt, aki már három napja ült itt lakat 
alatt. De tudod, három nap után sem lehetett 
semmit rábizonyítani, hát mit tegyek! Behoza
tom hát ide, s mondom neki, én voltam Orosz
országban, én tudom, hogy maga burzsuj és el
lenség, és hogy a legokosabb volna falhoz állí
tani és slussz. Nem volt igazam? Mind falhoz 
kellene állítani, mert mind a pokolba kíván 
bennünket. Mondom neki, most mehet, de vi
gyázzon, tudja meg, nem ismerek tréfát. Dumá
lok neki, és egyszerre csak azt mondja nekem: 
köszönöm. És barátom, most ide figyelj. Azt 
mondja, köszönöm, és a burzsuj nekem, a Le- 
nin-fiúk parancsnokának a kezét nyújtja. S még 
ez is semmi. Most már tudom, azt kellett volna 
mondanom: mit, hogy én veled kezet fogjak, hord 
el az irhádat, burzsuj. De nem ezt mondtam. Ezt 
csak aztán gondoltam, mikor már kiment. 
Hanem akkor, nem tudom, mi ütött hozzám, 
egyszerre csak felugrottam, itt ennél az íróasz
talnál ültem, felugrottam és nemcsak hogy el
fogadtam a kezét, hanem még, verjen meg en
gem az isten, összeütöttem a bokámat is, mintha 
én lennék a burzsuj és ő a Dani, a Lenin-fiúk 
parancsnoka! Barátom, te okos ember vagy, te 
a barátom vagy, mondd meg nekem, nincs-e 
igazam, hogy mindet falhoz kellene állítani.

Báli fél szemmel a szekrényre sandított, me
lyet az imént Dani kitárt előtte, hogy megmu
tassa, milyen dúsan meg van rakva, és a kér
désre csak annyit felelt:



— Adj nekem egyenruhát — s aztán beérte 
annyival, hogy a kérdésre nyomatékkai, de csak 
annyit válaszolt. — Kommunistának kell lenni, » 
jó kommunistának.

Borsi Kálmán, aki a román fronton ezredpa
rancsnok lett, nem volt kommunista. A megtá
madott Szovjet-Magyarországban azonban nem 
maradt más választás, mint vagy vörösnek lenni, 
vagy fehérnek. Abban a hiszemben ment ki, 
hogy első nap már a románok ellen mehet az 
ezredével, mert nem számolt a dandárparancs- 
noksággai, a volt hivatásos' katonatisztekkel. 
Azoknak szemében .szálka volt a tartalékos fő
hadnagy, aki a vörösöktől nemcsak fizetést akar 
húzni, hanem csakugyan, egész komolyan szol
gálni akar nekik.

Báti Túrkevén találta meg az ezredet, s Borsi 
Kálmánt magát egy parasztházban.

■— Lajos és Pistuka a faluban járnak még, 
hogy valahogy bekvártélyozzák a legénységet 
— mondta, hogy megmagyarázza, mért nem kí
nálhatja meg Bátit semmivel. Megvallotta, hogy 
reménykedve várt Bátira, mert biztosra vette, 
hogy mint politikai megbízott fog érkezni, s 
csalódás neki, hogy Báti közönséges vöröskato
naként jött ki De Báti a tapasztalataira hivat
kozott.

— Egy sóhajtásnak, egy káromkodásnak, 
egyetlen ,,ne hagyjuk magunkat” kiáltásnak, 
melyet valaki szürkén a szürke sorban állva lök 
ki, nagyobb a hitele, mint bármilyen hivatalos 
kiküldött szájából hangzó szónoklatnak — 
mondta Báti. — És ami a szabotáló tiszteket il
leti, minden egyes vöröskatona egy-egy politi
kai megbízott, külön kormányzótanácsi megha
talmazás, legénységtől különválasztó jelvény 
nélkül!

— Ez nem egészen így van, pajtás — rázta a 
fejét Kálmán, aki így egyenruhában s a kör
szakái Iával s a nyugodt barna szemével réz
karcokon látható tizenkilencedik századbeli sza
badságharcos katonákra emlékeztetett. — A ve
zérkar főnöke, Stromfeld a mi emberünk, de a 
többiek? A vezérkartól lefelé mindenütt tisztek 
ülnek, akiknek atyafiai vezetik a románokat el-



lenünk. Ha az ezred elé állok ki ezzel az igaz
sággal, akkor végünk, akkor minden elrendelt 
fradmozdulatban kelepcét sejtenek; ha pedig 

. hallgatunk és engedelmeskedünk a parancsnok
nak, akkor megtörténhetik, hogy csakugyan ke
lepcébe vezetjük az embereinket. Pesten tudják, 
hogy így van, de honnan teremtsenek megbíz
ható tisztikart? Csak kapnék már valami paran
csot!

— De hát a politikai megbízott a dandárnál, 
a hadosztálynál?

— Bratyizik a tisztekkel vagy pedig • . . Van 
egy másfajta katonatiszt is, az se vörös ugyan, 
de nacionalista és katonának tisztességes. Ennek 
a párnak a tiszti kollégákon kívül a politikai 
megbízottal is bajuk van, mert az ha a legjobb 
szándékkal is, de akadékoskodik, beleszól olyan 
dolgokba, amikhez nem ért.

Báti a fejét fogta.
— Ha ez mind így van, akkor mi lesz? Mit 

gondolsz?
— Azt, hogy mégis meg kell vernünk g ro

mánokat — mondta a lehetetlen kérdésre vállat 
vonva Kálmán.

Báti csak most fedezte fel Kálmánt, aki eddig 
csak a szakállas festő, csak egy volt a sok isme
rős közül. Nemcsak felöltözött katonának, azzá 
is lett, s Bátit is katona módra idekint mindjárt 
tegeződve üdvözölte. S mikor a tágas, fehérre 
meszelt szobában Kálmán meggyújtotta az asz
talon a petróleumlámpát, Báti felnézett a mez
telen vastag barna gerendákra, majd le a sikált 

* padlóra, s úgy érezte magát, mint aki nádason, 
hínáron vágta át magát, s végre biztos földön 
áll. Ha csendben voltak s figyeltek, ágyúlövés 
hallatszott, s Kálmán — mindig fülelve, türel
metlenül várva valamire — térképen mutatta, 
hogy körülbelül merre lehetnek a románok. Báti 
örült neki, hogy ilyen jó helyre került. Végre- 
valahára minden az ő számára is egyszerűvé 
lett, végre félreérthetetlen, kétségtelen, egyszerű 
a feladat: harcolni és győzni.

Az a Pistuka, akiről Kálmán beszélt, Kálmán 
öccsével, Lajossal együtt jött meg.



Lajos, a gimnáziumi tanár, a negyvenen még 
innen, néha szikár, edzett hatvanasnak látszott, 
de éppúgy korán megöregedett, húszévesekkel 
is össze lehetett volna téveszteni. Kopaszra nyírt 
hosszúkás fejével, egyenes vékony orrán ezüst- 
keretes pápaszemével, színtelen, csontos arcá
val úgy festett, mint katonaruhába öltözött 
szerzetes. Erős kézszorítással bemutatkozott Bá- 
tinak, és beszámolt bátyának, s aztán mindjárt 
távol az asztaltól a meszelt szoba homályos sar
kába egy nádfonatos széken foglalt helyet.

Báti megértette, hogy Kálmán az öccse előze
tes megkérdezése nélkül, nyugodtan jelenthette 
be, hogy az vele megy a frontra.

Pistuka pedig, Lajos tanítványa a gimnázi
umban, piros képű, mosolygós fiú, úgy viszony- 
lott Lajoshoz, a tanárjához, mint az Kálmánhoz: 
csak Pistukánál, aki mindjárt harapnivalóval 
vendégelte meg Bátit, a tárgyilagos szolgálat- 
készség és a tisztelet nem takarta el a rajongást 
a „tánár elvtárs” iránt. Báti azzal az érzéssel 
nézte ezeket az új arcokat, mint valaki, aki az 
új lakásában néz körtil, ahol egy az előbbinél 
nyugodtabb életre készül. S annak ellenére, 
hogy Lajos beszámolója nem volt örvendetes, 
Lajos nyugalmában volt valami megnyugtató.

A legénységét, mely a Tiszántúlról menekült 
parasztokból került ki, a dandárparancsnokság 
napok óta céltalan menetelésekkel fárasztotta, s 
oly idegessé tette, hogy. a fegyelem, ami még 
nagyon friss keletű volt, már megint felbomlott. 
A legénység nem várta be a tervszerű elszállá
solást. Mindegyik igyekezett magának a legjobb 
helyet megszerezni, és minthogy a román túl
erőről rémhírek jártak — Lajos gyanúja sze
rint — a sötétben alighanem páran már kereket 
is oldottak a várható harc elől.

— A dandárparancsnokságtól még mindig 
nem jött semmiféle parancs? — kérdezte Pis
tuka.

Épp ez volt az, amire Kálmán olyair türelmet
lenül és hiába várt. Napok óta csak össze-vissza 
küldözgették az ezredet s most, hogy megint az 
ellenség közvetlen közelébe kerültek, tegnap 
óta a dandárparancsnokság teljesen megnémult,



s magára hagyta Kálmánt az ezreddel, mely 
most szétszórva fekszik a faluban. A románok 
pedig tán útban vannak ide: Báti úgy tett, mint 
a másik kettő: Kálmánra nézett, az majd meg
mondja, mit kell tenni.

—  Legalábbis őrséget kell állítani a hídfőre 
" — rendelkezett az, s küldte Lajost, hogy szedjbn

össze embereket.
Báti Lajossal ment. Pistuka is hozzájuk csat

lakozott. A szélés, holdvilágos utcákon csak a 
lpmbosodó fák árnyéka mozgott, de az alacsony 
házakban itt is, ott is mécses mellett virrasztó, 
ágyúszótól ébren tartott, csak félig levetkőzött 
alakok. Ahová bezörgettek, megfélemlített, de 
ellenséges tekintetű emberek nyitottak nekik 
kaput, és sarkukban voltak és vagy mozdulat
lan arccal, vagy alig leplezett kárörömmel hall
gatták, mint próbálják ők hárman az álmukból 
felvert katonákat jószóval, fenyegetéssel rá
bírni, hogy velük menjenek. Es a paraszt, a há
zigazda minden esetben úgy kísérte őket vissza 
a kapuhoz, hogy az volt az érzésük, ellenség 
előtt alázták meg őket. A végén mégis össze
szedtek két tucat, embert, akik vállakoztak rá, 
hogy kimennek a hídfőre, s éjfél után be is állí
tottak velük Kálmánnál, aki megadta az őrség
nek az utasításokat.

Hajnali két óra tájban azonban kopogtak az 
ezredparancsnok ablakán.

— Végre parancs a dandártól — sietett Kál
mán az ablakhoz, s amint kinyitotta, cifrát ká
romkodott. A kiküldött őrség állt az utcán. Nem 
találták meg a hídfőt, különben is meggondol
ták: nem mennek ki. Minek? Mi úgyis csak 
egyetlen ezred vagyunk és a románok tán húsz
szor annyian.

— Kimegyünk mi hárman — kiáltott fel Báti, 
s Lajos és Pistuka bólogatott, de a kérdésre: — 
Ki jön maguk közül velünk? — az emberek a 
sárról, sötétről morogtak valamit, egyik csak 
köpött, a másik sarkával a földet kapálta, aztán 
nehéz lépteikkel felverve az utca csendjét, las
san, ki-ki a maga kvártélya irányába, elkulldg- 
tak.



— öt nap előtt még fegyelmezett ezred volt!
— csikorgatta a fogát Kálmán. — Én voltam a 
marha, hogy engedelmeskedtem a dandár pa
rancsainak- Hanem most. . .

Kálmán kihajolt az ablakon, míg csak az 
utolsó ember is el nem tűnt a sötétben, és mi
kor már az álmukból felvert kutyák is felhagy
tak az ugatással, tette be megint az ablakot. Te
hetetlenül, csendben ültek, míg Kálmán fel-alá 
járt.

— Házról-házra mentek — állt meg Kálmán
— házról-házra, és sorakozó az ezredparancsnok 
előtt teljes felszereléssel!

Kálmán is elindult, a másik három is, mind
egyik más irányba, egymás közt felosztva a fa
lut. Minden házba be kellett zörgetni, van-e ott 
vöröskatona. Már hajnalodott, mikorra az ezred, 
Báti, Lajossal és Pistukával bent a sorban, útra 
készen teljes felszereléssel az ezredparancsnok 
előtt együtt állt.

Puskával kezében, két mezítlábas nagybajszú, 
rongyos paraszt is odaállt szó nélkül a sor vé
gére. A túrkevei szovjet két tagja. Ezek maguk
tól jöttek, nem parancsolta nekik senki. Kálmán 
előrehívta őket, szembeállította mind a kettőt a 
ezreddel, s azt mondta nekik, hogy beszéljenek 
ők az ezredhez, szegényparasztok a szegénypa
rasztokhoz. Azok ketten egymásra néztek, egyik 
meglökte a másikat. Nem tudtak sokat, nem 
tudtak mit mondani. Többet nem tudtak mon
dani, úgyse, mint amit azzal mondtak, hogy pus
kával a kezükben ideálltak.

— Csak a paraszt menjen? Hol vannak a pesti 
munkások? — hangzott fel a sorból, és egy
szerre innen is, onnan is lármásan és fenyege
tőzve ismételték meg a kérdést.

A két mezítlábas lekonyult fejjel még mindig 
ott állt szembe az ezreddel, és egyik a bajuszát 
húzogatta, másik a fegyverszdjával babrált. Ek
kor a két ember elé állt Kálmán. Jobb keze a 
revolvertáskáján, bal kezét felemelve s mindjárt 
lerántva Vigyázz!-t vezényelt. Pillanat alatt 
csend lett, a sarkak összeütődtek, a mellek meg
feszültek. A parancsnok a levegőbe nézett. Pil
lanat múlva új vezényszó: Feküdj!
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Az ezred borjúval a hátán zuhogva vágta le 
magát a földre.

— Föl!
— Feküdj!
— Föl! — hangzott a vezényszó mindig gyor

sabb tempóban, s az emberek felugrottak, s 
újra odavágták magukat a földhöz, s újra fel
ugrottak, s álltak meg végül feszesen..

— Jobbra át! Indulj! Irány a túrkevei hídfő!
Kálmán állt, míg az utolsó ember is el nem

vonult előtte. A házak kapujában megnyúlt arc
cal álltak a parasztok és nézték a csodát. Pis- 
tuka, akinek ez a nézőközönség kétszeres öröm 
volt, nótára kezdett:

„De szeretnék, de szeretnék Kun Bélával
[beszélni,

De még inkább, de még inkább szobájába
[bemenni,

Megmondanám Kun Bélának magának
Lányokat is, lányokat is sorozzon be

[bakának.”

Pistuka öröme Pistuka tévedése volt, mert 
Báti és mellette halálos komoly arccal Lajos 
hiába kapták fel buzgón a nótát, az ezred nem 
énekelt velük. Nem Kun Béla, hanem annak a 
szelleme jött az imént Kálmánnak segítségére, 
akinek a nevére a világháborúban énekelték ezt 
a nótát.

A némán menetelő ezred még nem ért a híd
hoz, mikor lovas érte utol a jelentéssel, hogy a 
templom tornyából már látni a románokat. Kál- 
már parancsára az ezred rajvonalba fejlődött, s 
úgy haladt előre a még hajnali harmattól csillogó, 
gyenge füvű réten. Ha hátra-hátra néztek, mint 
láthatatlan fenyegető tilalom parancsolta őket 
tovább előre Kálmán néma karata. Előre, 
szembe egy ellenséggel melynek száma éppúgy 
lehetett pár ezred, mint pár hadosztály.

Az emberek hirtelen megálltak. A trén, mely 
az országúton haladt, visszafordult, szemben 
pedig a távolból futva közeledett a kiküldött 
járőr, mely mögött már a román csapatok elő
őrsei lövöldöztek. Ez a pánik volt, mely már



nem ismer gazdát, kíméletlen és esztelen, mint 
a természet más elementáris erői.

Csak hárman maradtak a parancsnok körül, 
aki még állt, mintha még remélné, hogy az em
berei visszafordulnak. A kiabálás, zavar köze
pette Báti csak most vette észre, hogy Lajoson 
és Pistukán kívül még itt maradt a két mezít
lábas, rongyos paraszt is. Egymástól alig egy lé
pésnyi távolságban, puskájukat a vállgödörbe 
szorítva, újukkal a ravaszon, hasalnak a füvön, 
s felemelt fejjel néznek maguk elé, várják a ro
mánokat. Báti ránézett Kálmánra: egy pilla
natra az volt az érzése, hogy úgy ahogy azok 
ketten is alighá gondoltak sokat, csak egysze
rűen semmi okosabbat nem tudtak, nem is lehet 
okosabbat tenni, mint melléjük feküdni.

— Két tűz közé szorulunk — szólt azonban 
Kálmán. — Egyik oldalon a románok, a másik 
felől a túrkevei parasztok.

Emberek, nekünk is futni kell — hajolt a 
két mezítlábas fölé Lajos. Ügy kellett őket fel
rángatni a földről. Báti is lehajolt hozzájuk, de 
meggyőződés nélkül, és csak annyit tudott mon
dani:

— Elvtársak.
— Össze kell szedni az ezredet — kiáltott 

Kálmán Pistukára, akinek a szája rángott, majd 
a két emberhez fordult.

— Meghalni, arra még ráérünk.
A faluban már csak azokkal találkoztak, akik 

gyalogosan menekültek. A többiek szekéren 
vagy lopott lovon már messze jártak. Nekik a 
két mezítlábas, puskás ember szekeret kerített. 
Előttük nyolc-tíz szekér, megrakva férfiakkal, 
asszonyokkal, gyerekekkel: a túrkevei vörösök. 
Az utat mögöttük lövések söpörték. Nemcsak 
románok, túrkevei parasztok puskáiból való lö
vések is.

Délre az ezred megint együtt volt. Kálmán 
most másképp beszél az emberekkel, mint haj
nalban. Lehordta, de biztatta is őket. Az első 
próbát rosszul állták meg, de most megint 
együtt az ezred, s legközelebb ki fogjuk köszö
rülni a csorbát. Az emberek fogadkoztak és él-



jenezték a diktatúrát. A trént tették meg a bűn
baknak.

Nem volt vigasztalás, mikor megtudták, hogy 
az 5 ezredük magatartása nem volt egyedülálló. 
Katonai szempontból a helyzet reménytelennek 
látszott minden vonalon: a románok, mint visz- 
szavonulóban megtudták, Szolnokot is elfoglal
ták, a szerbek is megmozdultak, Makó és Püs
pökladány a kezükre jutott, a csehek is vérsze
met kaptak, s megvetették a lábukat Miskolcon.

— Pár nappal előbb, hogy Pestről eljöttem — 
mesélte el Báti — egy pincér azt mondta ne
kem, hogy most már biztos szegényember is 
megnősülhet, s szeretné, hogy a nő menyasszo
nyi ruhában legyen majd az esküvőn. Hogy 
szabad-e a diktatúrában is esküvőt tartani?

Báti csakugyan még címet is adott neki, ahol 
ingyen kaphat mennyasszonyi ruhát, ha már ez 
a szíve vágya Grétnek. Mind nevettek, csak 
Kálmán mondta, hogy a menyasszonyi ruha 
gusztus dolga, de egyébként egyetért a pincér
rel: nem félti az új magyar világöt.

S úgy látszott, hogy Kálmán bizakodását fog
ják igazolni az események, Kálmán bizakodását, 
mely akkor se hanyatlott, mikor jött a hír, hogy 
Kun május elsején bejelentette, koncentrikus 
támadás indult ellenük, a románok útja nyitva 
Pest felé. Kun szikratáviratban fordult a világ 
munkáspártjaihoz segítségért. S a világ mun
káspártjai süketek maradtak, éppoly süketek, 
mint a müncheni segélykiáltásra, ahol egyide
jűleg a magyar tanácsköztársaság fojtogatásá- 
val, a bevonuló birodalmi kormánycsapatok 
mészárolták a forradalmárokat. A keselyűk 
már dögszagot éreztek, Bécsben az emigrált 
magyar arisztokraták be mertek törni a magyar 
szovjetkövetség épületébe, az osztrák szociál- ' 
demokrata külügyi államtitkár, Bauer Ottó már 
félvállról beszélt a magyar „kísérlet”-ről, a 
Vörös Hadsereg főparancsnokának, Böhmnek a 
jelentéseiben újra és újra a mondat: „Csapata
ink teljesen fegyelmezetlenül viselkednek” — 
s erre, mintha most betelt volna a mérték, a 
hírre, hdgy a székely hadosztály tisztjei árulása 
révén, a románokhoz pártolt át, a pesti mun



kásság, ellenségektől szorongatva, testvéreitől 
elhagyatva, a legreménytelenebb elszigeteltség
ben megmozdult. Budapest munkásai, akik má
jus elsején fegyverrel a vállukon vonultak föl, 
s látták a parádén, milyen erő volnának a harc
ban, meghallották május másodikén a munkás- 
tanács esti ülésén feltett kérdést, Kun kérdését: 
feladjuk-e Budapestet vagy harcolunk érte — 
és azzal feleltek, hogy huszonnégy óra alatt fe
gyelmezett munkás-zászlóaljak álltak készen, 
és indultak a frontokra.

Magát Budapestet is haditerületnek nyilvání
tották, s mikor mindenki már azt hitte, hogy 
veszve minden, előbb Budapestről aztán a fron
tokról egyszerre más szelek fújtak. Mikorra 
Kálmán ezredével Báti Kecskemétre ért, meg
jött a Vörös Hadsereg első győzelmének híre: a 
vörös csapatok heves és makacs harcok árán 
visszafoglalták Szolnok városát.

Báti most egy pontosan körülhatárolt, egy
szerű feladatot látott csak maga előtt: Kálmán 
ezredét addigra, mire kikerül megint a frontra, 
harci egységgé formálni. Velük evett, velük 
aludt, velük ébredt, egyenként, személy szerint 
ismerni .akarta őket, velük élt, hisz épp ez volt 
az, amiért úgy megörült, mikor végre elhagyta 
Pestet: nem akart külön lenni, együtt akart 
lenni, 'egy a sok közül, vörös a vörösök közt. 
Előre bejelentett előadások helyett együtt élt az 
ezreddel. Minden beszélgetésnél vigyáznia kel
lett, mert ha következtetéseiben messzire előre 
szaladt, látta, nem követik. Csak a közvetlen 
jelen érdekelte őket, s a jelen minden kérdése 
az ő számukra a föld kérdése volt. A föld: 
semmi a világon úgy nem érdekelte őket. S ha 
Báti arról beszélt, hogy egyszer régen már, volt 
úgy, hogy az emberek közösségekben éltek, s a 
magántulajdonnal kezdődik az osztályharc, az 
emberek közötti háborúság, észre kellett vennie, 
hogy szívesen hallgatják, mint emberek, akik
nek most úgy sincs jobb dolguk, de csak mint 
ahogy mesét hallgat az ember. Felélénkültek 
azonban, ha Báti arról beszélt, hogy ez volt az 
oka annak, amiért földosztás helyett a diktatúra 
köztulajdonnak nyilvánította a termőföldet. A



parasztok nem vitatkoztak arról, hogy igaz-e, 
nem-e, csakugyan olyan sok bajt csinál-e a 
magántulajdon, csak azt mondták, hogy azért 
ott egye a fene, mégis jobb lett volna, ha ki
kinek egy jódarab földet hasítanak ki a sokból.

Kálmán különös ember Volt. Ha Báti felve
tette a kérdést, hogy ha úgy felcsillog a föld
osztás gondolatára a parasztok szeme, nem tör
tént-e hiba, nem számoltak-e kevésbé az em
berekkel, mint a céllal — Kálmán az ilyen kér
déseket mindig érdeklődéssel hallgatta meg, de 
neki magának, mintha még csak szükséglete se 
lett volna, hogy véleményt formáljon.
— Mint a lovak, szemükön ellenzővel, te 
mindig csak magad elé nézel — mondta neki 
egy este Báti.

— Ne felejtsd el az én öregapám még a földet 
túrta, s most már tudhatod, hogy ilyen a pa
raszt — nevetett Kálmán. — Aztán — folytatta 
mosolyogva — én nem lírán növekedtem forra
dalmárrá, sőt voltaképp nem is vagyok forra
dalmár.

— Adjon isten ilyenből pár százat! — kiáltott 
föl Báti. — Ami azonban bennünket illet — a 
világháború is ott volt az életünkben. Épp fel
nőttünk, s ezzel lepett meg az élet. S a mi opti
mizmusunkon talán meglátszik, hogy egy világ
háború volt a tüzes bölcsője, de ez az ereje. . .

— S a /veszedelme is. Ez egyébként — mond
ta, s állt fel Kálmán, s egy rövid elhárító gesz
tussal Lajosra mutatott — nem az én nézetem, 
hanem Lajosé.

Lajosról Báti eddig csak annyit tudott, hogy 
mikor visszavonulóban egyszer szekéren alud
tak, Kálmán két takaróval, Lajos pedig takaró 
nélkül ébredt. Azt, hogy Lajos nem dohányzott, 
de csodálatosképpen mindig volt nála füstölni
való. Azt, hogy nem találkozott még emberrel, 
aki kevesebbet beszélt volna. De még valamit: 
a borjújából néha kéziratokat vesz elő, valami 
sarokba megy és ír, s végül tudta azt is, hogy 
Lajos azok közül az emberek közül való, akiket 
tapintatlanság megkérdezni, hogy mit csinálnak,' 
mert nyilvánvalóan nem szeretik, ha egyáltalán 
észreveszi más, hogy csinálnak valamit.



— Könyvet ír Adyról — mondta most Kál
mán.

'Báti nyomban ostrom alá vette Lajost, aki 
mindjárt kijelentette, hogy az egész munkának 
semmiféle jelentőséget se szabad tulajdonítani, 
egyelőre csak ötletet, jegyzetet, mielőtt beszélne 
róluk, neki magának kell még alaposan átgon
dolnia, hogy egyáltalán van-e valami jogosult
ságuk. Báti azonban ravaszul' nyomban arról 
kezdett beszélni, hogy ő hogyan fogja fel Ady 
költészetét. Lajos néha meglepetten, örvendve 
helyeselt, néha erélyesen rázta a fejét, s végül 
azt mondta:

— Én arra a meggyőződésre jutottam, hogy 
a XX. század emberének útját az empirista op
timizmus mai összeomlásáig Ady az ő oeuvre- 
jében, melyet egységes egésznek kell tekinteni, 
pontosan kifejezésre juttatta, s ezt az összeom
lást bizonyos mértékben anticipálja.

— Az empirista optimizmus összeomlásáig? 
— Báti megütközve nézett erre a pápaszemes, 
zöld szemű emberre, aki professzoros szabatos
sággal, de hangjában egyáltalán nem professzo
ros szerénytelenséggel végre megszólalt.

— Mit ért — kérdezte Báti — empirista op
timizmus alatt?

— Teljesen igazad van — sietett Lajos a fe
lelettel — ebből is láthatod, kérlek, hogy az 
egész még zavaros, egész kezdetleges stádium
ban van . . .  Empirista optimizmus, ez csaku
gyan nem precíz. Talán elég, ha azt mondja az 
ember: optimizmus.

— Pesten munkás-zászlóaljak nőttek ki a 
a földből, s itt valaki az optimizmus összeomlá
sáról beszél — nevetett Kálmán, és Lajos, aki 
egy pillanatig úgy nézett rá, mint aki nem érti 
az összefüggést, végül, kissé idegesen, maga is 
nevetett.

Az ezred nem sokáig állomásozott Kecskemé
ten. Parancs jött, a cseh frontra küldték ki, 
aminek nemcsak Kálmán, de az ezred is örült 
mert tudták, hogy ott pesti munkás-zászlóal
jakkal együtt veszik majd fel a harcot a csehek 
ellen.



— Megvan a marsruta, megvan a szabatosan 
körülírt kötelesség — mondta Báti Kálmánnak 
— így könnyű lesz nekem is, mint a lónak el
lenzővel, csak magam elé nézni.

De indulás előtt való este Báti telefonon kü
lön parancsot kapott: a kecseméti városparancs
nok mellett kell egyelőre maradnia, mint kor
mányzótanácsi megbízottnak.



B L A H A  E L V T Á R S ,  
K E C S K E M É T  K A T O N A I  

D I K T Á T O R A

Kecskeméten kivéletes állapotok voltak, mert 
a munkástanács működését a kormányzótanács 
felfüggesztette. Mikor a románok Szolnokot el
foglalták, a város munkástanácsa és intéző bi
zottsága ugyanis úgy fejét vesztette, hogy gazda 
nélkül maradt volna a város, ha a románok elől 
visszavonuló vörös csapatok közt nem lett volna 
egy fiatal pesti kommunista is, a mostani város- 
parancsnok.

Az intéző bizottság annakidején tanácsért for
dult hozzá, s a fiatal pesti kommunista rájuk 
támadt, mikor meghallotta, hogy menekülni 
akarnak. Keresztül is vitte, hogy három tagú 
direktórium alakult, de hajnal felé a pesti elv
társ, aki éjszakára a direktóriummal együtt ott 
maradt a városházán, arra ébredt, hogy a város
háza előtt autó töfög. A hármastagú direktó
rium teljes utifelszereléssel autón hagyta el a 
várost, és hagyta ott egyedül á fiatal pesti elv
társat a városházán. Egy körülbelül százezer 
lakosú városért való felelősség szakadt a vál
lára.

A polgármesteri szobában, ahol az éjszakát 
töltötte, ott állt a telefon, de se a hadosztály
parancsnokság, se a vörösőrség nem jelentke
zett. Az előbbi csupa tényleges tiszt, az utóbbi 
tagjai rendőrök és csendőrök, akiknek egy volt 
csendőrőrnagy és egy huszárkapitány a pa
rancsnokai. Nem azért nem jelentkeztek, mert 
aludtak, az biztos. Ha megtudják, hogy -az inté
ző bizottság elmenekült, akkor igaza lesz az in



téző bizottságnak, mely azon. a nézeten volt, 
hogy a román előnyomulás hírére minden órá
ban várható az ellenforadalom, a várost úgy se 
lehet tartatni.

A feladat nyilván az volt, valami módon 
előbb támadni, mint a fehérek. Nem ismert a vá
rosban mást, mint a katonákat, akikkel együtt 
futott idáig, s ha az ő parancsnokuk is aktív- 
tiszt volt, magukkal a katonákkal mégis csak 
lehet majd valamit kezdeni. Elment a laktanyád 
ba, beszélt az emberékkel, s vagy ötvenet 
mindjárt elvitt magával őrségnek a városháza 
elé. Kilencre járt már, de a városháza hivatali 
szobáin kedvére sétálgathatott végig, csak úgy 
tátongtak az ürességtől, egyetlen hivatalnok se 
jött be. Mindenki félt és várt.

Ha eddig nem mozdultak meg nyíltan a fehé
rek, ha még mindig várnak, nagyon gyávák le
hetnek — gondolta a fiú, s ahelyett, hogy to
vább sétálgatott volna az elhagyott városházán 
— Pestel nem kapott telefonösszekötetést — 
megszövegezett egy plakátot, melyeben minden
kit, aki a diktatúra rendjét megbontja, halállal 
fenyegetett meg, katonai diktatúrát hirdetett s 
közölte, 1 hogy átvette a város parancsnokságát. 
A papírost két katonával a nyomdába küldte, s 
félóra múlva már kiragasztották a városban a 
plakátokat.

Alig jelentek még a plakátok, munkások jöt
tek a városházára, akiket mindjárt a katonákkal 
együtt, csak épp őrséget tartva magának, kikül
dött járőrözni a városba. Most a telefon köz
ponttal is másképp beszélt, és csakugyan délu
tán már sikerült Pesttel is telefonösszeköttetést 
kapnia. A hadügyi népbiztosságon egy betűt 
sem értettek, mikor a kecskeméti városparancs
nok jelentette, hogy nincs szüksége a futárral 
jelzett három vasmunkás-ezredre — a fontos az 
volt, hogy a fehéreket, akik kihallgatták a tele
fonbeszélgetéseket, ezáltal a maga erejét ille
tően tévedésbe ejtette. Délben még a járőr be
hozott pár fehérjelvényes embert, akik részeg 
fejjel az utcán a diktatúra bukását ünnepelték, 
innen is, onnan is, gyanús mozgolódásokat je
lentettek, de a telefonbeszélgetés után, jnely a



három a vasmunkás-ezredet feleslegesnek nyil
vánította, a városban egyszerre teljes rend lett.

Másnap megjelentek a hivatalnokok is a vá
rosházán, s hogy aztán hír jött a Vörös Hadse
reg sikeres ellenállásáról, felbukkantak a ve
szély elől elszökött elvtársak is. A kormányzó- 
tanács azonban továbbra is, mint katonai diktá
torra, rábízta a város rendjének fenntartását, s 
a fiatal pesti kommunista, aki a bravúros hu
szárvágás után azt hitte, hogy szedheti a batyu
ját, így Kecskeméten maradt. »

Báti még nem tudta, mi dolga lesz mellette, s 
el kellett búcsúznia az ezredtől és a három em
bertől, akiket alig pár napja még úgy tekintett, 
mint állandó, maradandó otthonát.

Lajos egész megijedt, amikor a vonatnál Báti 
őt is megcsókolta. Vonatindulás előtt a vonat
ablakon keresztül azonban kinyújtott Bátinak 
egy borítékot.

— Mégis csak frontra megyünk — mondta 
mentegetőzve és anélkül, hogy Bátinak a szemé
be nézett volna. — A jegyzeteim mind nálam, s 
épp azért, ha megengeded. . .  az éjjel még ösz- 
szeállítottam hamar a könyv gondolatmeneté
nek vázlatát. . .  hátha találsz benne mégis vala
mit.

Báti nem a legjobb érzésekkel, főleg a város
parancsnok iránt nem a legjobb érzésekkel el
telve indult a pályaudvarról a városházára.

A városparancsnokot Sarkadi révén még 
Pestről ismerte. Középtermetűnél nagyobb, 
egész fiatal ember volt az is, s tudta róla, hogy 
eredetileg a pesti egyetem Schmidt professzor 
nál szanszkritológiát tanult, közben valami 
Blaha-féle cipőkrém ügynökeként próbálta ke
nyerét megkeresni, és mert a névjegyein ott 
állt, hogy a Blaha-íéle cipőkrém r. t. képvise
lője — egyébként, mint Sarkadi észrevette, 
mindig tisztitatlan cipőben járt, — Sarkadi 
előbb tréfásan, majd következetesen Blaha elv
társnak szólította. Báti csak később tudta meg, 
hogy nem ez a neve, de akkor már Blaha elv
társ mindenki számára Blaha elvtárs volt. Bla
ha elvtárs nagyobb örömmel fogadta Bátit, mint 
amilyennel az jött hozzá.



— Tudja mikor kineveztek — mondta — 
i Leninnel vigasztaltam magam, aki azt mondta,

hogy minden szakácsnénak érteni kell a kor
mányzáshoz. De nem olyan egyszerű a dolog. 
Nem a kormányzás, hanem az emberek miatt.

Blaha elvtárs, míg beszélt, akármiről beszélt, 
úgy nézett a szembenülőre, mintha hipnotizálni 
akarná. Bátinak mindjárt megmagyarázta, hogy 
alighanem azért rendelték őt ki melléje, mert a 
volt munkástanács és intéző bizottság küldöttsé
get menesztett Pestre, panaszt tenni a várospa- 

\ rancsnok ellen.
— Nem lehetek nekik szimpatikus — magya

rázta meg a helyzetet Blaha elvtárs — mert bár 
egyes reszortokat továbbra is rájuk bíztam, 
mindent az én közvetlen ellenőrzésem alá he
lyeztem. Ez sérti az önérzetüket, mint ahoféy az 
én puszta ittlétem is az ő szégyenüket jelenti. 
Képtelen helyzeteket teremtenek, csakhogy 
megnehezítsék nekem a dolgom. Például felbiz
tatták a munkás-századot, követeljen több zsol- 
dot, mint amennyit a kormányzótanács rende
leté megszab, a munkásszázad csakugyan rebel- 
lióval fenyegetőzött, úgy hogy Je kellett fegyve
reznem, fel kellett oszlatnom a munkásszázadot 
és még hozzá a vörösök segítségével, akiket 
most szintén le kell majd fegyverezni, mert, fő
leg a parancsnokaik miatt, megbízhatatlanok. 
Meglepetésszerűen kell majd megcsinálni, majd 
kigondolunk valamit. Simán, simán fogjuk ezt 
is keresztülvinni, meglátja.

Simán: ez volt Blaha elvtárs meggyőződése. 
Hivatkozott rá, hogy csírájában elfojtotta Kecs
keméten az ellenforadalmat anélkül, hogy csak 
egy csöpp vérnek is hullani kellett volna. Ez az 
ő módszere. Reggeltől estig mindenkit, akinek 
kérelme vagy panasza van, „a minden ember
nek kijáró ” jóakarattal fogad. Minden egyes 
esetben megmagyarázza, hogy egy-egy rendelet 
mért szükséges a proletariátus és végül az em
beriség érdekében, melynek tagja a polgár is, 
aki épp a rendelet alól szeretne kibújni.

S mert a polgár lát.ja, hogy őszintén sajná
lom, amiért nem tehetek másképp — magya
rázta Blaha elvtárs — látja, hogy szigorúan kö-



vetkezetes, de céljainkban nemes emberekkel 
áll szemben, s ezzel megfosztom a vak gyűlölet 
lehetőségétől.

A proletárdiktatúrás Magyarországon kívül 
aligha volt valaha a világon még egy városháza, 
melynek legfőbb hivatalában lakás, élelmiszer 
ügyekkel, s a mindennapi élettel együttjáró ki- 
sebb-nagyobb perpatvarokkal kapcsolatban 
olyan barátságos, majdnem buzgó szemekkel 
néztek volna az ügyfelek szemébe, s annyit'be
széltek volna érzelmekről, nagy célokról!, embe
riségről — dolgokról, amik egyáltalán nem szok
tak szóbakerülni egy, közönséges közigazgatási 
hivatal falai között sem, de még kevésbé telj
hatalmú katonai diktátorok íróasztala mellett.

' Blaha elvtárs, a katonai diktátor, úgy ahogy 
Kecskemétre érkezett, még mindig katonai 
egyenruhájában, oldalán derékszíjjal ült az író
asztal előtt. Vastag, fekete szemöldökével, sá
padt arcával, melyen talán azért, hogy ne látsz- 
szék, milyen fiatal, szakállt növesztett, s hozzá 
még az egyenruhája. — Báti megértette, hogy a 
válságos órákban az intéző bizottság, mely Bla- 
hát régebbi inspekciós útjairól ismerte, a vá
rosházára hívatta, mert csakugyan képesköny
vekből való marcona forradalmárként' festett. 
De ezzel az egész külső megjelenésével szinte ko-> 
mikus ellentétben volt a csendes, bánatosan be
hízelgő hangja, <s az igyekezete, mellyel min
denkit „emberileg” akart megnyerni.

Báti kinevezésével a hatalmát vesztett intéző 
bizottság tagjai is megörültek, mert végre Blaha 
feljebbvalót kapott s ők támaszt épp a Blaha 
„módszere” ellen. így remélték, mert Báti, aki 
úgy találta, hogy Blaha elvtárs igazságtalan 
voit velük szemben, panaszaik megbeszélésére 
konferenciára ült össze velük. Ezek az emberek 
azokban a válságos napokban nem voltak hő
sök, az igaz, de ezt ők is tudták. Olyanok, ami
lyenek — gondolta Báti — de csakugyan mun
kások, igazi szegényparasztok, akik ha féltették 
is a bőrüket, de dolgoztak a forradalomért, 
akarták a diktatúrát, s most Blaha az egész vá
ros szeme előtt nemcsak megfosztotta régi ha
talmuktól, hanem még visszamenőleg is degra



dálta őket. ők  maguk erről nem beszéltek Bá- 
tinak, ők azt mondták, hogy nem kételkednek a 
városparancsnok becsületes forradalmár szán
dékaiban, de az nem ismeri a kecskeméti viszo
nyokat, és velük szemben olyan bizalmatlan, 
hogy soha hozzájuk útbaigazításért sem fordul. 
Ha a városparancsnok ismerné az itteni viszo
nyokat, belátná, hogy ők, mikor a város ügyeit 
intézték, helyesen tették, hogy a polgárságot tu
datosan állandó rettegésben tartották. A város- 
parancsnok legelső dolgai közül való volt, hogy 
az igazságügyi népbiztosságtól felhatalmazást 
kért a forradalmi törvényszék összes régebbi 
ítéleteinek felülvizsgálására, és a felhatalmazás 
birtokában tucatszámra engedte szabadon azo
kat, akiket ellenforradalmi kijelentések, ékszer- 
eltitkolás, alkoholtilalom megszegése miatt a 
forradalmi törvényszék évekre ítélt el.

— Értsen szót, Báti elvtárs — mondta az 
egyik, egy vállas, negyven év körüli paraszt, 
akit Blaha meghagyott a város gazdasági ügy
osztálya élén. — Nem arról van szó, hogy esett-e 
igazságtalanság vagy nem. Ami engem illet, én 
azon a nézeten vagyok, hogy ha az öregjétől a 
fiataljáig az egész burzsoáziát zár alá tennénk 
akkor se esne igazságtalanság, mert burzsoá 
magyarra fordítva azt teszi, hogy fehér. Arról 
van szó, hogy még nincs két hónapja diktatúra, 
s a városparancsnok elvtárs úgy bánik a bur
zsoáziával, mint ahogy, ha az isten addig ki 
nem pusztítja őket, tán húsz esztendős diktatúra 
után szabadna bánni velük. Azt mondja nekem 
a városparancsnok elvtárs; Vince elvtárs, a dik
tatúra minden gazdasági rendeletét úgy végre 
kell hajtani, minden betűjét úgy, hogy még a 
pontot se szabad az i betűről elfelejteni. Ha 
nem, akkor nem maradhat a helyén. — Helyes 
beszéd, Blaha elvtárs, így van jól, mondom én. 
De most erre van neki még hozzátennivalója, s 
azt mondja nekem: Hanem Vinfce elvtárs ha 
olyanokat mond népgyülésen vagy írat be az új
ságba, a Vörös Alföld-be, hogy amíg lesz a bur- 
zsoának egy szál ruhája, amíg nem lesz minden 
fából akasztófa, addig nem lesz itt békesség — 
akkor se maradhat a helyén. — Márpedig,



mondja Báti elvtárs, mért nem maradhatok ak
kor a helyemen? A városparancsnok elvtárs nem 
tudja, hogy addig jó nekünk, amíg a burzsoázia 
fél tőlünk, mint a fekete ördögtől. Én azt mon
dom, inkább féljen tőlünk. Mit gondol, Báti elv- 
társ?

— Szeretném, ha a többi eivtársak is elmon
danák a kifogásaikat — felelte Báti, akinek tet
szett ez a csizmába járó, kicsit köpcös, szúrós, 
barna szemű paraszt, aki mindig gyanakodva, 
tele energiával nézett a világba. Blaha mondta 
róla gátinak, hogy épp csak ími-olvasni tud, de 
a város minden komplikált gazdasági ügye a 
kisujjában.

— Egyet mondok, Báti elvtárs — szólalt meg 
egy másik elégedetlen, ez is még félig paraszt, 
de fiatal, s városiasán öltözködött már, s rö
vidre nyírt, kis fekete bajusszal járt. — Nem 
beszélek magamról, ha engem látnak a polgá
rok, mintha békát nyeltek volna, de hát én a 
forradalmi törvényszék elnöke voltam. Hanem 
Vince elvtársról beszélek. Nézze meg egyszer, 
ha ő végigmegy az utcán, hogy sandítanak rá, 
majd kipattannak a gyűlölettől a burzsujok, s 
nézze meg egyszer, ha Blaha elvtárs megy vé
gig az utcán, tán az egy plébánost kivéve, mind 
nyájasan tekintgetnek rája. Csak ennyit mon
dok. Most mondja meg Báti elvtárs, erről mit 
gondol?

Harmadik is megszólalt. Ez egy már nem egé
szen fiatal asszony volt, akiről Báti már hal
lott. Tagja a munkástanácsnak, és betegápolónő 
volt a városi kórházban. Egy operáció alkalmá
val — valami városi ügyvéd feküdt a műtőasz
talon — az ügyvéd régebben Tisza-párti politi
kus volt — az asszony kijelentette, hogy bur- 
zsuj operációjánál ő nem segédkezik. A kórház 
főorvosa erre kidobta, s a városparancsnok, 
mikor az ügy elébe került, a főorvosnak adott 
igazat. Az esetről, úgy látszik, az intéző bizott
ságon belül is megoszlottak a vélemények, a nő 
mindenesetre nem erről az ö saját ügyéről be
szélt, hanem egy ifjúmunkáséról, akit a mestere 
véresre vert.



— A városparancsnok nyomban maga elé hí
vatta és lecsukatta a mestert — mondta az asz- 
szony. — És ez úgy-e jó? Hanem három nap 
múlva az inasnyúzó már szabadon sétált a vá-> 
rosban. Hát proletárdiktatúra ez? Rendjén van 
ez, Báti elvtárs?

Az első, amit Báti ezután a konferencia után 
Blaha elvtárs előtt szóvá tett, ez az eset volt.

— Hogy emlékszem-e az esetre? — kiáltott 
fel Blaha elvtárs, és a vér az arcába szökött. 
Egész meglepő volt Blaha elvtársat ennyire za
varban látni, Blahát, aki fanatikusan meg volt 
győződve az ő módszerének egyedül helyes vol
táról. Aztán mindjárt kiderült, hogy nem azért 
olyan kínos neki erre az esetre emlékezni, ami
ért Báti gondolta.

— Magam se értem, hogy történt — kezdte a 
rendetlen haját hátrasimítva Blaha elvtárs. — 
Fejletlen tizenkét éves gyerek volt, hurkányi 
daganatok a hátán, egy elvtárs hozta fel, aki a 
gyerek jajveszékelésére ment be a házba, s 
húzta ki a gyereket a mester marka alól. A gye
rek könyörgött, ne bántsam a mesterét, mert ha 
bántom, annak ő issza meg a levét. „Ha tudtam 
volna, hogy meghallják, nem is sírtam volna, 
kérem, tessék elengedni. . így beszélt. Ettől 
aztán az ember elvesztheti az önuralmát. Köz
ben megjött a két szuronyos katona, akit ki- 
küldtem a mesterért. Kis, potrohosr puffadt arcú 
emberke, persze irtómód meg volt rémülve. Mit 
csinált ezzel a gyerekkel? — kérdeztem, mire 
egy fertelmes alázatos mosollyal felelt: — Meg
fenyítettem, kérem,ássan, megfenyítettem.

— Nem tudom, mi volt az, ami annyira kiho
zott a sodromból. Az embert, aki ott állt két 
szurony között, megfogtam a két vállánál, meg
ráztam és úgy ordítottam az arcába: Maga 
disznó!

— Tökéletesen igaza volt, Blaha elvtárs — 
jegyezte meg Báti.

Blaha elvtárs a fejét rázta.
— Semmiképp se abban, hogy így rákiabál

tam. Biztos fogcsikorgatva gondol rá, hogy csak 
még egyszer keze közé kerüljön egy inaskölyök, 
majd megmutatja neki. — Kérem olyan rövid



ideje van az új törvény — mondta a felesége, 
aki eljött könyörögni, s orvosi bizonyítványt 
hozott, hogy az ura szívbajos meg idegbeteg — 
olyan rövid ideje az új törvény, hogy még az 
inasokat se szabad ütni, nem lehet azért úgy ha
ragudni, ha olyan idős ember vét az új rend el
len. — Egy hét után csakugyan szabadon is bo
csátottam.

Báti nem állhatta meg, hogy ne mosolyogjon.
— Túlságos jelentőséget tulajdonít, Blaha 

elvtárs, a formáknak.
Blaha erélyesen rázta meg a fejét.
— Nem lehet eléggé nagy jelentőséget tulaj

donítani ilyen elbukásoknak — mondta és egy
szerre, egész elbeszélése óta most először megint 
ráemelte szemét Bátira. — A diktatúra alatt 
Kecskeméten hozták az első halálos ítéletet. 
Tud arról?

Báti hevesen kiáltott fel: ,
— Minek erről ezzel a tragikus hangsúllyal 

beszélni? A világháborúnak egy-egy órájában 
ezerszer és ezerszer többen pusztultak el. Mért 
nem arról beszél, arról, hogy békeidőben is 
hány áldozatot szed a kapitalizmus minden perc
ben?

— Épp ezért vagyunk kommunisták — he
lyeselt elégedetten Blaha elvtárs. — A világhá
borúnak vége, sőt nekünk már, ahol csak lehet, 
a polgárháborút is likvidálnunk kell. Győztünk, 
s most már át kell törnünk a gyűlölet karmá
ján: Karma, az hindú fogalom, mint talán tudja 
is, Báti elvtárs. S minden cselekedetünk egy lel
ket ültét, a világba, mely aztán már a mi to
vábbi akaratunktól függetlenül él, hat, növek
szik, úgyhogy egy groteszk képpel azt mondhat
nám, hogy a zsebkés, mellyel ma megszúrnak, 
valakit, az idők folyamán guillotineként tért visz- 
sza. S ezért van akkora jelentősége az ilyen elbu
kásoknak. Az emberiség ma még Káin karmájá
ban él, de az öntudat már fölébe emelkedett. 
Hatalom, erőszak, mindez még káini kényszer, s 
ha alkalmazása alól még mi se vonhatjuk ki 
magunkat, a fegyveren át kell világítani az in
tenciónak, mely kezünkbe adta a fegyvert, s ak
kor nem az erőszak, hanem az intenciónk lesz
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a ható, a karma-alkotó. Nem lehet eléggé nagy 
jelentőséget tulajdonítani az olyan elbukások
nak, mint az enyém volt! A hinduk szerint az a 
papi ember, akin bárki élőlény iránt is, csak 
percre is elhatalmasodik a gyűlölet érzése, au
tomatikusan kiesik a papok kasztjából, és a ka
tonák kasztjába kerül le.

— Le! — kiáltott felháborodva Báti. — Ked
ves, jó Blaha elvtárs nézzen végig magán, raj
tam, mi azok vagyunk, katonák!

— Katonák, de papi katonáknak kell len
nünk, mert a csak-katona ma már a múlté. A 
csak-katona az a fehér katona, az a régi, az az 
elmúlt militarizmus.

— Hallja Blaha elvtárs, az a keménymarkú 
Vinoe csakugyan fején találta a szöget! Elmúlt 
militarizmus? Hát nem fehér hadseregek fojto
gatnak nagyon is jelenlévőén bennünket? S 
Münchenben a Reichswehr nem épp most ját
szik a proletárok, a legjobb forradalmárok bő
rén napok, óta tartó Szent Bertalan éjszakát? És 
az antant hadseregei. . .  és Kolcsak, Manner- 
heim. . .

Blaha elvtárs türelmetlenül vágott Báti sza
vába.

— Ügy értem — mondta — hogy annyi 
mintha már múlt volna. Még egy ideig mindig 
szörnyűbb lesz, mert a fenevad megveszett, s 
aki csak a tombolását nézi, persze, azt hiheti, 
hogy soha még ilyen félelemes nem volt. De mi 
tudjuk: a veszettség félelmessé teszi, de a ve
szettség, tudjuk, halálos betegség. A fenevad 
persze még sok kárt tehet, s azért kell fegyver
ben állnunk, de a szent — tartja egy hindú köz
mondás — a szent mindig áldozik, a szent akkor 
is áldozik, amikor eszik. Ez azt jelenti, hogy erő
szak, hatalom mást jelent a proletariátus kezé
ben, mint a kapitalizmus hordáinak a marká
ban. De hogy piást jelent, azt meg kell mutat
nunk, ezt a mást nekünk ható erővé kell ten
nünk, hatóbbá, mint a fegyvert magát. Ehhez 
azonban az kell, hogy mi magunk, mindegyi
künk személy szerint különbekké váljunk, mint 
az eszközök, melyeket az emberiség magát mar



cangoló karmájának csúcspontja, a kapitalizmus 
még egyelőre ránk kényszerít.

Báti kezdettől fogva furcsán volt Blaha elv
társsal. Nem bírt felmelegedni iránta. Ha arra 
gondolt, hogy Szamuelly még áprilisban nem 
készült a diktatúrában más szerepre, minthogy 
a munkásoknak mielőbb kényelmes, tágas, vilá
gos lakásokat szerezzen, mert — mint mondta 
— amíg szennyben és nedves odúkban laknak, 
nem válhatnak belsőleg szabad, világos, büszke 
emberekké — ugyanez “a Szamuelly április vé
gén szó nélkül odahagyta a lakáshivatalt, s ment 
s tette, amire a kormányzótanács kiküldte: hi
vatalosan „az ellenforradalom leküzdésére ala
kított frontmögötti bizottságok” parancsnoka, és 
neve a terror nevévé lett — ha Báti erre gon
dolt, úgy tűnt fel neki Blaha mint a polgári há
ziasszonyok, akik nagyra vannak a tisztasággal, 
büszkék a tisztaságszeretetükre, de a szennyes 
munkától a mások keze csúful meg. Egyszer 
meg is mondta neki Báti:

— Elfelejti, Blaha elvtárs, hogy azok nélkül, 
akik vállalják és végzik az irgalmatlan, vagy, 
ahogy maga mondja, a káini munkát, ha azok 
csak egy napra azt tennék, amit maga hirdet, itt 
se volna, vagy igen hamar véget érne a maga 
kecskeméti lelki királysága.

— Én csak azért vagyok felelős, amit én te
szek — hangoztatta Blaha —, s azt akarom, 
hogy Kecskeméten a legmegátalkodottabb pol
gárnak is imponáljon annak a nagyszerűsége, 
amit a proletariátus ma épít. A diktatúrát nem 
szerethetik még, de tisztelniük máris kell. Nem 
szabad, hogy igazságtalanságnak gondolhassák 
az új rendet — tudniuk kell, hogy a másik volt 
az igazságtalan, ha az az ő számukra előnyös is 
volt. S én keresztül fogom vinni, hogy míg én 
itt leszek, itt könyörtelenül keresztül lesz vive 
a proletárdiktatúra minden gazdasági intézke
dése és mégse, egy csepp vérnek se kell majd 
folynia, csepp vér se fog folyni.

Júniusban Báti úgy látta, hogy már elme
hetne Kecskemétről. Blaha elvtárs és az elége
detlen munkásképviselők között egyességet te
remtett. Blaha elvtársat nem volt nehéz meg



győznie arról, hogy képtelenség proletárdiktatú
rát a munkástanács kikapcsolásával tartósan 
gyakorolni, s az elégedetlenek is belenyugodtak 
Blaha maradásába, ha az hajlandó a munkásság 
képviselőinek irányítása és ellenőrzése alá he
lyezni a város ügyeinek intézését. Blaha elvtárs 
nem félt attól, hogy a munkástanács valamiben 
is akadályozni fogja, mert — tán legfőbb titka 
épp ez volt ennek az embernek — fanatikusan 
hitt a szó mindenható erejében. — Minden eset
ben meg fogom győzni őket — mondta. De hogy 
mire a munkástanács összeül, minden rendben 
legyen, előbb — ez volt a kívánsága — keresz
tül kell vinni a vörösőrség leszerelését.

A vörösőrség a kritikus napokban, mikor 
Blaha Kecskemétre jött, nem lépett ugyan fel 
nyíltan a diktatúra ellen, de parancsnokaik uta
sítására a körülbelül kétszáz főnyi volt rendőr 
és csendőr, akik a vörösőrséget alkották, lakta
nyájukba zárkózva várták a fejleményeket, s 
csak akkor álltak megint szolgálatba, mikor 
Blaha már biztosan ült a városházán. Báti a vö
rösőrség lefegyverzéséhez Pestről kért karha
talmat, s Blaha terve az volt, hogy miután el
szedte fegyvereiket, kiválaszt közülük hatvan
nyolcvan megbízhatóbb embert, s azok lesznek 
aztán, újra felfegyverezve, de más parancsnok
ság alatt az új vörösőrség.

A karhatalom Pestről egy csapat Lenin-fiú 
személyében érkezett meg.

Sándor, akinek mindig vidám, hálás mosolyra 
húzódott a szája, ha Bátit meglátta, Sándor volt 
a kiküldött csapat parancsnoka.

Sándor lent hagyta csapatát a városháza előtti 
téren, s két emberét véve csak maga mellé, nagy 
jókedvvel sietett fel a városházára, fel Bátihoz, 
akinek a Blaháéval együtt volt a hivatali szo
bája, s látszott Sándoron, hogy élvezi ezt a vi
szontlátást, noha, vagy épp azért, hivatalosan 
nagyon katonásan ütve össze sarkát, s emelve 
kezét a sapkájához, kiáltva állt meg Báti előtt:

— Báti elvtárs, eljöttünk! Munkát most! A 
fiúk várnak lenn.

Blaha elvtárs kellemetlenül meglepve állt az 
ablaknál. A téren, lent a városháza előtt, épp-



olyan katonaruhás, revolveres, kézigránátos le
gények, mint itt fenn a három.

Sándor vidám képére is árnyék borult mind
járt. Biztosra vette, hogy Báti éppúgy örülni 
fog neki, mint ő örült Bátinak. Bajtársias, meg
lepettségét felváltó örvendezés helyett, Sándor 
öreges magyarázgatásokat hallott csak tőle. És 
az a másik, a pelyhedző szakállával ijedten, 
kontrázott Bátinak, ijedten, mintha átvonuló 
idegen fegyveres emberekkel, s nem elvtársak
kal állnának szemben, akik segítségükre jöttek.

— Pesten úgy látszik félreértés történt — 
magyarázgatták — semmiféle különös munká
juk nem lesz, csak asszisztálniuk kell majd. 
Igen, csak ne ragadtassák el magukat. . .  Pes
ten, úgy látszik, azt hitték, hogy Kecskemét még 
mindig olyan darázsfészek, mint volt, mielőtt 
Blaha elvtárs idejött.

Blaha odáig ment, hogy azt kérdezte, nem 
hagynák-e. itt a várösházán a kézigránátjaikat, 
mert ez a felszerelés csak izgaloiúba fogja hozni 
a nyugodt várost.

Sándor a két társára nézett és — őt Blaha 
nem is érdekelte, csak Báti — csalódottan fa
kadt ki:

— Eh, Báti elvtárs is már vörösből sárga lett. 
Ha elmondom Daninak, el se fogja hinni.

Báti ment ki velük a vörösorség laktanyájába. 
A Lenin-fiúk csapatát be se vitte, a laktanya 
előtt, az utcán állíttatta fel őket. Egyedül ment 
be, s egyenesen a parancsnokokhoz — a két pa
rancsnok lakása is kint a laktanyában volt — s 
közölte velük, hogy a vörösőrségnek le kell sze
relnie, mert májusi magatartásuk óta nem le
het a város munkásságának bizalma bennük. A 
volt csendőrőrnagy és a volt huszártiszt tilta
koztak a gyanúsítás ellen, fogadkoztak, hogy ők 
vörösök, és a legénység is tanú lehet rá, hogy 
ők állandóan legjobb tudásuk szerint „ápolják a 
forradalmi szellemet.”

Báti megmutatta nekik az utcán álló Lenin 
fiúkat, s erre elsőnek a volt huszártiszt jelen
tette ki, hogy lojalitását bizonyítandó átadja sa
ját revolverét, és a másik „parancsnok elvtárs”- 
nak, a volt csendőrőmagynak azt ajánlja, hogy



engedelmeskedjenek a parancsnak. Pár perccel 
később a legénység már hodta ki az udvarra a 
fegyvereket. Mire Blaha elvtárs, akinek nem 
volt maradása a vrosházán, megjelent a lakta
nyában, addigra már a fegyvereket szekerekre 
rakták. Blaha elvtárs melegen szorongatta Báti 
kezét, s megvallotta, hogy az volt az érzése, 
mintha a Lenin-fiúkkal egy nyitott lőporos hor
dó került volna „az én csendes városomba” , 
Blaha elvtárs, csak hogy biztosan elmenjenek, 
maga kísérte ki a Lenin-fiúkat a vonatra.

De sötét arccal jött vissza a pályaudvarról.
, — Most majd megérti, mi az, amiről annyit 

beszélek — mondta Bátinak, amint belépett, s 
a zsebéből egy noteszt vett ki, s odanyújtotta. — 
Csak nézze meg. Nézze meg.

Semmi különös se volt a kemény táblájú, vá
sári noteszen. Az első oldalán fenn a tulajdonos 
neve: Vén András. Beljebb kis számok, feljegy
zések kiadásokról és bevételekről. Egy kis fény
kép is a lapok között. A fényképen házaspár, ki
csit mereven, láthatóan a fényképesztetés ünne
pélyes aktusától megilletődve, ülnek egymás 
mellett. A fiatal férfi, akin csendőregyenruha, s 
akinek a bajusza erre az alkalomra nyilván elő
zőleg bajuszkötő alá volt szorítva, az ölében gye
reket tart, pufók, nagyszemű, szüleinél sokkal ke
vésbé ünnepélyes, figyelő kíváncsi kis kölyköt.

— Mi ez? — kérdezte Báti.
— Én is azt kérdeztem, mikor a Lenin-fiúk 

indulás előtt egy pénztárcával együtt, melyben 
hetvenkét korona és hatvan fillér volt, a ke
zembe nyomták. Mi ez? — kérdeztem én is. Egy 
csendőré volt, akit gajdeszbe küldtünk — felel-

— Mit? Megölték? Miért?
— Én is azt kérdeztem — felelte Blaha a 

maga monoton hangján. — A kaszárnya mögött 
ott szaladt a réten és — mondták — a kezével 
jelt adott.

— Talán épp tőlük ijedt meg és azért futott! 
— kiáltott fel Báti. •*— Kinek adott volna jelt?

Blaha elvtárs, homlokát az ablaküveghez 
szorítva, háttal állt Bátihoz.



— Én is ezt kérdeztem — ismételte tompán. 
— Mi nem szoktunk annyit gondolkodni. Gyanús 
volt és kész — ez volt a felelet. És az egyik 
még hányavetin hozzátette: Ha szárazon men
tünk vlona vissza, mit szóltak volna a fiúk! Em
lékszik azokra a fényképekre, amelyeket a há
borúban Szerbiából küldtek haza a katonák? — 
fordult Bátival szembe. — Magyar családapák 
és békés parasztlegények, bankhivatalnokok ci
garettával a szájukban, legényesen szétvetett 
lábakkal mosolygó csoportba álltak fák elé, me
lyeken a szerbek függtek, akiket ők akasztottak 
fel. Ez volt a virtus, ez volt a kollektív psziché. 
Érti? Az emberek jobbak, mint a cselekedeteik! 
Ezek a Lenin-fiúk elhitték, hogy ez a forradalmi 
kitűnőség, az, hogy egy kis vérrel több vagy ke
vesebb, az egyremegy. S én, aki már Kecskemé
ten végre ezen a szellemen győzedelmeskedtem... 
Kecskeméten megint vér folyt, s a burzsoázia 
legaljasabbjai most megint felidézhetik elle
nünk a bosszú és gyűlölet minden hatalmait!

Blaha elvtárs beszélt, de Báti' csak a Vén 
András fényképét nézte a fiatalasszonnyal s a 
kis kölyökkel, akin már nadrág volt és hímzett 
galléros, fehér ing. Húsz év előtt maga Vén 
András is ilyen volt. Tán otthon ott is áll a po
hárszéken az a Vén András-kép. Báti csak a 
fényképet nézte, Blaha elvtávs alig érdekelte, s 
amit beszélt s hogy amit beszél, abban igaza 
van-e vagy nincs, az meg éppen nem. Blaha 
Vén Andrásról alig beszélt, a teóriáját fejte
gette, s ha azt mondta: Kecskemét, akkor azzal 
a kétségbeeséssel nézett maga elé, mint akinek 
a drága, kedves, tiszta, épp most tisztított ruhá
ját leöntötték, bepiszkolták — vérrel. De a ruha 
volt az, amire mindig visszatért.

S mikor a lefegyverzett vörösőrök, akik egye
lőire továbbra is a kaszárnyájukban lakhattak, 
küldöttségbe jöttek engedélyt kérni Vén And
rás csendes eltemetésére — kint fekszik még te- 
metetlenül a réten — mondták — Blaha elvtárs 
megadta az engedélyt, de azonkívül mindjárt 
beszélt is a küldöttséghez.

— Minden forradalomnak — szólt — vannak 
igazságtalanul megölt áldozatai is. Épp ezért



kell e mellett a forradalom mellett, a proletár- 
diktatúra mellett kitartani, mert ez fog az em
beriség életéből ilyen, és minden igazságtalan
ságot minden időkre eltüntetni.

A volt huszártiszt, ki a küldöttséget vezette, 
éppoly komoly arcot vágott, mint amilyennel 
beszéltek hozzá. A vele jött emberek is. Báti egy 
sarokból nézte a blazírt huszártisztet és a lelkes 
Blahát. Blaha elvtárs csakugyan elfelejtette, 
hogy a huszártiszt és az emberei számára ő vá
rosparancsnok. De ezek az emberek?

Blaha elvtárs mindenesette némileg megnyu
godva állt meg az ajtóban, miután a küldöttség 
eltávozott.

Báti az egész Kecskeméti tartózkodása alatt 
éppoly kevéssé „barátkozott” Blahával, mint 

 ̂ ahogy másokkal sem. Már csak azért sem, mert 
az .elégedetlen elvtársak, akik Blahának minden 
lépését figyelték és figyeltették, nem bíztak 
volna Báti elfogulatlanságában, részrehajlással 
vádolták volna, hogyha hivatalon kívül is sokat 
látják együtt a városparancsnokkal. Ha Blahát 
az intrikák és az olyan féle vádaskodások, hogy 
őt a burzsoázia megvesztegette, el is kedvetle
nítették, mindig úgy tekintette őket, mint ter
mészetes következményét annak, hogy még kel
lenek emberek, akikre mások felett való hata
lom van ruházva. Báti becsűire Blahában, hogy 
olyan kicsinyes ellenségeskedéssel szemben, 
mint amilyeneket főleg az állását vesztett ápo
lónő engedett meg magának, mindig megőrzött 
valami nagyvonalú elnézést és türelmet, de 
mindennapos találkozásaik ellenére is, azért 
mégis idegenek maradtak egymásnak. Blaha 
egyszer se járt Báti hotelszobájában, s Báti egy
szer se kereste fel Blahát az öreg patikusnál, 
akinél lakott.

Egy este, mikor már a városházán csak a 
Blaha hivatali szobájának ablakai voltak vilá
gosak, Báti felment bejelenteni, hogy megy 
vissza Péstre.

— Már? — kérdezte Blaha, és majdnem ijed
ten kérni kezdte Bátit, hogy maradjon még. El 
is mondta, miért kéri. Mielőtt Blaha Kecske
métre jött, Kecskemét mellett a Héjjas-tanyán



a szentkirályi parasztok ellenforradalmat szer
veztek, s egy napon kaszával, kapával felfegy
verkezve tényleges tisztek vezetése alatt Kecs
kemét ellen jöttek, a direktórium azonban előre 
neszét vette, és meglepetésszerűen, harc nélkül, 
már a város határában körülfogták őket. Száz
nál többen, pár katonatiszt, nagygazdák s pár 
holdas vagy nagyobbrészt nincstelen parasztok 
most fognak rövidesen a forradalmi törvényszék 
elé kerülni.

— A forradalmi törvényszék a főkolomposo
kat agyon fogja lövetni. Minek kellek ahhoz én?
— kérdezte Báti ingerülten, amint Blaha az el
beszélését befejezte.

— Épp azért, hogy ezt megakadályozza — fe
lelte Blaha. Aztán mintha félne, hogy Bátit 
gondolkodni hagyja, gyorsan és sokat beszélt. 
Egész fölösleges, a dolog politikai részéhez nem 
tartozó dolgokról beszélt. Báti most gyűlölte ezt 
a szomorú szemű Blahát, aki az öreg Héjjasról 
beszélt, annak a tanyáján történt saz összeeskü
vés, fehér hajú öregember, s a feleségé meg a 
lánya vele együtt a börtönben. Aztán egész fia
talok, középkorúak, igen, a tisztek is fiatal em
berek, és Báti ne felejtse el, az egész elmúlt vi
lág. ezeknek az egész élete olyan volt, hogy el- 
lenforradaLmárokká kellett lenniük. Különösen 
a nagygazdákra áll ez, nyakas magyarokra, gaz

dagságukra vigyázó emberekre, akik úgy tud
ták magukról, hogy ők példás, tisztességes, te
kintélyes férfiak, s az előző direktórium alatt 
minduntalan rabló gaz burzsoáknak mondták, 
kötéllel fenyegették őket — ezek fogcsikorgatva 
csak igazságtalan, vérlázító erőszaknak érezhet
ték a diktatúrát. Ment valaki magyarázó em
beri szóval, szelídséggel hozzájuk?

— Azt akarja nekem bebizonyítani — fakadt 
ki Báti —, hogy kommunista kötelességem a 
törvényszék tagjait rávenni, hogy futni hagy
ják a katonatiszteket és nagyparasztokat, akik 
fegyveres kézzel támadták meg a diktatúrát? .

Blaha a fejét rázta, nem, ő nem ezt gondolja.
— Nekem már megvan a tervem — mondta. — 
Mindnyájukat el kell ítélni, öttől húsz évig ter
jedő börtön vagy fegyházbüntetéseket kell ki-



szabni rájuk, de az ítélet végrehajtását — fel
függeszteni. Várjon, még nem fejeztem be. 
Azonkívül kötelezni őket arra, hogy Szentkirá
lyon hetenként kétszer összegyűljenek, s min
den héten kétszer én kimegyek, s felvilágosító 
előadásokat fogok nekik tartani a diktatúra cél
jairól.

Blaha elvtárs ott ült az egykori polgármesteri 
íróasztalnál. Míg beszélt, a felső teste, a feje 
előrehajolt, s a szemei úgy csillogtak, mint aki 
valami boldog, titkot árul el. Báti egy pilla
natnyi hallgatás után felugrott, és Blahának 
szemébe nevetve, kérdezte:

— Mondja, komolyan hiszi, hogy maga kom
munista?

Blaha nem volt sokkal kisebb, mint Báti, 
egész hosszúságában kinyúlva állt fel az íróasz
tal mögött.

— Mindenkinek megtiltom, hogy ebben ké
telkedni merjen!

Báti most látta először így, dühösen és dühé
vel viaskodva Blahát. Báti is vörös lett.

— Én nemcsak kételkedem, én kijelentem, 
hogy nem az! Nem tud, nem tud az lenni! — ki
áltotta triumfálva Báti a szemébe. — Kommu
nista? Maga? Egy széplélek, lélekidomár, hu
manista kecskepásztor!

Blaha ráncolt homlokkal hallgatta, s szemét 
le nem véve Bátiról, annak a bőrfotelnek támlá
ján foglalt helyet, melyből Báti pattant fel az 
előihb.

— A régi hindú énekekben — szólt már egész 
nyugodtan — ugyanaz a szó jelzi a királyt, mint
a pásztort. De ettől függetlenül is — mondta ' 
már fölényes derűvel — egyik gorombasága se 
gorombaság az én fülemnek, sőt. Ami pedig a 
szentkirályi ellenforradalmárok ügyét illeti — 
a maga segítsége nélkül is meg fogom akadá
lyozni, hogy Kecskeméten megint vér folyjon, 
hogy Kecskeméten megint száz és száz ember 
szemét homályosítsa el a bosszúvágy és a gyű
lölet. S maga szerint én ezért nem vagyok 
kommunista?

— Ismeri Borsi Kálmánt? — kérdezte felelet he- . 
lyett Báti. — Festő, most vörös ezredparancsnok.



Meglehetős ideig voltam mellette. Egyetlen egy
szer se beszélt festészetről. Maga azonban úgy 
akar kommunista lenni, hogy megmaradjon a 
káposzta, s a kecske is jól lakjon. Szanszkrit és 
Marx, humanizmus és osztályharc. Ha nincs 
hozzá lelkiereje a proletariátus ellenségeit meg
ölni, akkor bűnt követ el a proletariátussal 
szemben azzal, hogy városparancsnok marad. Ez 
az egyszerű igazság. Ez alól nincs kibúvó.

— Dzsingisz kán tatárjai már kivégzésekkel 
érveltek. Ehhez igazán nem kell különös lelki
erő. Ez meglehetős konzervatív módszer, s amel
lett rossz módszer. Az öléssel nem lehet elin
tézni semmit. Minden halálbüntetés csak örök
kévalóvá teszi épp azt a bűnt, melyet kiirtani 
akar. S Kecskeméten tudni fogják, hogy a pro
letárdiktatúra nem folytatása a régi világnak, 
hanem kezdete egy újnak, hogy a proletárdik
tatúra, ha még nem is kommunizmus, de már 
egy tisztultabb, bosszúállást, gyűlöletet csak
ugyan kiirtó kornak az első napja. Hajnala.

— Nem igaz, ilyen hazugságot senki «e  fog 
magának elhinni! — kiáltotta Báti, s görcsösen 
keresett szavakat, amik sértsék, bántsák Bla- 
hát. — A proletárdiktatúra. . .  azt jelenti, hogy 
az Augiasz istállóját kell kitakarítani, és ezt 
nem lehet kesztyűs kézzel. Húzhat kesztyűt 
ugyan, de kit csal meg vele? Látta a terroris
tákat. Nekik az a feladat jutott, hogy öljenek. 
Nekik kell rettegésben tartani, rettegéssel meg
bénítani az ellenséget. Angyalok ezt nem tud
ják, s ha angyalok csinálnák, nem maradhatná
nak angyalok. Mielőtt Pestről elmentem a pa
rancsnokukhoz, Danihoz küldtek katonaruháért. 
Naív, kedves fiú volt, és most? Korrupt bürok
ratává vedlett, tönkretette a hatalom. Mutatta 
nekem, hogy halom parfümös levelet kap hisz
tériáktól, akiket éppúgy megbolondít a vérszag, 
mint magát Danit; láttam, hogy Daninak grófi 
koronákkal díszített fehérnemű van a szekré
nyében, láttam, hogy cézári pózzal veti meg a 
hátát az autóban, mert tudja, hogy nézik. Nem 
mindenki Szamiuelly. A legtöbbet tönkreteszi, 
korrumpálja, lealjasítja, hogy embereket látnak 
halálfélelemben remegni maguk előtt, s nekik



nem szabad velük remegni. Aztán már nem is 
tudnak. Ez az igazság. Tessék vagy kiállni a 
sorból, vagy pedig igenis irgalmatlanul tudo
másul venni, hogy egyelőre még a poklon ve
zet keresztül az út. Azt hiszi, lehetett volna a 
francia forradalmat, lehetne ezt vér nélkül csi
nálni? Hóhérok nélkül? S ha kommunista, mért' 
hagyja másokra ezt a munkát, mért nem menti 
meg úgy a terroristák lelkét, mondjuk a Da
niért, hogy helyette maga végzi el a hóhér
munkát? Mért hagyja, hogy mások menjenek 
Lenin-fiúknak, s magának a finom, a lelki mun 
kát tartja meg? Ez szolidaritás?

Bátinak elfulladt a hangja, a feje fáradtan 
hanyatlott alá. Mikor megint felnézett, s maga 
előtt látta Blahát, nem értette, mit beszélt neki, 
mit akar tőle. Majdnem közömbös volt neki.

— Mielőtt én Kecskemétre jöttem — szólt 
azonban Blaha — itt egy halálos ítélettel és 
számtalan börtönbüntetéssel, vad fenyegetések
kel tudták csak a diktatúrát fenntartani. Mióta 
itt vagyok, egyetlen embert se kellett börtön
be csukni, s egyetlen ellenforradalmi kísérlet 
se történt. Ez bizonyíték lehet más számára is, 
a maga számára is, Báti elvtárs, hogy nekem itt 
a helyem.

— És az aktív tisztek kommunistákká lesz
nek? Azért, mert maga előadásokat fog nekik 
tartani? — kérdezte Báti, de a gúny és a düh, 
mely a hangjában csendült, már csak az előbbi 
hangnak a továbbcsengése volt, nem belülről 
jött.

— Mert előadásokat fogok tartani — felelte 
határozottan Blaha — mert látni fogják nap
nap után, a saját szemükkel fogják látni, 
hogy a proletárdiktatúra az emberiség érdeké
ben nemcsak élkerülhetetlenül szükséges, ha
nem jó is.

Blaha egy pillanatra elhallgatott, majd jól 
szemügyre véve Bátit, felkelt a bőrfotel támlá
járól, s megállt Báti előtt.

— De ha maga, Báti elvtárs, azt hiszi, hogy 
helytelen, ha nem lesznek halálos ítéletek — 
mondta lassan — akkor meg éppen itt kellene 
maradnia, hogy ebben az értelemben igyekez



zék a forradalmi törvényszéket én ellenem be
folyásolni. Könnyebb dolga volna, mint nekem 
lesz.

Blaha elvtárssal Báti többé sohasem találko
zott.

Mikor már a vonaton ült — még aznap éjsza
ka visszautazott Pestre — megbánta, hogy any- 
nyi mindent megmondott Blahánák. Helyesebb 
lett volna elhallgatnia, mint ahogy Sárosi Pa
lival szemben elhallgatott. Sárosi Palival szem
ben azonban ez könyebb volt. Kecskeméten 
Blahával, mintha egy bűvös körbe került vol
na ahonnan minden oldalról a saját arcának 
tükörképe néz rá. Hogy visszagondolt rá, úgy 
jelent meg előtte, mintha egész kecskeméti ide
je alatt ő filmvászon előtt ült volna, s különös 
módon Blaha személyében a saját gondolatait 
és elképzeléseit vetítették volna konzekvens 
cselekedetté válva, megvalósítva elébe. Mintha 
csak, mielőtt ő maga hozzá jutott volna a cse
lekvéshez, kívülről, médiummal akarták volna 
bebizonyítani neki, hogy öncsalás és hazugság 
— nem-tudása mind annak, amit tud — kellene 
hozzá, hogy ezeknek a gondolatoknak és elkép
zeléseknek alapján cselekedni tudjon.

Azon a munkástanács ülésen, melynek 
végén Kálmán a kijáratnál megvárta, Báti oda
ment Szamuellyhez, hogy vele szeretne kimenni 
a frontra. Szamuelly akkor már tudta, hogy őt 
nem katonának szólítják el a lakáshivatalból, s 
Bátinak, aki ezt nem tudta egy pillanatnyi gon
dolkodás után furcsa mosollyal csak annyit 
mondott:

— Maga nem jöhet velem.
Akkor nem értette. Most értette, és most tud

ja: Szamuellynek igaza volt. Ha Szamuelly Bla- 
hának mondja ezt, Blaha mégis nyugodt lett 
volna afelől, hogy ő jó kommunista. Talán Báti 
is, ha nem találkozik Blahával.



Báti azt mondta magának: ha Blaha nem is 
dörzsöli az orrom alá, úgyis rájöttem volna, 
hogy voltaképp dezertőr vagyok. A szentkirá
lyi pör elől dezertálok. A halálos ítéletek elől, 
melyeket kommunista kötelességem volna kö
vetelni. Dezertőr. Ezt kattogták a fülébe a 
vonatkerekek, minden gondolatát ez az egy szó 
kiáltotta túl. Hit — mondta Vértes. De ha az 
embernek két hite van, egy tiltó és egy paran
csoló, kettő és a kettő egyformán erős. Hogy 
nem szabad ölni — és hogy kell ölni?

A vonatfülkében a2 utasok aludtak, csak kel
ten, két csizmás paraszt, akik a fülke másik ol
dalán, Bátival szemben ültek, hallgatták a pi
pájukat tömködve egy sovány városi ember be
szédét. Munkás külsejű ember volt a városi, 
csupasz nyakkal, sapkában s a nagy kiugró 
ádámcsutkája alatt sárga inggomb a fehér in
gében. Azt magyarázgatta a parasztoknak, 
hogy jó dolguk van, mert csak azoktól veszik 
el a földjüket, akiknek száz holdnál több a birto
kuk. S mondják meg ők, mit ér az, száz hold?
— kérdezte. Attul függ — mondták a parasztok
— ha ötvenezer koronával számítják holdját, 
akkor félmillió koronát. De az a földtül függ. 
Mire a munkás azt mondta, hogy lám, nem pa- 
nasrfcodhatnak a diktatúrára, s a városban még- 
sincs, még a gyerekeknek sincs tej, a parászt 
meg tejjel eteti a disznókat, s ő a tanú rá, van 
szíve tizennégy koronát elkérni a tojás darabjá
ért, mikor némelyik munkásnak-az egész napi bé
re huszonöt-harminc korona. A két paraszt csak



hallgatott, össze-összenézett — a városi ember 
szemrehányásait nem vették szívükre, úgy lát
szott, mintha inkább jólesne nekik hallani, 
hogy mennyivel jobban megy dolguk, mint a 
városiaknak. Időnként kissé aggódva sandítot
tak a másik oldalon a sarokban meghúzódó vö
röskatonára, Bátira. A kék pénzről folyt aztán a 
szó, mely a régi világból való, s a fehér pénzről, 
melyet a tanácskormány nyomatott. A városi 
azt mondta, hogy Pesten mindenütt elfogadják 
a fehérpénzt, csak a parasztok nem akarnak 
érte semmit adni. Mire a parasztok azt kérdez
ték, hogy hát ugyan mi az, amit ma Pesten vá
sárolni lehet? Hagyták a városit beszélni, ők 
csak felváltva néha-néha tettek egy-egy kér
dést, vetettek kö^be egy-egy szót, míg hajnal 
felé megjött az étvágyuk — sógornak szólítot
ták egymást, és közös, kék kendőből jókora sült 
csirkét csomagoltak ki, miután előbb a feszülő, 
fekete nadrágjukra zsebkendőt térítettek. Szép 
fehér kenyér is került elő, s rántva egyet a ka
bátjuk ujján, mint az olyan ember, aki munká
hoz lát, nekiültek az evésnek. A városi megiga
zította a sárga inggombját, aztán kicsit arrébb 
húzódott, és újságot húzott elő.

— Mit ír az újság? — kérdezte az egyik mi
közben odadással forgatott a csámcsogó szája 
előtt egy combot.

— Hogy a csehek minden vonalon csak úgy 
futnak előlünk — mondta az újságból fel se pil
lantva a városi —, s hogy ha a csehekkel kész 
leszünk, akkor sorra kerülnek a mi zsíros pa
rasztjaink is.

A parasztok nevettek a tréfán.
— No-no — mondták, és a padlóra szórva a 

csontokat, a maradékot gondosan vissza csoma
golták a kék kendőbe, megtörölték a bicskáju
kat, s aztán a zsebkendővel, amit a térdükre 
tettek, a zsíros bajuszukat.

Mikor Báti először utazott le Pestről a vidék
re, még egy ilyen no-no se hangzott volna fel. 
Csak azért nem, mert akkor tudták, hogy hiva
talos ember is utazik velük? Vagy pedig meg
jött azóta a bátorságuk, hála a proletariátus 
olyan képviselőinek, mint Blaha elvtárs —



vagy Báti? A két zsíros paraszt — és mellet
tük a sovány városi ember: mit szólna Kozma 
György, ha látná?

Kozma György — épp mielőtt kiment Kál
mánhoz, látta őt Báti. Báti Danitól jött az 
egyenruhájával a szovjet házba, s alig öltözött 
fel, menni akart, épp csak hogy még elcsípte Ró
zsi. Segítségért jött, nem tudja mit csináljon. 
Nem tudja, mit olvasson fel az újságból az ap
jának, Janó bácsi se tudja, mert a hírek olyan 
rosszak. Báti mielőtt a vonathoz ment, Rózsival 
együtt elsietett Kozma Györgyhöz. Kozma 
György csontvázá soványodott már, a hangja 
se volt a régi, de felragyogott az arca, mikor 
katonaruhában, vállán puskával, meglátta Bá- 
tit.

— Kun csak azért beszélt úgy a munkásta
nács ülésén, hogy a munkások végre kimenje
nek a frontra — nyugtatta meg nevetve Báti.— 
S látja, most én is kimegyek. Rossz hírek? De
hogy!

És Báti az orosz harctéri helyeztről beszélt 
—, s Rózsinak és Janó bácsinak azt mondta, 
hogy amíg a magyar harctéri helyzet meg nem 
változik, addig mindig az orosz Vörös Hadse
reg híreit olvassák fel Kozma Györgynek. Sze
rezzenek térképet is. S Kozma György maga 
Bátitól azzal búcsúzott, hogy ha Báti elvtárs 
mondja, akkor biztos bizni lehet. Valahogy az 
nyugtatta meg, hogy Báti kint lesz a fronton. 
Mióta Báti Pestről elment, csak egyszer, csak 
Kozmáéknak írt, és a zsebében volt Janó bácsi 
levele:

„Kozma úr még mindig nincs jobban, megár
tott neki a német tisztek dolga, akik Liebknecht 
elvtársat megölték, és mint sajnos, olvastuk, 
most nevetgélve álltak a bíróság elé, pedig most 
már biztos, hogy Luxemburg elvtársnőre az 
egyik kapitány azt mondta a katonáknak: üs
sétek a disznót! — továbbá megártott neki, ami 
Bajorországban ért minket, de már kiismeri 
magát a nagy Oroszország térképén, és mind 
nagyon örültünk nemcsak a mi vöröskatonáink 
győzelmének, hanem hogy az oroszok Kazánnál 
is győznek, é? hogy Tiraszpolnél átlépték a



Dny észtért, ami ahogy a térkép mutatja, már 
nincs is olyan nagyon messze mitőlünk, amit 
adjon isten. írni könnyebb ezeket a neveket, 
mint felolvasni.. És a levélhez Rózsi is hoz
záírt: „Most inkább Janó bácsi olvas fel, mert 
nekem a boltok felőtt kell sorbaállni. . .”

A két csizmás parasztgazda: Báti őket nézte. 
Ez a fajta, ez a rózsás képű, kapzsi, rátarti job
bágyivadék — most a város az, akit gyűlöl, mint 
hajdan a földesurat — ez a fajta tartja most 
könyörtelen markában Budapest sorsát. Lelki- 
ismeretfurdalás nélkül le tudnák ütni azt a so
vány városi embert, ha az a baromfiudvaruk
ból jószágot akarna elvinni. Tán azért is ököl
lel mennének neki, ha az elemózsiás batyujuk 
után nyújtaná ki kezét. Ez a tajta az, amelyik a 
szentkirályi pörben fog forradalmi törvényszék 
elé kerülni. Ez a fajta az, amelyik miatt Rózsi
nak a boltok előtt sorba kell állni. S Báti azt 
kérdezte magától: ha nem csirkemáradékok, ha
nem az volna a batyujukban, ami Budapestnek 
egy hétre, egy hónapra, egész évre való kenye
ret, vajat, tejet jelentene, s ők szépszerével nem 
akarnák ideadni. . .  nem kétséges, el kellene 
venni tőlük. De ha csak olyad áron lehetne, 
hogy falhoz kellene állítani őket. . .  Báti nézte 
a két parasztot, s a szeme előtt a rózsás képük 
sápadttá, a szájuk eltorzult, vonagló vonallá 
vált, zsíros homlokukon verejtékcsöppek gyön
gyöztek, s 3 szemük! — És most odatenni a ha
lántékukhoz a revolvercsövet. . .

A parasztok a sarokból rájuk meredő vörös
katona tekintete alatt fészkelodni kezdtek.

— Azt hiszem, beteg vagyok, talán lázam 
van — gondolta Báti, s ugyanabban a pillanat
ban már ott sziszegett a fülébe: — Beteget je
lent a dezertőr. . .  ez jó megoldás. . .  bevált re
cept . . .

Dezertőr? De mért nem hagytak Kálmánnal? 
A fronton, ott egyszerűbb1 minden. Ott nem ba
rátságos megbeszélések keretében, két étkezés 
között, esetleg párnás széken ülve, nem aláírá
sokkal, nem uralkodó hatalom képviselőjeként, 
nem már lef egy vérzett, védtelenné tett embe
rekben kell az ellenséget megölni.
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— Ha Kálmánnal maradhattam volna, tán 
sose tudtam volna meg, hogy nem szabad, nem 
tudok, nem tudok. . .

Blaha elvtárs a vér mágiájáról beszél, és úgy 
tesz, mint az öreg, a régi zsidók, akik ha a vá
rosban, vagy a város határában megölt embert 
találtak, megmosták és felemelték a kezüket és 
vallást tettek: ,,A mi kezeink nem ontották ki 
ezt a vért, sem a mi szemeink nem látták” . Csak 
épp hogy nem öl meg még egy üszőtinót is, mint 
azok, hogy annak vérében mossa meg ártatlan 
kezeit. De Blaha elvtárs hiába tartja fel a ke
zét, Blaha elvtárs felelős, azért is felelős, hogy 
a Rózsinak sorba kell állni, s azért is, hogy a 
sovány városi embernek olyan szomorúan moz
dult az ádámcsutkája, olyan nagyokat nyelt,

- míg a két paraszt a barnára sült csirke csontjait 
szopogatta. És mégis, bocsáss meg, meg kell val
lanom Rózsi elvtársnő . . .  Nem igaz, nem me
rem megmondani neki. S nem merem megmon
dani, hogy merhetném megmondani Kozma 
Györgynek! S hogy szabadna Janó bácsinak 
megmondanom, neki, akinek elvettem a bibliá
ját — elvegyem tőle most Nagy-Oroszország 
térképét is? S megmondhatom-e Sándornak, 
akit én küldtem Danihoz? „Tyű, ha én Lenin-fiú 
lehetnék!”

A vonat Pestre ért. A nagy ádámcsutkás, csu
pasz nyakú útitárs odament Bátihoz:

— Rosszul van elvtárs? Segítsek talán?
Báti ránézett és nevetett.
— Én se segítek magának, elvtárs. Vöröska

tonának fronton volna a helye.
Az ádámcsutkás azért mellette maradt. Meleg 

nyári nap sütött, de Báti fázott, s a vonatlépcső
nél megállva, csak a két kijárat felé haladó pa
raszt útitársat nézte. A széles hátuk táncba kez
dett a szeme előtt, ő  is elindult az ádámcsut- 
kással együtt.

— Látja elvtárs — figyelmeztette az — 
mennyi szatyros,- kosaras, bátyus paraszt meg 
parasztasszony. Ezek mind zsírt, tojást, barom
fit, tejet, vajat hoznak — a burzsoázia itt a vá
rosban minden árat megfizet érte. Persze hogy



akkor mi nem tudunk hozzájutni. Ez ellen kel
lene tenni!

— Dezertőr — hallotta Báti.
— Ez a lényeg, mert ez a probléma — mondta 

a kísérője, akinek elöl egy foga hiányzott. — 
Tudniillik a város és a falu problémája. A ka
pitalizmus ellenséggé tette a várost és a falut. 
Most azonban a kettőnek össze kellene fogni. De 
a falu a városi gazdagokhoz húz. Olvasta az 
elvtárs tegnap Varga népbiztos cikkét? Erről 
szól, és nagyon meg világosi tó cikk. Ez a prob
léma.

— Dezertőr — hallotta Báti.
A kijárat előtt egész sereg ember várakozott, 

háziasszonyok, ügynökök, árdrágítók mind a 
bátyus parasztokra vártak. Valósággal udvarol
tak az elvonuló felpakolt népségnek, de a leg- 
töbnek az érkezők között már megvolt a maga 
vevője, alig egy-kettő állt csak szóba a várako
zókkal. A két, fekete kabátos széles hát is eltűnt 
a Berlini tér emberforgatagában. '

Báti nem ment tovább. Leült egy padra a 
pályaudvar előtt. Kísérője melléje telepedett. 
Neki sincs sietős dolga, mondta, munkanélküli. 
Batyuzni próbált, de üres kézzel jött vissza, 
mert a munkanélküli segélyt fehér pénzben fi
zetik ki, és azért a parasztok nem adnak sem
mit. Újság Pesten? Hát bizony sok a munkanél
küli. Vannak, akik úgy segítenek magukon, 
hogy három-négy szakszervezetbe is beiratkoz
nak, s három-négy helyről is húzzák a segélyt. 
Ami őt illeti, őt nem viszi rá a lélek, mert ez 
mégiscsak csalás, és még hozzá a proletárállam
mal szemben, ö  volt Oroszországban, ott hamar 
véget vetettek a korrupciónak. Egykettőre fal
hoz állították, aki csak egy szeget is jogtalanul 
elemeit. Másképp nem is lehet a korrupciót ki
irtani

— Ilyen korán zárják most a kávéházakat? — - 
kérdezte Báti, mikor látta, hogy szemben a Pá
rizs kávéház vasredőnyét lehúzzák. A munka- 
nélküli, aki közben egy arra haladó úr eldobott 
szivarcsutkáját gyors mozdulattal felkapta és 
zsebre dugta, megmagyarázta, hogy a kávéhá
zak voltak a fészkei a mindenféle ügynökök



nek, akik a kék meg a fehér pénzzel spekulál
tak, s már azért is helyes, hogy a kávéházaknak 
reggel csak hattól kilencig, és este is csak hat
tól kilencig szabad nyitva tartani.

— Csak hattól kilencig? — mondta Báti sa
játságos módon, mintha saját magát akarta 
volna félrevezetni, affektált meglepetéssel. Hisz 
azért ült itt le, szemben a Párizs kávéházzal a 
padra, mert tudta az újságból, hogy réggel ki
lenckor zárni kell a kávéházaknak és — mert 
megint úgy volt, mint első éjszaka Pesten: nem 
volt hova mennie. S valóban már fel is bukkant, 
hazafelé sietőben Dénes úr. Nem, ez nem is a 
régi Dénes úr volt. Kis angolosra nyírt bajusz, 
mosolygó arc, egy saját személyét gondozó úri
ember kemény kalapban — ámbár igaz, hogy 
mikor a kemény kalapját kitörő örömmel meg
emelte, meglátszott, hogy a fején se lett több a 
haj, a füle se lett kisebb.

— Tudja, hogy alig ismertem meg — mondta 
Báti.

— Igen, ez általános. Ezt valószínű a evikker 
teszi.

Ez volt az: csakugyan evikker volt Eisinger 
orrára csíptetve. Direkt szemorvosnál volt, aki 
azt mondta, hogy állandóan üveggel kell járnia, 
s akkor nem fogja majd vaksin összehúzni min
dig a szemét. Hát beszerezte és viseli a evikkert.

— Az kérem, az egész más, ha van valaki, aki 
az emberrel törődik.

Báti elköszönt az ütitársától és csatlakozott 
Eisingerhez.

— A fronton tetszett lenni? — kérdezte Ei
singer. — Ez kérem hallatlan, hogy győzünk mi 
minden vonalon. Ámbár most jut eszembe, 
Kecskeméten tetszett lenni. Olvastuk az újság
ban, igazán szépen tetszett ott a népgyűlésen 
beszélni.

— Megvolt már az esküvő? — kérdezte Báti, 
hogy másra terelje a szót.

— Hogy is mondjam — nevetett Eisinger, 
mint akit kellemesen csiklandoznak — quasi 
igen, quasi nem. Ügy értem, az esküvő még 
nem volt meg. Nel*em jogom volna ugyan az én 
házigazdáimtól még egy szobát quasi rekvirálni



— de tekintettel arra, hogy házbizalmi vagyok, 
ugyebár ez olyan volna, mintha visszaélnék. In
kább hát elhalasztjuk az esküvőt, míg lakást 
nem kapunk. Tudniillik azt se lehet, hogy én a 
Grét szobájában lakjam — kérem á háziak et
től nagyon féltek, mert szerénytelenség nélkül, 
jól jön nekik, hogy éppen egy ilyen korrekt 
ember lakik ott. De persze, mint a nép mondja, 
minden »szentnek maga felé hajlik a keze, s a há
ziak egyedül nem volna ok, de tetszik tudni a lá
bam az ok, mert a Grét szobája messze van a 
Párizs kávéháztól. Viszont az se lehet, hogy 
Grét oda jöjjön az én kis szobámba, pláne a gye
rek is itt van, tehát inkább egyelőre csak láto
gatjuk egymást, esküvő nélkül, he-he. Ha ked
ves Báti elvtárs megtisztelne s feljönne hozzám
— nemsokára jön Grét is . . .  Most kinn van Bu
dán. Igen, kivitte a kisfiút. . .  Mondhatom, her- 
cig kisfiú. Ott van a Rosa Luxemburg napközi 
gyermekotthonban... Mindennap ott van,, este 
el kell hozni. Tetszett már ott lenni? ó , kérem, 
látnivaló egy intézet az! Igazán nem tetszett 
még kint lenni? Tetszik emlékezni Seiden dok
torra? Az kérem csakugyan mindig céltudatos 
ember volt, s kérem most ő is elvtárs. Ott ta
lálkoztam vele. Megismert mindjárt. Igazán nem 
tetszett még kint lenni? Pedig kérem egy ked
ves ismerőse is ott dolgozik, ö  ott a gondnok. 
A Flamm elvtársnő. Én mondom önnek, még 
egy olyan finom és olyan müveit nővel abszo
lút nem beszéltem. Néha kérem meg se tudom 
érteni, ha magyaráz. S kérem, mégis mindenki
hez olyan barátságos, mintha mindenkivel quasi 
pertu volna. És a gyerekek hogy szeretik! És 
kérem minden héten kétszei orvos vizsgálja 
meg a gyerekeket — mind a gyermeket, kivétel 
nélkül. Egyszer Lidit doktor úrral is találkoz
tam ott. Kérem, hátba ütött és kérdezte, mi van 
Amerikával? És kérem, csak úgy nevettünk. 
Mert ez Amerika, úgyebár?

Mikor Báti felment Eisingerrel, útközben a 
lépcsőháziban két lakóval is találkoztak. Mind a 
kettő tisztelettel köszöntötte Eisingert, és Eisin- 
ger minden esetben megállt egy pillanatra, le



kötelezetten, nyájasan mosolyogva mélyen 
emelve meg kalapját

Fent a delikát háziasszony. . .  ez kellemetle
nül lepte meg Bátit. ő  egyenesen az Eisinger 
szűk kis szobájába szeretett volna menni s ott 
leülni. Elfelejtette, hogy ehhez előbb keresztül 
kell esnie a háziak üdvözlésen. A süket háziúr 
a hírre, hogy Báti elvtárs itt van, a köszvényes 
lábával botra támaszkodva sietett ki, s Eisin- 
gert és Bátit — Eisinger azt mondta, kedves há
ziúr elvtárs, és a háziúr egyszerűen Eisinger 
elvtársként üdvözölte a lakét — már tolták is 
be a szalonba őket, melyben a kalitkától kezdve 
minden úgy állt mint azelőtt, csak a brazíliai 
nagybácsi képének a helyén maradt üresen a 
fal.

— Rosszul néz ki, Báti elvtárs — üvöltötte 
a háziúr —, pedig úgy hallatszik, hogy a szov
jet házban jó a koszt. . .

— Csak tréfál a férjem — szólt közbe ijedten 
a delikát háziasszony — nehogy rossz néven 
tessék venni, kedves népbiztos elvtárs.

— Nem vagyok népbiztos — mondta Báti.
— Szerénynek tetszik lenni — mosolygott a 

delikát háziasszony. — Épp úgy mint a kedves 
rokona, a mi kedves házbizalmink.

— Pardon, most már megmondhatom — mo
solygott Eisinger — mi nem is vagyunk sajnos 
rokonok, csak úgy földim.

— Ügy — kiáltott fel meglepetten a háziasz- 
szony — ilyen bizalmatlan volt kedves házbi
zalmi elvtárs? — Majd Bátihoz fordulva foly
tatta: — Ez kérem a mi szerencsénk, ez, hogy 
egy ilyen házbizalmink van. Az egész ház ké
rem azt mondja: nincte több ilyen házbizalmi, 
mint a mienk.

Eisinger szerényen mosolyogva forgatta a tér
dére tett keménykalapját.

— Mit szól ahhoz tisztelt Báti elvtárs, hogy 
a legolcsóbb cigarettafajta hatvan fillér és egy 
trabuko két korona nyolcvan — ordított a házi
úr — és még ennyiért se lehet kapni, és minde
nütt kék pénzt követelnek, mikor én a nyugdí
jamat fehér pénzben kapom!



— Háziúr elvtárs — emelte fel Eisinger a sze
rencsés balkezét — az úgyis káros szenvedély. 
Semmi célja a dohányzásnak.

Eisinger most már magának akarta az illuszt
ris vendégét, aki kábultan ült a plüssterítős asz
talnál.

Eisinger szobájában már nagyobb volt a vál
tozás mint a háziakéban. A lámpazsinór pa- 
tentje ugyan még mindig elromolva, s a zöld 
tányér is az égő fölött a régi légypiszokkal, a fa
lon is még ott volt az andalgó ifjú pár, sőt a 
brazíliai nagybácsi is — de alattuk, a keskeny 
rokkant dívány faragott támláján Grét fényké
pei voltak kirakva, mind, amiket Báti már egy
szer látott s amiket most mégegyszer sorba Báti 
kezébe nyomott a vendéglátó. S az ágy fölött ott 
lógott a szakállas Marx-kép is — ez is Herting- 
től maradt vissza, s Grét, úgy «látszik, kifosz
totta a saját szobáját, mindent idehozott, hogy 
Eisinger lakását feldíszítse. Bátinak mindent 
meg kellett néznie, s hogy mindent lásson, Ei
singer a zsebébe nyúlt, elővette kulcsait, kizárta 
a szekrényt, és odahívta a nyitott szekrényhez 
Bátit. Ott lógott a menyasszonyi ruha.

— Pardon, kivenném, de félek, hogy össze
gyűrődik. Hanem tessék közelebb jönni. Meg
fogni azért lehet, kedves Báti elvtársnak biztos 
tiszta a keze. Kérem hihetetlen. Elmentem, mint 
mondani tetszett, Cinner elvtársnőhöz, mert a 
kávéházban most szintén nem látni. Hát elmen
tem, kérem és mondtam, hogy Báti elvtárs volt 
szíves ajánlani, s ha az illető menyasszonyi ruha 
tényleg alkalmi vétel, hajlandó vagyok, mond- 
iam, kék pénzzel is kifizetni. Ne tessék, kérem, 
azért rosszat gondolni, ez az én régi megspórolt 
pénzem, ez nem törvényellenes ugyebár. S ké
rem, én mondtam, javában mondtam, hogy ok- 
káziónak kell lenni, mert ugyebár ha az ember 
vásárol, igyekszik alkudni, de kérem, ilyen ma 
a világ, az elvtársnő egyszerűen ideadta, hogy 
csak vigyem, neki úgyse keíl, ideadta. Kérem, 
ilyesmire lehet mondani, hogy szerencse. Ám
bár direkt zseniroztam magam. Tessék meg
nézni, selyem. Én ugyan nem értek ilyen női 
dolgokhoz, de kérem viszont Grét — Grét azt



mondta, ez egy érték, s kérem felpróbálta — 
sajnos kicsit ki kell bővíteni — de az nem baj, 
van itt anyag bőven, mondta Grét. Tessék meg
fogni. És kérem . ..

— Dénes úr, azt hiszem, csakugyan beteg va
gyok — mondta Báti és leült.

— ó  csak nem! Ne tessék megijeszteni! — ki
áltott fel Eisinger, s igen rövid lelkitusa után, 
mégsem tudott lemondani arról, hogy csak még 
egy valamit meg ne mutasson Bátinak. — Tes
sék csak még ezt megnézni — mondta, és egy in
get húzott elő. — A pucerájban, kérem, tönkre
megy a fehérnemű, és amellett nem ilyen fehér. 
Kérem, tessék például ezt a darabot megnézni, 
Grét mosta nekem és keményítette. Tetszik 
látni?

— Igen — mondta Báti — de most legyen 
szíves . . .  már mennem kell.

Eisinger csak azt sajnálta, hogy nem mutat
hatott összehasonlítás kedvéért egy pucerájban 
mosott inget, mert akkor látná Báti elvtárs a 
különbséget.

— A szovjet házba? Tetszik a szovjet házba 
sietni? — kérdezte tiszteletteljesen és széles mo
sollyal Eisinger.

— Nem, nem! — rázta fejét Báti. s mikor 
mintegy lidércnyomás alól szabadulva, végre 
kinn volt az utcán, mint ahogy menekülő előtt 
az elrejtő kukoricás, hívón s biztatón tűnt fel 
előtte a gyárkémények hosszú sora, a gyárak
ban az ismerős, nyílt, komoly szemű arcok, az 
újpesti munkások.

— Nem, Újpestre, Újpestre megyek, Eisinger 
elvtárs.

Steiner elvtárs gyára előtt szállt le Báti a 
villamosról. Steiner elvtárs! — kiáltott be Báti 
az udvarból az irodába, melynek nyitva voltak 
az ablakai. Arcok jelentek meg az ablakokban, 
melyeket még nem látott az irodában.

— Steiner elvtárs a lakásán van — mondták.
— És Koczián?
— A fronton — felelték.
— Gubi elvtárs?
— Róla nem tudjuk, hol van. Néha bejön, 

néha nem.



Steiner elvtárs lakásán az asszony nyitott aj
tót. Az se fogadta azzal a vidáman meglepett 
mosollyal, fecsegő kedvvel, mint máskor.

— Maga az, Báti elvtárs! — mondta csak, s 
kezét a konyhakötényébe törülve utat nyitott.
A kövér Steiner elvtársat Báti ágyban találta < 
sovány és halvány arccal. De mintha élénkebb 
volna, mint kövér korában. Nevetve hívta kö
zelebb Bátit:

•— Most már istenesen vagyok, mikor jöttem, 
még rosszabb bőrben voltam! Mi újság, Báti 
elvtárs?

Az asszonyka úgy nézett Bátira, mint aki 
szemrehányást tesz: látod? — és mindjárt ma
gukra hagyta őket.

— Pechem volt — magyarázta Steiner elv
társ — mindössze két hétig voltam kint a cseh 
fronton, és — épp a bal térdembe talált bele 
valamelyik cseh atyafi. Nem, levágni nem keli 
majd, legalábbis azt mondják — de merev ma
rad.

Steiner elvtárs nagyon megörült Bátinak. 
Nincs kivel beszélnie, mondta, senki se ér rá őt 
látogatni, és mint az olyan ember, aki rég nél
külözi, hogy kibeszélhesse magát, szívesen és 
nála szokatlan elevenséggel mesélt Bátinak, aki 
a paplant babrálva, alig-alig egy szót szólva, 
ült az ágya szélén.

A cseh frontról és Kocziánról mesélt Steiner 
elvtárs. Báti emlékezett *rá, hogy mikor az 
utóbbi időben azért járt ki, hogy a Vörös Had
sereg mellett agitáljon a gyárban, Koczián sose 
volt látható, bújt előle, mint a lelkiismerete 
elől. Május harmadikén azonban parancsba jött, 
hogy minden katonailag kiképzett munkásnak 
be kell vonulni, ki a frontra Koczián utolsó pil
lanatig azzal áltatta magát, nogy Vége az idő
nek, mikor katonának kell menni, hiszen ő úgy 
lett, azért lett' kommunista, mert gyűlölte az 
egyenruhát. Gondolatban eddig ő csak kétféle 
forradalmi kötelességet ismert: a sztrájkot és 
aztán, a diktatúra után a munkát. Talán meg
fordult a fejében, hogy ne szökjön-e meg a Vö
rös Hadsereg elől is. Steiner elvtársnak csak 
annyit mondott, hogy most mégiscsak kár volna



elpatkolni, most, mikor ilyen szép lett ez a 
Pest. Steiner elvtárssal együtt ment ki a 
frontra, s egész úton olyan volt, mint akit 
akasztani visznek. Sokáig nem fért a fejé
be, hogy győzött a forradalom, és neki mé
gis megint egyenruhát kell húznia, „sora
koznia” kell, és éppolyan vezényszavakra, 
mint a háborúban, állni, menni, tenni. A fron
ton Zsámboki elvtárs fogadta a munkásokat. Azt 
mondta, hogy egy volt főhadnagy, a nevét is 
megmondta, Árvay Ábrisnak hívják, neon kom
munista, még csak nem is szociáldemokrata, 
csak jó katona, és haragszik a magyar urakra, 
akik román és cseh puskák mögött akarnak be
nyargalni megint a hatalomba — ez lesz a pa
rancsnokuk. A parancsnoknak a Vörös Hadse 
regben voltaképpen csak annyi a hatalma és az 
ereje, amennyit a katonák adnak neki, akik 

t alája vannak rendelve. Minden a munkásoktól 
függ. Itt vannak az ezredek is, melyek szegény- 
parasztokból állnak, ha a munkások fegyelme
zetlenek lesznek, ezek még fegyelmezetleneb
bekké válnak, és akkor kár minden fáradság, 
vissza is fordulhatnak, és bevárhatják Pesten a 
diktatúra temetését.

S ettől az órától kezdve Kocziánt mintha ki
cserélték volna. Steiner elvtársnak meggyőző
dése volt, hogy Koczián továbbra is szörnyen 
félt, de furcsa módot eszelt ki, hogy ebből ne 
származzék semmi kár, sőt. Kicsúfolta saját ma
gát. Mutatta, hogy reszket a térde és nevetett. 
Valósággal színházat rögtönzött. Losonc alatt, 
mikor a csehek gépfegyvertüzében ment Stei
ner elvtárssal előre, azzal szórakoztatta a körü
lötte levőket, hogy mutatta nekik, milyen a 
gyáva vöröskatona.

— Nem hinném el, ha nem láttam volna — 
mondta Steiner elvtárs — körülötte, vele ne
vetve mentek előre az emberek a legvadabb 
tűzben. Különösen a parasztok szerették. Min
denki szentül meg volt róla győződve, hogy Ko
czián, aki ellenséges tűzben még színházat tud 
játszani, esztelenül bátor s természetes, lehetet
len volt, hogy az ő közelében bárki is gyáva 
merjen lenni. Ha visszagondolok arra a két



hétre, amit kinn töltöttem — mintha nem is há
borúból jöttem volna. Soha elképzelni sem tud
tam volna, hogy lehetséges ilyen jókedvű had
sereg. S meglátja, ezeket senki se fogja meg
állítani tudni. Nem is csudálkoztam, mikor ma 
olvastam, hogy már Kassán vannak.

Báti még újságot se olvasott ma, Steiner elv
társtól tudta meg, hogy a vörös csapatok, az 
előlük futó csehek nyomában, bevonultak Kas
sára, s Prágában akkora a rémület, hogy nem
zeti gyászt rendeltek el, minden táncot, mulat
ságot, ünnepséget betiltottak. Ott volt Steiner 
elvtárs ágyán a Vörös Újság, mely Kassa bevé
telével együtt Clémenceau táviratát is közölte: 
„A szövetséges és társult hatalmak hajlandók a 
magyar tanácskormányt béketárgyalásokra Pá
rizsba hívni, ha az a csehek ellen beszünteti a 
hadműveleteket.”

— Mikor jött meg maga, Báti elvtárs? Csak 
ma reggel? Akkor még nem illik ilyen rosszked
vűnek lenni — rótta meg Steiner elvtárs.

— Nem, igazán örülök, ezek pompás hírek — 
igyekezett mosolyogni Báti.

— Persze, hogy pompásak, s az ember úgy 
képzelné, hogy mindenütt csupa boldog, lelkes 
tömegek s ehelyett! — Steiner elvtárs félre
dobta az újságot. — Majd ha már mint én két 
hétig lesz Pesten, látni fogja, mi folyik itt! Sok
szor gondolok rá, hogy magának volt igaza Báti 
elvtárs. Kint a fronton győzelem győzelemre s 
idehaza. . .  Ha Koczián majd visszajön és látja, 
mi lett gyárunkból. . .  Munkabérekben ötször 
annyit fizetünk ki, mint amennyi értékű árut 
termelünk, s Gubitól tudom, a gyárban legke
vesebb szó esik a frontról, legtöbb a kenyér
adagokról. S ezt a szociáldemokraták csinálják 
A legjobbjaink a fronton, úgyhogy most a mi 
gyárunkban is az egy Gubin kívül szociálde
mokrata üzemi tanácsot választottak. . .  Én meg 
— Steiner elvtárs elkeseredetten mutatott a 
combjára — ide vagyok kötve az ágyhoz.

Némi fáradtsájggal ült fel az ágyban, s húzott 
elő az éjjeliszekrény-fiókból egész halom félre
tett újságlapot. x

— Jó. hogy visszajött már, Báti elvtárs —



mondta az újságlapokat nézegetve — most ti
zenkettedikén lesz a pártnap, a két régi mun
káspárt közös új nevet fog kapni, s akkor ma
gának szóvá kell majd tennie, hogy mit csinál
nak itt forradalmi önkritika címén a szociálde
mokraták. Tervszerű munka ez. Itt a hetilapjuk, 
látja. Az Ember. Ez kezdte azzal, hogy egyes 
alárendelt állásokban lévő kommunistákat sze
mély szerint megtámadott. Soha mást, csak kom
munistát. Most már a többiek a diktatúra élel
mezési és egyéb nehézségeiért egyenesen a 
kommunistákat teszik felelőssé, mintha nem 
volna ugyanannyi szociáldemokrata a kormány
zótanácsban, mint kommunista. Itt egy másik 
cikk, Kúnfitól, a sajtóabszolútizmus ellen ír, 
azért, mert a kormányzótanács a polgári lapo
kat mind betiltotta. Weltner, aki a Központi 
Munkástanács elnöke, nyíltan a kormányzóta
nács működését kritizálja, és a kritika szabad
ságáért emel szót, felbíztatják a burzsoáziát, 
mely bennük szövetségesét látja. És gáládul jól 
dolgoznak. Ha arról cikkeznek, hogy bűzletetf a 
korrupció, hogy egy új bürokrácia hatalmaso
dott el, hogy olyan agitátorok mennek ki a fal
vakba, akik ott több kárt csinálnak, mint 
amennyit használnak — mindenben igazuk van, 
de minden kritikájuk mérgezett nyíl — a forra
dalom ellen!

Báti elvette Steiner elvtárstól a szociáldemok
rata újságokból kivágott szemelvényeket, és fi
gyelmesen olvasgatta őket.

-y  Amit kinyomtatnak, az még nem is a leg
rosszabb — folytatta Steiner. — Tudja, Gubi jó 
médium, ő  az egyetlen, aki meglátogat, s rajta 
látom, hogy mekkora a kedvetlenség, a csüg- 
gedés itthon a munkásoknál. Tőle tudom meg, 
hogy milyen hírek járnak a munkások között — 
hírek, melyeket a szociáldemokraták terjeszte
nek — hírek, amelyeket persze nincs bátorsá
guk kinyomtatni, de suba alatt terjeszteni, azt 
igen. Itt volt Szamuelly esete . . .

Báti csak arról tudott, hogy Szamuelly május 
végén valami ócska repülőgépen ellenséges or
szágok és ellenséges frontok fölött Budapestről 
Moszkvába repült, hogy Leninnel az orosz és a



magyar tanácsköztársaság katonai helyzetéről 
taáncskozzék. Báti csak arról tudott, hogy 
Moszkvában a Vörös téren az orosz munkásság, 
melynek magának is még nehéz harcokat kell 
vívnia, Szamuelly személyében ujjongva ünne
pelte hű bajtársát, a forradalmi magyar prole
tariátust. És hogy Szamuelly ugyanazon az 
ócska repülőgépen szerencsésen vissza is érke
zett Budapestre, és a repülőtérről egyenesen a 
Központi Munkástanács ülésére ment, ott jelen
tést tett moszkvai látogatásáról, és jelentése 
végén felolvasta a levelet, melyet Lenin írt, és 
vele küldött el a magyar munkásoknak:

. Ami a világ munkásosztályában tisztessé
ges, az mind mellettetek áll. Minden hónappal 
közeledik a proletár világion adalom! Tartsatok 
ki keményen! Tiétek lesz a győzelem!”

Mint valaki, akinek a raját élete egy gyalá
zatos mozzanatáról kell beszélnie, úgy számolt 
be Steiner elvtárs arról, hogy még Szamuelly 
vakmerő utazása előtt, Gubi egyszerre azzal a 
hírrel állt elő, hogy . . .  — „Mondják” —, s 
Gubi nem merte megvallani, hogy nem tudja, 
higgyen-e, a hírnek vagy se — „azt mondják, 
hogy Szamuely repülőgépet javíttat, mert re
pülni készül, hogy rablott arannyal menekül
jön.” — És nekem itt tétlenül kellett feküd
nöm! És tudja mi történt? Szamuellynek fülébe 
jutott a rágalom, és mielőtt Mátyásföldön re
pülőgépre ült, mégmotoztatta magát — a gyár- v 
munkástanácsának tagjai motozták meg. Ezt 
vitte magával útravalónak!

És mégis, Budapest a forradalom szíve, s ha 
Budapest ilyen, nem lehet örülni a győzelmek
nek a fronton se.

— Hanem most már meséljen maga iá. Hol 
járt, mit látott? — érdeklődött aztán Steiner 
elvtárs.

Báti mosolygott.
— Mit láttam? Egy furcsa kommunistát lát

tam.
Kivéve azt, hogy egy szót se szólt Vén And

rásról és a készülő szentkirályi perről, Báti el
mondott Blaháról mindent, amit tudott, róla



és a „módszeréről” . S ahogy Kesckeméten az 
elégedetlenek őt, úgy kérdezte ő most: mit szól 
kozzá Steiner elvtárs?

— Biztos rá lehetett hízni továbbra is Kecs
kemétet, különben maga nem volna itt, Báti 
elvtáí's — vélte az.

Báti ráncba szedett homlokkal nézte. Gúnyo
lódik?

— Jó hogy itt van — folytatta az tovább 
gyanútlanul — nyugodtabb leszek, ha tudom, 
hogy ki fog járni majd a gyárunkba.

Báti felállt.
— Steiner elvtárs — szólt a kezét búcsúra 

nyújtva — tulajdonképp nem is lehet olyan 
rossz magának. Nem vethet magának semmit a 
szemére, rendben lehet a lelkiismeretével. Vé
gül is odaadta az egyik lábát a proletáriátus 
győzelméréért.

— Mindenki tudja a magáét — vörösödött el 
Steiner elvtárs, és fél szemével az ajtóra nézve, 
hangját halkítva beszélte el, hogy felesége zug
kereskedelemben kék pénzért vásárol lisztet, és 
hogy ő hiába tiltakozott, az apósa ad rá pénzt 
a lányának. — Az én szavam most semmi. És 
hallgatnom kell hozzá, ha Gubi azt mondja, 
hogy a munkásoknak a liszjegyekre se adnak 
már lisztet. . .  és én ezt a kék pénzen vásárolt 
kenyeret eszem. A gyerekeket is elvették az 
asszony szülei, azon a címen, hogy ótt jobb a 
koszt.

— Szeretném, ha az én kommunista lelkiis
meretemet soha nagyobb bűn nem terhelné, — 
rázta meg Báti nevetve még egyszer Steiner 
elvtárs kezét. A dezertőr, akiben az igazán jó 
bajtárs jó bajtársat látott, úgy érezte, nem sza
bad a jó bajtárs öröhnét megrontania. De most 
már ment a szovjet házba.



S Z A K A D N A K  A V A S Z N A K

Mikór Eisinger kérdésére ijedten felelte, 
hogy nem megy a szovjet házba — az volt az 
elképzelése, hogy a bejáratnál álló Lenin-fiúktól 
kezdve mindenki, akivel találkozna, kutató 
szemekkel nézné. Nagyon meglepte tehát, hogy 
mikor jött, ez a szovjet házban rajta kívül sen
ki más számára se volt esemény. Pár szokásos 
kérdésen kívül, melyekre csak szokásos felele
teket lehetett adni, számára érthetetlenül, senki 
se vett észre rajta semmit, s a szobája mintha csak 
egy óráig lett volna távol, ugyanabban a rendben 
és ugyanabban a rendetlenségben várt rá, mint 
máskor is mindig. Ha bárkinek azt mondta vol
na, hogy már nem kommunista, nevettek volna 
a tréfán, s tovább beszéltek volna arról, ami a 
nap szenzációja volt: a szlovák tanácsköztársa
ságról, melyet a Vörös Hadsereg bevonulása 
után kiáltottak ki Kassán, és a Clemenceau 
sürgönyéről. Mindnyájan tudták, hogy a fron
ton levő népbiztosokat sürgősen Pestre hívták. 
A Clemenceau sürgönyére adandó válaszról 
kell a kormányzótanács ülésén határozni. Vér
tes, aki szintén kinn volt a fronjton, már vissza 
is jött, s tán már együtt is ül a kormányzóta
nács.

A szovjet ház atmoszférája érthetetlen mó
don mégis nyomasztó volt. A szőke Lányi is 
rosszkedvűnek látszott. Az étteremben súgva 
mutatta este Bátinak: a szociáldemokraták ki
vétel nélkül külön asztaloknál ültek. A bécsi szo
ciáldemokrata lapban — beszélte el az újságo
kat halkan, bizalmasan Lányi — cikkek jelen



nek meg a diktatúra közeli bukásáról, és nem 
kétséges, hogy innen a szovjet házból mennek 
Bécsbe ezek a cikkek. Bécsben a szociáldemok
rata miniszterek feloszlatták a kommunista 
érzelmű bécsi csapattesteket, és pesti szociál
demokrata kollégáik szállítják Bécsbe az agitá- 
ciós anyagot, nemcsak a magyar szovjet, ha
nem a bécsi kommunista párt ellen is. Nem 
tudta, hogy Lénárt Bécsben van? A fele
sége tud nyelveket, a magyar követséghez osz
tották be, Lénárt pedig propagandamunkát kel
lene, hogy csináljon. Pár nap előtt egy napra 
itthon volt. Rossz híreket hozott. Kint a munká
sok hisznek abban, amit a vezéreik ígérnek, 
hogy Ausztriából a szociáldemokraták szocia
lista államot fognak csinálni. A vezérek abból 
élnek, hogy lám ők megmondták előre, a bajor 
tanácsköztársaság meg fog bukni, s megbukott, 
s most a mi bukásunkat jósolgatják, s mindent 
elkövetnek, hogy a jóslatuk beteljesedjék. A fe
hér emigránsoknak Bécsben mindent szabad. 
Koltay Ágotát emigrált magyar urak világos 
nappal megtámadták és beverték a fejét. Csak a 
magyar kommunistákat utasítják ki, ha tetten 
érik őket, amikor agitálnak.

Míg Lányi beszélt, Báti egyre az embereket 
nézte, akik az asztalaiknál éppúgy összedugott 
fejekkel ültek mint ők, s éppúgy aggódó, gya
nakvó oldalpillantásokat vetettek jobbra is, bal
ra is míg beszéltek. Mintha mindenkinek titkai 
volnának, s mintha mindenki ellenséget látna 
a társaságban, mely a szomszédos asztalnál ül.

Némi élénkséget Sári hozott az étterembe, aki 
Bátit a hajánál fogta meg s úgy kérte, hogy áll
jon fel, mert látni akarja, hogy áll rajta az uni
formis, s csak aztán ült le az asztalhoz. Kék 
szoknyában és piros blúzban volt, és miután 
egy ideig elkomorodva hallgatta kettőjük beszél
getését — Lányi is, mint Steiner elvtérs a ti- 
zenkettediki pártnapról beszélt Bátinak — jó 
hangosan, hogy mindenki meghallja, jelentette 
ki:

— Nem igaz, vannak azért tisztességes szoci
áldemokraták is — akik például kommunis
tákká lettek.



Mindenki úgy tett az étteremben, mintha nem 
hallotta volna. Lányi vörös lett, de nem harag
jában, bár az asztal alatt bökött egyet Sárin.

Sári jókedvű volt, utazás előtt állt: tagja volt 
annak a magyar delegációnak, mely az éjjel in
dul Berlinbe Rosa Luxemburg temetésére, aki
nek a hulláját a múlt héten halászták ki a 
Landwehr-Kanalból. Sári nem tudott németül, 
s csak azt sajnálta, hogy nem ö fogja a magyar 
tanácsköztársaság koszorúját a koporsóra he
lyezni. Mert ha 6 beszélhetne, akkor. . .

— Erzsi fog beszélni a koporsónál — mondta 
Sári —, nem kell félni, ő se szentimentális. Az 
harci beszéd lesz! Én pedig, ha nem is tudok né
metül, agitálni azért tudok majd. Diktatúra né
metül is diktatúra, szocdem az ott is szocdem, 
és disznó az németül Schwein, azt tudom.

Sári ezt se mondta éppen súgva, s már fel is 
kelt, mert Stein Sanyi megjelent az üvegajtó
ban. Lányi üdvözletét küldte Erzsinek.

— Na és 'maga? — fordult fehér fogait muto
gatva Sári a másikhoz.

— Én kimegyek majd a vonathoz — válaszol
ta Báti hirtelen elhatározással.

A Duna-parton keresztül ment a pályaudvar 
felé. A vonat csak éjfél után indul, mondta Sári, 
de Lányi a szerkesztőségbe ment, s Bátinak már 
nem volt maradása. Csak igazolvánnyal volt 
szabad késő este az utcán járni, a meleg, szép 
nyári estén hát csak kihalt Duna-partot talált. 
Alig tett egy pár lépést, szembejött vele lassú 
léptekkel az elnök elvtárs. Báti köszönt, az fel
ütötte a fejét, megismerte és megállt;

— Szépen dolgoztatok — szólt barátságos 
kézszorítással — az utolsó hetekben sűrűn jöt
tek onnan az élelmiszeres-vagonok Pestre.

— Az a Vince elvtárs érdeme, s azonkívül 
Blaháé —  felelte Báti — semmi esetre se az 
enyém.

— A Vince elvtárs. . .  jó elvtárs . . .  ismerem 
a kecskemétieket — szólt az elnök elvtárs szó
rakozottan. — Különben hogy vagyunk, fiam?

— A szlovák tanácsköztársaság . . .
— Nagyon szép eredmény — vágott sietve a 

szavába az elnök elvtárs. Széles karimájú, feke-
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te kalapját kezében tartotta, s barna képe az 
őszülő fejjel, kellemes hangjával. . .  Báti kí
váncsian nézte. Mióta Vértes beszélt neki róla, 
megint szabad volt úgy néznie erre a markáns 
fejre, mint gyerekkorában, mikor még csak ké
pekről ismerte.

— Nagy-e a hiány Kecskeméten kaszában? — 
kérdezte most. . .

— A zt. . .  azt nem tudom — felelte Báti meg
lepetten.

— Pedig ez fontos ám — csendült a csendes 
meleg hang, s az elnök elvtárs karját keresztbe 
téve, rákönyökölt a kőkorlátra. Báti is a vizet 
nézte, s a hullámok mint ezer és ezer kaszapen
ge csillogtak a holdfényben. — Közeledik az 
aratás, és nem tudunk elég kaszát adni. A fej
adag eddig Magyarországon 150 kilogramm volt, 
most pedig jó lesz, ha lesz 50 kilogramm.

— Megvolt már a kormányzótanács ülése? — ' 
kérdezte Báti, akinek egyszerre eszébe jutott, 
hogy az elnök elvtárs nyilván onnan jön.

— Meg, megvolt — hangzott a felelet, s aztán 
az elnök elvtárs felemelkedett, s mintha sóhaj
tott volna, mikor a kezét nyújtotta. — Tán mé
gis jó lesz minden. Megyek a szovjet házba. Sé
tálni mégy kicsit? Jól teszed fiam.

Báti most már sietve ment a pályaudvarra. 
Kint a peronon egy sötét sarokban leült egy 
padra, és szemmel tartotta a bejáratot. Rosszul 
világított fülkékkel már itt állt a vonat, de még 
nem volt beszállás. A kevés utas között egy ki
sebb csoportban Báti ráismert a küldöttség né
hány tagjára. Munkások, akiket feleségük, mun
kásnők, akiket az emberük kikísért a vonathoz, 
ifjúmunkások is, akiken látszott az öröm, s 
akiknek szüleik adtak az útra még egyszer, itt 
a pályaudvaron, aggódó tanácsokat. Sári még 
nem hallatszott. Ott jött azonban Erzsi. Kezében 
kis,, fekete lakktáskával, a mindig sietős, köny- 
nyű lépteivel megy oda a csoporthoz. Beszállás.
A kalauz nyitja a fülkeajtókat, s a társaság már 
megy is fel a lépcsőkön. Valaki lenn marad vigyá- 
zónak, hogy a később jövőket odakalauzolja a 
többiekhez Erzsi azonban eltűnt. Benn maradt a 
fülkében. A munkások kalapácsaikkal a vonat



kerekeket kopogtatják sorba, hidegen csendül az 
érc, a kalauz a vonatkocsik előtt sétálgat, s mert 
a nagy villanyóra már a háború óta nem jár, a 
maga nagy öklömnyi óráját húzza elő.

Mennyi idő van még az indulásig? — kérdi 
Báti.

— 12 perc — válaszol a kalauz, akinek a zse
béből kikandikál a jegy lyukasztó szerszám vége.

Báti odamegy a fülkéhez, melybe Erzsi be
szállt. Megáll a hozzátartozók mögött, s a fülke 
lehúzott ablakába, a hozzátartozók feje fölött 
kiabál át: — Cinner elvtársnő.

Az ablakban állók megmozdulnak, hátranéz
nek, utat nyitnak. Erzsi az ablakban.

— 12 perc van még — mondja Báti.
Erzsi megfordul, s aztán jön le a lépcsőn. 

Szürke kosztümben, kalapját már fennhagyta a  ̂
fülkében, kezén kesztyű. Keze megszorítja Bá- 
tiét, s gyors pillantással, figyelmesen megnézi, 
felnéz a katonaruhás fiúra. Nem kérdi, miért 
jött ki. Csak azon csodálkozik, hogy Báti Pesten 
van. Báti torkában érzi a szívét.

— Ma jöttem.
— Borsi Kálmántól hallottam magáról — 

mondja Erzsi.
— Én semmit se hallottam rólad, mióta a 

frontra mentem. Nem tudom azt mondani, ma
ga, én már régóta tegezlek. Egész meglepett, 
mikor hallottam, hogy te azt mondod: maga.

Erzsi nevet.
— Csakugyan, én is, ha rád gondoltam.
— Énrám? — kiált fel lelkendezve Báti. — 

Maga is gondolt rám és tegezve?
Erzsi nevet, de most nem cseng olyan vilá

gosan a nevetése.
— Hogyan gondolt rám? — kérdezi Báti.
— Mint egy szegény asszony a katona fiára 

— mondja Erzsi és mpsolyog, de a szeme szomo
rú és komoly. — Nem tudja merre jár, csak 
tudja, hogy rosszul megy a sora, s még csak 
kis hamuba sült pogácsát se küldhet neki.

— Ez minden? — kérdezte Báti, de ekkor ke
zében nagy utazókosárral, a bejáratnál Sári 
bukkant fel, s lihegve roritott előre. Báti a pád
hoz vezette Erzsit, ahol ő ült az előbb, s csak



mikor Sárit már a vigyázásra kiállított ifjú
munkás a küldöttség kocsijáig kísérte, kérdezte 
újra: — Ez minden?

— Nem — mondta Erzsi. — Arra is gondol
tam, hogy hátha talált valakire, aki gondját vi
seli . . .  — Erzsi a lámpához ment, hogy 'a karó
rájára nézzen, s aztán visszajött és folytatta: — 
mert manapság kétszeresen nehéz egyedül len
ni, s te különben se bírod egyedül.

— De én egy percig se voltam egyedül — 
mondta Báti. — Mindig ketten voltunk. Csak 
egyszer hagytál el. Most mikor Kecskemétről 
eljöttem.

Nem láthatta Erzsi arcát, s ez most meg
könnyítette neki, hogy beszélni tudjon.

— Ezt, ezt gyorsan el keli- mondanom — foly
tatta. — Láttam egyszer egy kivégzést. Egyszer
re kettőt. A háború alatt. Két katonaszökevénvt 
állítottak egy farakás elé, s minket kivezényel
tek az udvarra a kaszárnyában, hogy megnéz
zük. A kivégzés pillanatában azt hiszem Kol- 
csak is éppúgy néz ki, éppúgy nézne ki, mint az 
á két magyar baka. Azt mondtam, mindig ket
ten voltunk. Nem igaz. Egy idő óta azok ketten 
mindig velem voltak. Erzsi, én nem vagyok már 
kommunista.

Kezükkel a pad támlájához támaszkodva áll
tak.

— Meyg akarom mondani neked: nem szabad 
ölni. Soha, semmiért, semmi körülmények kö
zött se szabad.

Erzsi még mindig hallgatott.
— Miért nem szólsz semmit?
— Ha választhatnánk! — válaszolta Erzsi. — 

De te se választhatsz. És azért, meglepett ugyan, 
amit mondtál, de nyugodt vagyok felőled.

— Menned kell már — figyelmeztette Báti, 
cs a keze átfogta a támlán Erzsi kezét.

Erzsi megrezzent, megfordult és sietve indult 
a kocsija felé, s már ment, mikor észrevette, 
hogy Báti nem jön vele. Báti csak állt tovább 
a padnál, s látta Erzsi arcát, mikor hátranézett. 
Ri^dt volt az arca; mint aki nem tudja hirtelen 
mit tegyen. Csak egy ' pillanatra nézett hátra 
Erzsi, aztán lehajlott a feje, nem lassan, hanem



mint egy ütésre, s már ment szapora léptekkel 
a kocsihoz, fel a lépcsőkön, s az ajtót is úgy 
tette be maga mögött, hogy meg se állt, hátra 
se nézett. A vonat fütyült. Báti leereszkedett a 
padra, s hallgatta, mint mozdul nyöszörögve s 
fújtat el aztán mellette szorgoskodó kattogással 
a vonat.

A vonat már rég elment, s ő még mindig úgy 
ült. Kábultan, fájó halántékkal. S ha később 
visszagondolt a következő napokra, mintha a 
következő napokat mind abban a tehetetlen bó
dulatban élte volna át, melyben a vonat indu
lása után maradt a pádon. Mindaddig, míg mint
egy rettenetes- erejű földlökésre, egyszerre meg 
nem rázkódott, s világossá nem lett előtte min
den. De talán nem is leheteti másképp. ESzmé- 
lésre időt se hagyva, követték egymást az ese
mények. Mint a gyorsvonat ablakából, ha má
sik vonat robog el mellette, ablakok, fejek, han
gok, színek, minden belemosódik a személytelen 
rohanásba, s szédült érzékekkel csak utóbb de
reng az embernek, hogy mit látott.

Vértes nem ment vissza a frontra, s még Lá
nyit is kerülte ezekben a napokban. Mint az el
nök elvtárstól, úgy tőle se lehetett megtudni, 
mit határoztak a kormányzótanácsnak azon az 
ülésén. Clómenceau a tárgyalások megkezdésé
nek feltételeként sürgönyében a csehek ellen 
való támadás beszüntetését jelölte meg. A ta
nácskormány hivatalosan közzétett válaszából 
nem lehetett kiigazodni, mert az csak annyit 
mondott, hogy a meghívást örömmel veszi tudo
másul, s mindent meg akar tenni, ami az igaz
ságos és méltányos békét előmozdítja. *

„Csapataink kitűnő harci kedvének és fárad
hatatlanságának eredményeképp számos hadifo
goly, gépfegyver és egyéb hadianyag esik ke
zünkbe” — hangzott a hadscreg-főparancsnok- 

\ ság jelentése —, s mégis, titokzatos hallgatás és 
a szlovák tanácsköztársaságról senki se beszél. 
A pártnapon se. Senki se ünnepli a Vörös Had
sereg győzelmeit. A pártnap nenua szlovák ta
nácsköztársaság, a győzelmes Vörös Hadsereg, 
hanem — Szamuelly jegyében zajlik. Szamuelly 
jegyében, mert az ő neve a vörös posztó, őt ve



szik űzőbe a szociáldemokraták, ö  maga is it,t 
van az ülésen, katonaruhában, mint most már 
mindig. Aki nem mondja ki a nevét, az is róla 
beszél, ö  tudja és hallgat. Kúnfi humanizmust 
követel a burzsoáziával szemben. Weltner de
mokratikus szabadságot. A szociáldemokrata is, 
akinek a neve elválaszthatatlan a vérfödőtői, 
melybe a salgótarjáni bányamunkások sztrájk
ját fojtották bele, most az is emberiességet hir
det.

Báti hallgatja őket. ö  már nem kommunista, 
mert ő tudja, hogy ölni nem szabad. De ezek 
nem erről beszélnek. Ezek ki akarnak békülni 
azzal az ellenséggel, melynek puszta létezése 
permanens gyilkosság: a burzsoáziával keresik 
a békét. Ezek azok, akikről irva áll Janó bácsi 
könyvében, hogy se nem melegek, se nem hide
gek, langyosak és az Ür kiköpi őket 
az ő szájából. Báti már nem kommunista, de 
nem tudja levenni szemét Szamuellyről, aki 
hallgat. Szamuellynek nem szabad megmutat
nia, mit tart erről a falkáról, nem szabad fel
pattannia a kérdéssel, hogy hol volt a humaniz
musuk a háború alatt, hol a német, az osztrák, 
a francia, az angol elvtársaik humanizmusa — 
tűrni kell őket, mintha elvtársak volnának, 
mert mögöttük tömegek vannak, munkástöme
gek és a pártnapon tapsviharokat váltanak ki. 
Soha, soha ezekhez semmi közöm se lehet — 
mondja Báti magában, s körülötte kommunis
ták itt is, ott is összesúgnak: mennyit nyeljünk 
még? Hogy lehetséges az, hogy így mernek be
szélni épp most, mikor a Vörös Hadsereg előtt 
tán Prágáig nyitva az út?

Végre Kun feláll. Ellentétben az előtte felszó
lalókkal a hibát abban látja, hogy a proletariá
tus eddig csak az ellenségei tyúkszemére lépett, 
holott a nyakukra kellett volna . . .  Bátit átjárja 
a meleg, és egész leikével tapsol. Ez inkonzek
vencia? A testvéreit azokban érzi, akik Kunnak 
tapsolnak. Kun egyébként tartózkodó, a másik 
oldallal szemben egyetlen személyes élű szót se 
enged meg magának. Kassa, Eperjes, Sátoraljaúj
hely a kezünkben, egy imperialista hadsereg fut 
verten a mi munkásaink, a mi parasztjaink elől



— és a kommunisták itthon, mintha defenzívá
ban volnának. Mintha defenzívában volnánk — 
gondolja Báti, aki már ném kommunista.

Kun után megint a diktatúrát támadó felszó
lalások hosszú sora. ök  azt mondják: Szamuelly
— és a diktatúrát gondolják. Ez az egy az, ami
ben igazuk van. Szamuelly végre felállt. Alig 
két percig beszél. A budapesti humanisták — 
mondja — nem tudják, hogy hat az országban 
ez az ő kritikájuk. Mikor azt mondja: humanis
ták — halvány ajka megvetéssel húzódik félre, 
de ez minden. Nagyzási mániában szenvedőkről, 
vérszomjasokról, mániákusokiól beszéltek itt az 
előbb: mindenki tudta, csak egy személyre gon
doltak. Akire gondoltak, az erről egy szót se 
szól. Szamuellyt Szamuelly nem érdekli. Csak 
még egy mondat a „humanistákról” és akkor a 
hangja fenyegetővé válik. Vagy pedig tudják, 
hogy mi a hatása az ilyenfajta kritikának, .és 
épp azért gyakorolják ilyen hévvel, de akkor . . .
— hangzik ez a második mondat, melyet csak 
egy gesztus fejez be, egy ökölbe szorult kéz, 
mely a magasba nyúlik.

Báti már nem kommunista, de a másik olda
lon vad kiáltások Szamuelly ellen, aki már 
megmondta, amit fellett, s visszaült a helyére, s 
ezek ellen a vad kiáltások ellen nem lehet más
képp, mint lelkesedéssel állni amellé, akinek az 
ökle milliók tunya tenyere helyett emelkedett 
az előbb oly erővel a magasba. Csatakiáltás 
Szamuelly nevfe jobbról is, de balról is.

Éljen Szamuelly! — kiáltja Báti.
Most az elnök elvtárs jelentkezik szóra. 

Ahogy feláll, csendet teremt, pedig hát, mond
ja, csak egy történetet akar elmondani, mert az 
a véleménye, hogy az elvtársak túlságosan siet
nek. Hátrasimítja a haját, s mesemondó hangon 
kezdi: — Valamelyik olasz városról olvastam 
egyszer, hogy annak volt egy katonája; ha rab
lók, ha éhínség, akármi ellenség fenyegette a 
várost, a derék városatyák mindig hozzá for
dultak. Mikor aztán a város már békében élt, 
Összeültek a városatyák, derék tisztes férfiak, s 
azt kérdezték egymástól: mit csináljunk ezzel a 
véreskezű emberrel, aki nélkül már tán nem is



volnánk? Volt köztük egy okos ember, az azt 
mondta, hogy ilyen kitűnő gyülekezethez mél
tatlan, rút bűn volna a hálátlanság, de viszont... 
ennélfogva azt indítványozza, meg kell ölni a 
katonát, s aztán tegyük meg a város védszent- 
jének. A különbség csak az elvtársak — foly
tatta elhagyva a mesemondó hangot — mi még 
nagyon, nagyon messze vagyunk attól, hogy 
békességben élhessünk — amondó volnék, vár
janak hát még Szamuelly Tibor kivégzésével, 
mert azt mondom, és ezt jegyezzék meg: sokan 
azok közül, akik most itt kígyót-békát kiálta
nak rá, a maguk nyakát is megvágnák, ha az 
övére kést emelnének. Akik itt ülnek, azoknak 
most már egy a sorsuk, akár akarják, akár 
nem. Épp azért az új párt nevét illetően, mivel
hogy annakidején a szociáldemokrata párt fel
tétel nélkül magáévá tette a kommunista párt 
programját, csak Kun elvtárs indítványa a lo
gikus: a magyar munkásság életben-halálban 
egy marad, a pártjának is csak egy neve lehet: 
Kommunisták Magyarországi Pártja.

Csak a beavatottaknak nem volt meglepetés, 
hogy így hallották beszélni az aranyfogút. Most 
látszott meg, hogy mennyire puszta formaság 
maradt a két párt egyesülése, mert hogy az el
nök elvtárs beszélt így, a szociáldemokrata ki
küldöttek tanácstalanul jiézték, mint ünnepük 
a kommunisták az ő öreg vezérüket. Kúnfi ve
tett véget a tanácstalanságnak Szocialisták Ma
gyarországi Pártja elnevezést ajánlott. Az el
nök elvtárs felszólalása után ez nyílt hitvallást 
jelentett, nem akárki, á proletárdiktatúra kö
zoktatásügyi népbiztosa volt az, aki nyílt hitval 
lást tett — a diktatúra ellen. És a magyar mun
kások képviselői a diktatúrát szavazták le szó
többséggel, mikor Kun indítványával szemben 
a magyar munkásság új pártjának neveként, 
közvetítő javaslatra, Szocialista Kommunisták 
Magyarországi Pártja félénk, felemás nevét fo
gadták el.

Pártnap után országos tanácskongresszus. Az 
első. Az egész országból Pestre jöttek parasz
tok, munkások, katonák a munkástanácsok ki
küldöttei. Mágnások, ügyvédek, bankárok par



lamentje helyén, ezer év óta először ad tör
vényt az országnak falu és város dolgozó, népe. 
Amit a magyar urak a vesztett háború után 
nem tudtak, azt a magyar dolgozók meg tud
ták tenni: megállították a románokat, meg a 
szerbeket, s kikergették a cseheket. Báti a ma
ga arcát nem látta, de látta az embereket. Mért 
nem örül senki? Mért nem beszélnek az orszá
gos tanácskongresszuson másról, mint arról, 
hogy Pesten kevés a zsír, kevés a burgonya, 
és hogy az élélmiszerüzletekben csak gerslit le
het kapni? A háborúban jobb volt? — kérdezte 
Báti a barna kendős proletárasszonnyal, akié
hez hasonló hangot rpost már nem lehetett hal
lani az élélmiszerüzletek előtt elkeseredetten 
sort álló emberek lármájában.

Kovács elvtárs az országos tanácskongresz- 
szus első napja után este pogromra és ellenfor
radalomra uszító röplapokat mutat — a tanács
kongresszus tagjainál találták. A tanácskong
resszuson sorba tesznek jelentést a népbiztosok 
az ország gazdasági helyzetéről. Számok, egész 
számosZlopok, mind azt bizonyítják, nehéz hóna
pok előtt állunk, de ha akarjuk, ha kitartunk, 
éhen halni senkinek se kell majd, túléljük és 
mint a Vörös Hadsereg a fronton, győzünk ide
haza is. Böhm, a hadseregfőparancsnok szociál
demokrata, de egykori munkás, akiben ekkor 
még kommunisták se kételkednek, nyílt választ 
követel, akarja-e a munkásság továbbra is vi
selni a nélkülözéseket, mert — áll fel utána 
Kun — hogy harcoljon a Vörös Hadsereg, ha 
mögötte magán a tanácskongresszuson ellen- 
forradalmi agitáció folyik? És az ülés végén a 
felszólások után, melyek Szamuellyt támad
ták, még egyszer Kun áll fel. Ebben az órában 
kapott értesítést, Kalocsán és környékén ellen
forradalom tört ki. Felfegyverzett fehérgárda 
garázdálkodik, á munkástanácsot elfogták, el
nökét agyonlőtték. Azok számára, akik Szamu
ellyt támadják, egy kérdése van: ki akar Sza- 
muelly helyett odamenni? Senki se akart, de 
Szamuelly akkor már útban is volt oda.

Báti a kongresszus ürügyén még Lányit is el
kerülte. Egy délután a szovjet ház halijában



Sándorral találkozik. Sándor, ott volt Szamu- 
ellyvel Kalocsán. Tegnap jött. Sándor már nem 
nevet úgy, mint azelőtt. Nem is mesél szívesen. 
Hisz benne volt az újságban — mondja. — De 
most már — teszi hozzá aztán száraz nevetéssel 
— elmondhatom, hogy én is voltam háborúban. 
A fehérek felrobbantották Dunapatajnál a hi
dat, és tudja, Báti elvtárs, mi az, hogy közel
harc? ö t óráig tartott. Nem számoltam meg, de 
száznál biztos több volt a halott. De Kalocsára 
aztán már harc nélkül mehettünk be. Biz’ isten, 
hogy megcsókolt az utcán egy elvtárs, mikor 
jöttünk.

Báti ül és hallgatja Sándort. Sándor csendesen 
beszél, mert a hallban mások is vannak, s ha 
Kecskemét óta nincs is tán olyan jóban Bátival, 
mint azelőtt — dahát mégiscsak Báti elvtárs. 
Báti elvtárs pedig azt gondolja: megszöktem 
Kecskemétről és a Vörös Újságban benne van 
az ítélet: Blaha elvtársnak sikerült. „Oktató
munkára” ítélték el azokat, akik fegyverrel tör
tek terád, Sándor és azokra a milliókra, akik 
emberként akarnak élni. S autó áll meg a szov
jet ház előtt. Szamiuelly érkezik, beesett arccal, 
kissé hajlott háttal. Csak maga elé néz, üdvöz
lésre csak épp a sapkájához emeli kezét, megy 
fel. Senki még csak nem is mosolyog rá, csak 
utat nyitnak neki. Tudják, Kalocsáról jön.
' — Tiborra is ráfér az alvás — mondja Sán

dor. De tíz percbe sem telik, Szamuelly már 
jön vissza. Mellette a lépcsőn a púpos Kovács 
elvtárs.
i Szamuelly odahívta Sándort magához, Sándor 

még két Lenin-fiút szólít elő, s mennek Sza- 
muellyvel az autóhoz, felülnek, az autó elindul. 
Kovács elvtárs befordult a portásfülkébe. Báti 
hallja, telefonál. — Dani? Tibornak ötven em
bert ki a vonathoz. Dunántúlra. Igen, azonnal.

Kovács elvtárs kijön, szemben ül vele Báti. 
Valami furcsa van az arcomon? — gondolja 
Báti, mert Kovács elvtárs megáll és nézi. Vagy 
talán csak elgondolkodott valamin? Vagy ta
lán egyszerre Kovács elvtársnak is valami túl 
nehézzé lett? Báti ránéz, szeretne valamit mon
dáid, várja, hogy a másik mondjon valamit.



Nem, talán csak szórakozottság volt, Kovács 
elvtárs már megy vissza, fel a lépcsőn.

Másnap volt június huszonnégyedike. Heggel 
egy rövid hír a Vörös Újságban, melyre Báti 
előtt egyszerre, mint pillanatnyi villámfényben, 
felrémlett az elnök elvtárs arca, mikor a kor
mányzótanács ülése után találkozott vele a Du- 
na-parton. Az antantnak adott ígéretünknek 
megfelelően megkezdtük a cseh fronton a visz- 
szavonulást — állt az újságban. Egy nappal 
előbb, tegnap reggel még a szlovák tanácsköz
társaságának arról a határozatáról szólt a hír, 
hogy felállítja a szlovákiai Vörös Hadsereget, 
30 000 vagon fát küld Budapestre, és összes fe 
lesleges használati cikkeit és minden nélkülöz
hető élelmiszert legsürgősebben Budapest pro
letariátusának rendelkezésére bocsát. A szlovák 
tanácsköztársaság, melyet a győzelmes magyar 
Vörös Hadsereg a kormányzótanács parancsára 
sorsára hagy?



E G Y Ü T T  M A R A D N I !

A Központi Munkástanács ülése eznap ennek 
a hírnek a jegyében indul. Az ülésteremben 
kommunisták és szociáldemokraták két nyíltan 
ellenséges tábora'. Lárma, fenyegetés, szemre
hányás, melyben minduntalan elvész a kommu
nista népbiztos hangja, aki Budapest ellátásá
nak biztosítására két rendszabályt ajánl: az ara
tás idejére budapesti munkásokból karhatalmat 
szervezni, melynek ki kellene menni az agrárte
rületekre, másrészt Budapest tehermentesítése 
érdekében a nyár tartamára a burzsoáziát a vá
ros területéről kilakoltatni, mert nemcsak mint 
fogyasztó, hanem mint a zugkereskedelemnek 
és árdrágításnak legfőbb tényezője, súlyosbítja 
az amúgy is rendkívül súlyos élelmezési nehéz
ségeket. A kommunisták a rendszabályokhoz 
akarnak hozzászólni, azokat megvitatni, mert 
aggodalmasnak találják a vidéket ellenforra
dalmi elemekkel, mint a fővárosi burzsoázia, 
benépesíteni. De nem lehet nyugodt tanácsko
zásról szó. A másik oldalon felszólalások, me
lyek nem a rendszabályokat vitatják vagy eset
lég más orvoslást ajánljanak, hanem panaszt 
emelnek. Panaszt, mindig panaszt, csak panaszt, 
melyhez a karzat eszeveszetten tapsol.

Báti késve jött a munkástanács ülésre, kinn 
volt Steinner elvtársnál. S ahogy itt ül a fülsi
ketítő lármában, — Vértes felszólítására az el
nök kiürítette a karzatot, úgyhogy most már a 
kommunisták se fékezik magukat. — Báti Stei- 
ner elvtársra gondol, aki sebesülten fekszik, és 
a szlovák tanácsköztársaságra melyről Steiner



elvtárssal beszélt, akinek a fél lábát, akinek Ko- 
cziánt, Zsámbokit, s még sok-sok embert jelent 
önmagán túl is a szlovák tanácsköztársaság. 
Báti pedig nézi csak, mi folyik itt. Ahhoz, hogy 
az ember meghaljon, elég tudni a tilalmat, hogy 
ölni nem szabad, de ahhoz, hogy élni tudjon, 
hogy hű, igaz, tisztességes ember legyen, ahhoz 
ez rettenetesen kevés.

Az elnök hangja elvész a dühödt hangzavar
ban. Báti tekintete találkozik Vértesével, aki 
fent ül az emelvényen a népbiztosok között. Fá
radtnak látszik, két keze az ölében. Ott ül mel
lette a pénzügyi népbiztos. Egy ember, akinek 
nincs egyetlen patetikus szava, s még ebben a 
teremben is, valahányszor felszólal, mindig 
emelkedett hangulatot tud teremteni. Adatok
kal és számokkal és a belőlük vont konklúziók
kal. Nem lelkesedést, nem kétségbeesést — két
ségbeesést akkor se, ha lesújtó pénzügyi mérle
get állított fel; — ha 5 beszélt, akkor a hallga
tósága gondolkodásra kényszerült. Soha azelőtt 
politikával nem foglalkozott, tolsztojánus volt, 
tanár, mint Lajos s mint Lajossal Pistuka, a pu
ritán népbiztos elvtárssal harminc volt diákja 

/ állt be májusban a Vörös Hadseregbe. Ott ül 
most Vértes mellett a fakír önmegtagadásával, 
fejét a válla közé húzza, s néz maga elé. Stein 
elvtárs ül mellette. Előrehajcl, a szociáldemok
rata padsorokat nézi, és az indulat csak úgy 
szikrázik sötét szeméből. De hallgat, mert a nép
biztosoknak úgy kell tenniük, mintha a kor
mányzótanács egységes volna. Tudja ezt doktor 
Landler is, de ő, aki maga is a háborúban a szo
ciáldemokrata párt hivatalos jogvédője, ügy
védje volt, ő megengedheti magának —, s ha 

^nem engedhetné meg, akkor se tudna magán 
uralkodni, bíborosra vált arccal, élesen kiáltja 
le egykori régi elvtársai felé: Svihákok!

Azok már, mint a kommunisták is, elhagy
ták a helyüket, és az elnöki emelvény alatt ök
lüket rázva állnak egymással szemben. Kúnfi, 
szintén fenn az emelvényen, néha idegesen a fü
léhez kap. Visszataszítja ez a durvaság és szen
vedély. Neki Anatole Francé maradt a kedvenc 
írója, neki fülét tépi ez a lárma. Ennek a Köz-



ponti Munkástanácsnak első ülésén lángoló for- 
forradalmi beszédet mondott. Ebben a pillanat
ban tán még a saját elvtársaihoz sincs köze.

Báti arra riadt föl, hogy hirtelen csend lett, 
s akkor látja, hogy az ajtóban fiatal katona áll, 
mindenki arra néz, mintha még mindig nem 
tudnák felfogni, amit az előbb hallottak. A fia
tal katona magából kikelve sikítva ismétli: El
lenforradalom! Ellenforradalom Pesten. Nemze- 
tiszín zászlók alatt vonulnak fel a szovjet ház 
ellen!

Báti felállt, s már csak azt látta, hogy azok, 
akik még két perce tele torokból kiáltották a 
kommunisták felé: Hóhérlegények! — most csak 
hanyatt-homlok menekülnek. Volt, aki rémületé
ben az ablakhoz ugrott, s csak mikor látta, hogy 
szabad az út még az ajtón keresztül is, ugrott át 
a padokon s futott az ajtóhoz. A választás csak 
az volt: ha lassabban is, több méltósággal is, 
mint azok, menni és itt hagyni a csoport kom
munistát, akik mintha egy pillanatig haboztak 
volna, hogy ne vessék-e rá magukat a menekü
lőkre — vagy pedig maradni velük, akik itt áll
tak keserű dühvei, elszántan és elárulva. Nem 
velük maradni, annyi lett volna, mint azokkal 
menni. S Báti már ott állt az árván maradt el
nöki emelvényen, s magából kikelve rázta a 
csengőt és kiáltott:

— Együtt maradni! Együtt maradnil —:, s 
mikor látta, hogy a menekülök közül a sikoltó 
hangjára senki még csak a fejét se fordítja visz- 
sza, fuldokolva, hangjában a düh sírásával kiál
tott utánuk: — Becstelenek . . .  Csalók . . .  Bitan
gok . . .  — Erre egy húsos fej mégis visszafor
dult, s Báti soha nem tudta elfelejteni: fölénye
sen elégedetten, gúnnyal vigyorgott Bátira.

Vértes hangját hallotta. Az elvtársakhoz be
szélt, akik együtt maradtak. Egyszerre elmúlt, 
eltűnt minden, ami vad és szennyes itt az előbb 
•egy órán át a levegőben, kavargott. Majdnem 
nyugodt, rövid ötperces tanácskozás. Ki hova 
menjen, kinek van, kinek nincs fegyvere, s ke
vés szóból értették egymást. — Báti elvtárs, mi 
a városparancsnokságra megyünk.



Mögöttük az egykori tolsztojánus — az ö 
ajánlata volt, hogy ne egy csoportban menjenek 
mind — Stein elvtárssal.

— Mára várom Sárit — hallotta Báti maga 
mögött Stein elvtársat. S egyszerre hallotta a 
saját nevetését, mert Blahára gondolt, aki nem 
tudja, hogy nem lehet választani. Ez nem volt 
eszelős vagy még csak ideges nevetés se. Valami 
oíyanféle nyugalom érzése volt, mint mikor a 
fronton Kálmánnál volt.

— Az én feleségem és a kislányom, mikor el
mentem, még a szovjet házban voltak — hal
lotta a pénzügyi népbiztos hangját.

— A legaggasztóbb — vélte Stein elvtárs — 
hogy a városparancsnokban sem bízhatunk, hi
szen szociáldemokrata.

S a pénzügyi népbiztos most már nem beszélt 
többet a feleségéről és a kislányáról, akiket a 
szovjet házban hagyott, hanem arról, hogy va
jon a csepeli, mátyásföldi, kőbányai, újpesti 
munkásokhoz eljutott-e már a riadó.

A  városparancsnokságon semmit se lehetett 
megtudni. Még azt se, ami mindenki kérdése 
volt: mi van Kun Bélával? Mi van a szovjet 
házzal? Vértes igazolványokat állított ki, ami
ket aláíratott és lepecsételtetett a városparancs
nokkal, aztán revolvereket hozott és szétosz
totta.

— Hát fogja már — szólt rá Vértes türelmet
lenül Bátira, aki mióta Kecskemétről visszajött, 
nem viselt fegyvert magánál. Vértes és Báti a 
városparancsnokságról a Duna-part felé igye
keztek, mért onnan hangzottak a lövések. Sűrű, 
visszhangzó pus'karopogás, s közbe gránát s 
egy-egy ágyúlövés. Kalap nélkül, lihegve, Sar- 
kadi jött velük szembe. Báti pár nap előtt ta
lálkozott vele, és akkor az agitációs plakátokat, 
azoknak az ízléstelenségét csúfolta. Most sápadt 
volt, és fegyvert kért.

-r- A József telefonközpontot megszállották a 
fehérek.

— Miféle fehérek?
— A Ludovika Akadémia növendékei. Az En- 

gels-kaszárnya és az óbudai matrózok a fehé
rekkel tartanak.



Vad fegyverropogás. Közel' a Duna-parthoz, 
ahova kiértek, embertömeg rohant rémülten 
szembe velük. A Dunán karcsú, fehér monitor 
állt, onnan lőttek és lőttek. A tömeg menekült, 
de közben odítoztak: Most, most megkapják a 
vörösök.

— Nem tudom, egy vagy több monitor volt-e, 
csak azt láttam, hogy üdvözlésükre kendőt lo
bogtatva rohantak a Duna^partra, — beszélte 
Sarkadi, és szemében egyetlen mozdulatlan 
könny égett — királyt és fehérgárdát éltettek! 
Hallottam!

Fegyvert akart Sarkadi, honnan kaphatna 
fegyvert.

— Meg kell próbálni, bemenni a szovjet 
házba — szólt Vértes Bátinak.

Teherautón, zsúfolódva fegyveres munkások 
és vöröskatonák robogtak el mellettük.

— A József központhoz — kiáltottak vissza - -  
ott tart a harc.

— Fegyvert — csikorgatta fogát Sarkadi.
Vértes a szovjet ház felé indult, s Báti a zse

bébe nyúlt és odaadta a revolverét Sarkadinak, 
aki kezében a revolverrel mindjárt Vértes után 
rohant.

Bátit, mikor egyszerre megint fegyver nélkül 
érezte magát, valami nagy, örömteli nyugalom 
szállta meg. De még abban a pillanatban fel- 
rémlett előtte: te nem akarsz ölni — de másnak 
adtad a fegyvert. Körülötte a tömeg gyűrűzött, ~ 
mely az előbb a vörösök vesztén újjongva ri- 
koltozott a Duna-parton. Bátin egyenruha, gyű
lésekről, előadásokról Pesten különben is sokan 
ismerik, s ezek itt mind ellenségek, már érzik 7 
a vérszagot a levegőben, a vérszag tartja őket 
így együtt, mámorosán és rikácsolva, türelmet
lenül tüzelik egymást. Miért nem mondja meg 
most ennek a jóruhás csőcseléknek, — mért nem 
sikolt ja a fülükbe, hogy ölni nem szabad, hogy 
a gyűlölet és emberkéz ontotta embervér már 
bűzhödtté teszi a föld levegőjét, magatokhoz, 
magatokhoz legyetek végre irgalommal, elég 
már! Kihevült, kaján arcok s ropognak, ropog
nak a fegyverek. De mit keres itt? A József köz
pontban ott vannak, benn fehérek, kívül vörö



sök, lőnek egymásra, ott freccsen, folyik a vér. 
Nem itt állni, hanem ott, oda kellene menni a 
sikoltással, hogy elég, hogy nem szabad. A vö
rösök között, mint a munkások is, akik az előbb 
az autóról intettek neki, sokan ismerik. A vörö
sök. A vörösök eldobják a fegyvert, maradnak 
úgy mint ő, meztelen kézzel s a sikoltással, hogy 
nem szabad — erre kirontanak a fehérek és mé
szárolni kezdik azokat, akik az én szavamra 
dobták el a fegyvert és akkor — akkor én kapom 
fel az első puskát és leszek megint áruló — én 
kapom fel a fegyvert, melyet én dobattam el, és 
lövöldözök a gyilkosokra. Ez nem gondolat, nem 
okoskodás volt. Látta a József központ ablakait 
csillogni a napban, ott volt, mindezt látta, tette 
— csak mikor körülnézett, s letörölte a homlo
kát, látta, hogy tán egy perce sincs még, hogy 
Vértes elindult, mert ott látta a sarkon Sarka- 
dival, s Báti most már sietett utánuk, a szovjet 
házba.

A monitorról a szovjet házat vették célba a 
fehérek. A tető egy részét meg két lakószobát 
szétromboltak. Üresen állt a szovjet ház. a nép
biztosok családjai is elhagyták az ostromolt épü
letet. A jóruhás csőcselék, mely a szovjet ház 
körül leselkedett, még habozott. Vértes a város- 
parancsnokságra ment, hogy a szovjet ház vé
delmére őrséget szerezzen, míg Báti Sarkadival 
együtt az utcáról hozott be rongyos embereket, 
öregeket és fiatalokat, asszonyokat és lányokat, 
mert az utcán nemcsak ellenségek, hanem — 
rongyosok is álltak. A Lenin-fiúk őrszobájábói 
fegyverezték fel őket, és Sarkadi a Duna-partra 
ment ki velük, hogy tűz alá vegyék a dunai mo
nitort. Mikorra Vértes visszajött, már a rongyo
sok egész kordona vette körül a szovjet házat; 
akiknek nem jutott fegyver, azok csak úgy áll
tak, s Báti karabéllyal a vállán, derékszíján ké
zigránáttal állt köztük a szovjet ház előtt.

Báti fizóta az éjszaka óta, hogy Vértes a hit
ről beszélt neki, nem mondott el semmit Vér
tesnek arról, hogy milyen messze került Vértes 
hitétől. Igaz, az volt az érzése, hogy Vértes ke
resztüllát rajta, keresztül ezen a hirtelen elhall
gatásán, s tán meg is veti. Mikor Báti kiment a

1 28 O p tim istá k  II. 433



frontra, s elköszönt Vértestől, Vértes, aki fon
tosabbnak tartotta volna, hogy Pesten maradjon 
az agitáció miatt, azt mondta Bátinak búcsú
zóul: Tudja, hogy a frontramenés is lehet a de
zertálásnak egyik módja?

Igen, Vértes volt az, aki ezt a szót a fejébe 
ültette. Vajon tudta-e Vértes, hogy mi történt 
Bátiban ezen a napon — mennyi minden addig, 
míg, megint karabéllyal a válíán. át nem vette 
a szovjet ház parancsnokságát? Hogyha nem 
tudta, akkor mért lett volna az, hogy a város- 
parancsnokságról jövet, mögötte a magával ho
zott Lenin-fiúkkal, s a kordonon túl leselkedő 
emberek tömegével — amint megpillantotta Bá- 
tit, kinyújtotta feléje mind a két karját, és szó 
nélkül, a két kezével kétszer megsimogatta Báti 
arcát? Bátinak hideg futott végig a hátán — ő 
maga is ebben a pillanatban eszmélt csak rá, 
hogy mit tesz.

— Stratégiailag tán nem fontos a szovjet ház 
— mondta a következő percben már tárgyilago
san Vértes — de nemzetiszínű zászló a szovjet 
házon: ez az ellenforradalom számára felbecsül
hetetlen szimbóliumot képviselne. A monitorok 
nem hiába vették célba épp a szovjet házat. Ez 
volt a jeladás.

— Volt — mondta már Vértes, mert a monito
rok egyelőre eltűntek a Sarkadiék tüzelése, s 
főleg az ágyúk elől, melyeket a budai hegyekre 
katonák és ifjúmunkások állították fel.

— A fehérek számítása az volt, hogy a tá-. 
madás a szovjet ház ellen — általános felkelést 
vált ki. Azt hitték, hogy már itt az ideje. A két 
kaszárnyában azonban a tiszteket elfogták, s a 
legénység megint mellettünk van. Csak a Jó
zsef központ előtt tart még a harc. Tisztek és 
háromszáz kadét tartja az épületet. Mi van Lá
nyival?

Lányi csak késő este bukkant fel. Szemüveg 
nélkül, bekötött fejjel. Akkor már a vöröskato
nák visszafoglalták a József telefonközpontot. 
De tizenhét vörcskatonát öltek meg a ludoviká- 
sok, mielőtt megadták volna magukat. Lányit, 
aki a Vörös Újság számára az elesettek névso-



rát hozza, körülállják a hallban. A tizenhét 
név közt Báti ott látja Sárosi Pali nevét is.

Az ellenforradalom azonban le volt verve. 
Lányi csak áll, nem beszél semmit, várja hogy 
visszakapja a kézről kézre járó listáját.

— Hol volt? — kérdi Báti.
— Újpesten — és úgy mondja ki ezt a szót, 

mint aki azt mondja: a pokolban jártam. És 
zsebretéve a listát, szó nélkül megy fel a szo
bájába.

A szovjet ház ekkor már nagyon benépese
dett olyanokkal is, akik nézni jöttek, hallani, 
hogy mi történt, mert csak most, hogy a külön
böző híreket egybe vetették, lehetett csak meg
tudni, mi történt a város különböző pontjain. 
Báti felment Lányi után.

Lányinak Báti mondta, hogy nézzen, ki néha 
Újpestre Steiner elvtárshoz, aki mozdulni nem 
tud, s már valósággal mint ellenséges táborban 
él a saját otthonában, és azonkívül, amit az új
ságból megtud, semmi egyéb hírt sem hall, 
mert egy idő óta Gubi elvtárs se látogatja. Alig 
ült nála Lányi egy félóráig, csörömpölve törik 
be az egyik ablak, és egy jókora kő üti le az 
éjjeliszekrényről a gyerekei berámázott fény
képét. Lányi az ablakhoz megy — az utcán az 
emberek csoportokban, valami szokatlan izga
lom, mozgás s egyszerre a hihetetlen hír, me
lyet az arra sietők közül többen is megerősí
tenek: a Mautner szövőgyár munkásai fegyver
be álltak a diktatúra ellen. A Mautner szö
vőgyár tán tíz percre van csak a Steiner elvtárs 
gyárától. Lányi ment, hogy közelebbit tudjon 
meg. Újpesten már tudtak az ellenforradalom
ról és a monitorokról, de Pestre telefonálni 
nem lehetett, mert a Jószef telefonközpontban 
a ludovikások ütöttek tanyát. Lányi csak visz- 
szasietett, hogy Steiner elvtársnak megmondja, 
mit hallott az utcán.

— S most már a Mautner gyárról szóló hír 
világos — vélte Lányi. — A munkások egysze
rűen fegyvert fogtak a diktatúra védelmére.

És Lányi menni akart Pestre. Steiner elvtárs 
azonban azt mondta, ne menjen — ő ^ismeri 
Újpestet, ő lehetségesnek tartja, hogy a Maút-



ner gyár munkásai nem a diktatúra védelmére 
fogtak fegyvert. Oda kell menni — mondta Stei 
ner elvtárs — engem ismernek.

Steiner elvtárs felesége, aki a kődobásra ré
mülten csukta be a spalettákat, magánkívül 
volt, mikor látta, mint fogja a béna lábát az 
ura a két kezébe. Ennek a lábamnak már nem 
fog megártani — mondta Steiner elvtárs — oda 
kell menni. Lányi segített neki felöltözni, s 
ment aztán kocsit keríteni. Az asszony  ̂sírt, jaj- 
veszékelt, Steiner elvtárs ült az ágyon és várta, 
hallatszik-e már a kocsizörgés. Hintóval jött 
Lányi, s miután Steiner elvtársat felültették, az 
mutatta a feleségének, hogy kényelmesebb a 
béna lába ott, mint az ágyban, kinyújtva a kis
ülésen s hogy több hely legyen, Lányi a kocsis 
mellé ült. így hajttattak a Mautrter gyárhoz. 
Odaérve a gyár rácsos kaDuia előtt álló ember
tömeg feje fölött jól beláthattak a gyár udva
rába. Fegyveres munkások álltak ott benn, 
asszonyok s gverekek is köztük, s az udvar kö
zepén egy úriember, aki a munkások helyeslő, 
elkeseredett közbekiáltásaitól kísérve a vörös 
gazemberekről, szovjet házi lakomákról tart be
szédet.

— Gubi elvtárs! — kiabál le Steiner a hin- 
tóból, mert azok között, akik kívül és kintről 
hallgatják a messzehangzó udvari szónokot, ott 
áll sötét arccal, zsebretett kezekkel figyelve 
Gubi elvtárs is. Gubi felnéz, aztán lesüti a sze
mét, de nem mozdul. De mások is meghallották, 
és mindenki a kocsi felé fordult, amelyben fé1 
lábát mereven kinyújtva, katonaruhában ül és 
kiabál Steiner elvtárs: Elvtársak! Munkások . . .

— Ez is zsidó! Büdös zsidó! — kiáltja az ud
vari szónok, és a gyárudvarból vad lárma köz
ben kövek röpülnek a kocsi felé. Steiner elvtárs 
két kezét a kőzápor elől a feje fölé tartva, de 
egyébként mintha csak csendes eső paskolná 
minden oldalról, felállni nem tud, csak ülve 
beszél, kiabál tovább. '

— Nincs zsidó, nincs keresztény, szegények 
és gazdagok közt folyik a háború, proletárok, 
elvtársak, ne hagyjátok magatokat félrevezetni, 
öngyilkosság, amit csináltok . . .



A fiákeros, aki gyanútlanul állt kötélnek, 
amint látta, hogy milyen veszélyes helyzetbe 
kerülnek ö és a lovai, menni akart, elhajtani, de 
Lányi, miközben Steiner beszélt, a kocsissal du
lakodott, aki végül is átkozódva ugrott le a ko
csiról, és Lányira hagyta a gyeplőt, ö t vagy tíz 
percig vagy fél óráig tartott ez így — Lányi 
nem tudta megmondani. Vöröskatonák, Lenin- _ 
fiúk és pár száz fegyveres vörösmunkás kerüli 
végre a kapu és a kocsi közé. A Mautner gyár 
munkásaitól elvették a fegyvereket, a vezetőik
nek, a szónoknak is a messzehangzó hangjá
val, már ácsolják a gyárudvarban az akasztófát 
— mondta Lányi —, de hogy Steiner elvtársnak 
kőzáporban kellett beszélni és hiába beszélt. . . 
ezt nem lehet elfelejteni.

— Nem is kell — mondta Vértes, aki szintén 
feljött közben Báti után, hogy megnézze, mi 
történt Lányival. — Február huszonegyedikén, 
még majdnem Budapest egész munkássága meg 
akarta kövezni a kommunstákat. Ma, csak négy 
hónappal később — már csak a Mautner gyár 
munkásai: így kell majd, Lányi elvtárs, az ese
ményt a Vörös Űj ságban beállítani.

— De a gyár előtt is munkások álltak, s egy 
hang se kelt Steiner elvtárs védelmére — be
szélt Lányi, aki úgy nézett maga elé, mintha 
még szemében volna a lázálom. — Várakozó 
állásponton voltak!

— És mégis Steiner elvtársnak volt igaza — 
szólt Vértes türelmetlenül — Steiner elvtárs
nak, aki mégis tovább beszélt hozzájuk, mert 
mégis és mégis ők a föld sója. Ez az, amit seiri- 
mi körülmények között sem szabadna elfelej
teni.

■— Ha elfelejtettem volna — mondta Lányi a 
kezét lassan húzva végig a két szemüveg nél
kül maradt szemén — nem fájna így.

— Semmi ok kétségbeesésre — szólt Vértes.
—Épp ma derült ki, hogy a munkások zúgolód
nak ugyan a nélkülözések miatt, de, ha ők ma
guk tán nem is tudják, az ő akaratuk tartja a 
diktatúrát.



— Sarkadi — bizonygatta Báti is Vértes iga
zát — puskával a kezében délután óta őrzi kint 
a Duna-partot.

— Az mindenesetre más — rázta fejét Vértes 
—' Sarkadi anarchista. A munkás sose anarchis
ta. A munkás épp ellenkezően alfe tudja ki
várni, hogy az élet megint normalizálódjék. 
Ebből élnek a szociáldemokraták. De nálunk 
már van olyan munkás is, sok olyan, aki észre 
tér egy ellenforradalmi kísérletre is. A másik 
részének. . .  azoknak tán az kell, ami még csak 
jönni fog.

— Jönni fog? — kérdezte egyszerre a másik 
kettő. Az ellenforradalom leveréséhez huszon
négy óra se kellett, túl vagyunk már az ellen- 
forradalmi kísérleten is, s Vértes mégis arról 
beszélt, „ami még jönni fog”?

— Mi hír Szlovákiából? — kérdezte hirtelen 
gondolattársítással Báti.

— Fegyverszünet — felelte Vértes. — Kiürít
jük s Clémenceau kötelezte magát, hogy ha mi 
visszavonjuk Szlovákiából a csapatainkat, a ro
mánokat is vissza fogja parancsolni a kijelölt 
hartárok mögé. Lányi elvtárs — szólt még távo
zóban— azt is meg kell írni, hogy a rhunkások, 
akiknek természetesen hajuk szála se fog meg
görbülni, mind belátták tévedésüket.

Lányi megmosdott, és ment a szerkesztőség
be. Éjfél után, mikor visszajött, Bálát ott találta 
még a hallban, a Lenin-fiúk közt, akiknek egy 
része szintén részt vett a József központ ostro
mában. Lányi szórakozottan állt meg közöttük. 
Izgatottan beszélték, hogy a ludovikásoknál, 
mikor megadták magukat, már alig találtak 
töltényt, benn az épületből, biztos fedezékből 
előbb alaposan gyakorolták magukat az úrifiúk 
a céllövész'etben. A tisztjeiken kívül, akiket Ko
vács elvtárs a Zrínyi utcába vitetett, azok most 
kétszázötvenen a Martinovics-kaszámyában 
üdülnek.

— Lövöldöztek ránk órákig, s Kovács elvtárs 
most még várat minket. Minek ide még bírósági 
tárgyalás — mondták. — Dani is .haragszik. Ez 
nem igazság.



Sándor az este jött a Dunántúlról. Báti az új
ságban olvasta: Sopronban csornai ellenforra
dalmárokat végeztek ki. Sándor nem mesélt Bá- 
tinak. A többiek beszélgetésében sem vett részt. 
Kicsit félrehajtott fejjel, fél vállal a falnak tá
maszkodva, fáradt képpel állt egyedül.

— Hallotta — szólt oda neki Báti — Sárosi 
Pali. . .

— Hallottam — mondta Sándor, és furcsa 
merev arccal csak bólintott.

— Mit értett Vértes azalatt, hogy „ami még 
jönni fog”? — kérdezte Lányi, mikor felmentek 
lefeküdni. (

„Ami még jönni fog” — minden ami még jött, 
csak ennek az előrevetett árnyéka volt. A szov
jet házban egymás után bukkantak fel hosz- 
szabb-rövidebb időre a diadalmas Vörös Had
sereg parancsnokai és politikai megbízottai — 
Szlovákiából jöttek vissza, parancsra. Kálmán 
nem jött be a szovjet házba. Lajos se. ök vissza 
mentek az ezreddel a román frontra. Csak Pis- 
tuka jött fel Bátihoz, mert Pistukának halaszt
hatatlan ügye volt. Nem tudta, hogy mondja 
meg Bátinak, miben áll ez a halaszthatatlan 
ügy. Nem mondhatta, hogy szeretője van, mert 
az nem is igaz, s neki magának is valahogy csú
nyán hangzott; azt se mondhatta, hogy kedvese 
miatt, mert a dolog nem volt rendben, nem pe
dig azért, mert a Pistuka szerelme nem osztotta 
Pistuka lelkesedését a Vörös Hadsereg ügyéért. 
S így, bár olyan bután hangzott, hogy Pistuka 
belepirult, csak úgy fejezte ki magát, hogy az 
ideálom... — Az ideálom itt van Pesten, s azért 
kértem az ezredparancsnok elvtárstól egy napra 
szabadságot.

— Olyan szép volt — mondta Pistuka. — 
Ahová betettük a lábunkat, ott munkás-, pa
raszt- és katonatanácsok virágzottak ki. S most, 
hogy vissza kellett fordulni, mi tapossuk le a 
magunk kertjét. És ahogy jöttünk vissza, hallot
tuk, hogy a csehek, akiket minden talpalattnyi 
földről kínnal és bizony nagy harcokkal kerget
tünk ki, most kényelmesen sétálnak vissza mi 
mögöttünk, vissza a mi falvainkba, a mi városa
inkban —, és első dolguk elfogni és bántani



azokat, akik ölelő karral jöttek elénk. Ügy 
képzelje, Báti elvtárs, ma még itt van, nincs 
erő, amely ki tudná kergetni — és elmegy, Sza
bad akaratból, és tudja, hogy holnap itt a maga 
helyén hadbíróság ül majd és börtönöztet és 
gyilkol-

Pistuka hangja egyszerre suttogóvá vált.
— Báti elvtárs, mikor megjött a parancs, 

hogy vissza kell vonulni — az ezredparancsnok 
elvtárs sírt. És amerre mentünk, sokan sírtak. 
Mondja, Báti elvtárs, miért kellett visszajön- 
rünk? A tanár elvtárs se tudta megmondani. 
Miért? Báti elvtárs tudja?

— Alighanem azért, Pistuka — mondta Báti 
— mert idehaza gyöngék vagyunk.

— De akkor inkább mindannyian halnánk 
meg, inkább azt, mint ahogy azokat most el
hagytuk.

— Nem úgy van, Pistuka, nem tudod, hogy 
az oroszok is valami ilyet csináltak a breszt- 
litovszki békével? Az antantal megállapodá
sunk van, ahogy mi kivonultunk Szlovákiából, 
a románok is mindjárt elhagyják a mi terüle
teinket.

Pistuka a fejét rázta.
— Nem tudom, hogy volt az Breszt-Litovsz- 

kal. De mégha a románok ki is vonulnak, ak
kor se lett volna szabad. Olyan ez, mintha nem 
volnánk tisztességesek.

Aztán azt kérdezte:
— Báti elvtárs, most már mindig szovjet ház 

parancsnok marad? Nem jön ki hozzánk?
— De hiszen a románok most kivonulnak, 

nem lesz majd háború . . .
Én nem bízom Clémenceau szavában, és a ro

mánok se lesznek olyan buták, mint mi — rázta 
Pistuka a fejét — (az előbb borbélynál volt, 
mert nagyon rendesen volt nyírva és elválaszt
va oldalt a barna, puha haja) — és sietett el, 
mert összesen egy napi szabadsága volt, és az 
ideálján kívül, a mamájával is együtt akart még 
lenni. Bármily nagyok is köztünk a világnézeti 
különbségek, de mégis a mamám — mondta.

Erzsi is megjött Berlinből. Aznap, mikor Báti 
a szovjet ház folyosóján megállította Kovács



elvtársat. A forradalmi törvényszék a ludoviká- 
sok három tisztjét, a második tűzérezred három 
parancsnokát már két nappal az ellenforadalmi 
puccs után kivégeztette, s Báti most az iránt ér
deklődött, hogy mi lesz a tiszti iskola kétszáz
ötven növendékével. Tizenhat évesek is vannak 
köztük, úgy hallom — mondta Báti.

Kovács elvtárs a vállát vonta.
— A tizenhat évesek is lőttek. De azért — tet

te hozzá — nem bánnám éppen, ha valamit 
tenni lehetne. Még mindig ott vannak, bezárva 
a Martinovics kaszárnya egyik nagy raktárában. 
Ott voltam náluk. Vigyázz állásba vetették ma
gukat, mikor beléptem. Fertelmes volt.

— Voltaképp, bizonyos szempontból, szintén 
áldozatok — mondta gyorsan Báti.

— Szintén? — kérdezte Kovács elvtárs.
— Igen, mint azok, akiket ök öltek me(g.
— Egy pillanatra félreértettem — nevetett 

furcsán Kovács elvtárs. — Azt hittem, hogy 
ránk érti a szintént.

Báti megütközve hallgatott el. Különös félre
értés. Közben, egy vöröshajú hölgy jelent meg a 
folyosó végében. Kovácsnál időnként ki-bejár
tak ilyen hölgyek. Azért kaptak pénzt, hogy ki
szedjék a klienseik titkát, és kiszolgátassák az
tán a politikai rendőrségnek. Kovács elvtárs 
azt mondta Bátinak, várjon, s odament a folyo
són rá váró hölgyhöz. Pár percig sétálgatott ve
le fel-alá, halkan beszélgetve. Aztán jött vissza 
Bátihoz.

— Büdös az egész folyosó . . .  utálom a par
fümöt — morogta keserű arccal. — Szóval m i... 
miről is beszéltünk? Igen, a ludovikások. Az 
igazság az, hogy az egyetlen biztos volna hajó
ra rakni és elsüllyeszteni őket mind. — A par- 
fümös hölgy nyilván idegessé tette Kovács elv
társat. — Maga mit gondol — kérdezte — mit 
lehet azokkal az átkozott kiskorú gyikosokkal 
csinálni?

Báti zavartan, kínosan mosolygott.
— Ismeri Blahát? Miután én eljöttem onnan, 

egy ellenforradalmi pörben. . . abszurdum, ott 
felnőttekről volt szó, javíto-nevelőmunkára 
ítéltette őket. Ha talán a ludovikásokat. . .  úgy



értem, internálni őket és javító-nevelőmunkára 
ítélni. . .  tanítani. . .

— S maga, maga majd kommunistákat csinál 
belőlük? — nevetett fel Kovács elvtárs.

— Ha tizenhat évesek is vannak köztük, vé
gül i s. . .  — vélte Báti. Mind a ketten, Kovács 
elvtárs is, elvörösödtek és suttogva beszéltek.

— Megnehezíti a dolgot, hogy egy külföldi 
katonai misszió nyilvánosan interveniált az 
érdekükben. Olvasta Kun válaszát? Kitűnőnek 
talplom. Rövid, erélyes kuss. A kétszázötven 
kölyök feje így kicsit a foradalom presztízs 
kérdése. De az idea . . .  az a Blaha-féle . -. hülye 
ugyan, de nem rossz. . .  Maga azonban hallgas
son.

— Igen, igen, Kovács elvtárs — mondta Báti, 
és ha ebben a percben Kovács elvtárs a szive 
vérét kérte volna, egy pillanatnyi gondolkodás 
nélkül odaadta volna Kovács elvtársért. Ragyo
gó arccal sietett le a lépcsőkön, ahol Erzsi jött 
szembe vele.

— Hozzád — felelte Erzsi a kérdésre.— Dél
előtt jöttem meg, s gondoltam, mielőtt megint 
munkába állok. . .

— Nem kell mentegőzni! — nevetett Báti. És 
a szobájába akarta vezetni. Nem lehet másutt 
igazán beszélgetni. De Erzsi azt mondta, ha rá
érne, jobb volna kimeni Budára. Meglátja, le
het majd ott is.

Elindultak, s jó darabig szótlanul mentek. Er
zsi jól ismerte Budát. Régi időkből, mikor még 
sokat járt sétálni. Girbegörbe, kanyargós, csen
des kis utcákon vezette keresztül Bátit. Szokat
lanul élénken, különös türelmetlenséggel járt 
Báti előtt, aki nem is igyekezett lépést tartani 
vele, csak nézte, mint megy könnyű lábbal, a 
szürke harisnyában a finom bokákkal, nézte, 
nyakszirtjén a rövid haja alatt a napban arany- 
lón.csillogó pelyhekkel, nézte mint megy, s 
mint tölti be a' napos levegőt a megilletődött 
örömmel, mely belőle árad. Erzsi nem mondta 
neki, hogy ezt vagy azt nézze meg, csak néha 
odafordította a fejét feléje, mintha meg akarna 
bizonyosodni, hogy vele van. S adta — Báti 
úgy érezte — Erzsi adja most az utcákat, a há



zakat, a fákat, melyeket elmentében néha meg
megérintett, a levegő színét, melyet néz, min
dent ami Budából Erzsié volt, amit Budából 
magának hosszú séták alatt elszeretett.

Mikor keresztülmentek a Naphegy utcán és 
kiértek egy füves, dombos rétre, a domb alatt 
Erzsi megállt, körülnézett.

— Üljünk le itt. Jó?
Báti bólintott. Erzsi féloldalt dőlve, könyöké

re támaszkodva már birtokba is vette a gyepet 
s — fejénél egy kis zöld bokorral — kihevült 
arca melegen világított. Olyan mozdulattal, 
mint aki terített asztalhoz hív vendégül, szólt 
oda Bátinak.

— Ülj le. Nem volt okos ide kijönni? — kér
dezte aztán, hogy Báti kicsit félszegen helyet 
foglalt a füvön.

Báti Erzsi kezét nézte. Mintha valami hatal
mas lelkes állatnak a bundáján simogatna vé
gig. gyengéden és tétovázva fésülték az ujjai a 
meleg zöld gyepet. S mikqr Báti látta, hogy mi
lyen. otthonosan, betelten sütteti arcát a már 
rézsútos sugarakat küldő nappal — ahogy Er
zsit itt ilyen békében, szemeiben ekkora csend
del látta, minha Erzsi egy láthatatlan távoli, 
idegen világból nézne ki rá; valahonnan, ahová 
ő nem tud utánamenni. — A természet csak 
még inkább érezteti az emberrel a magányt. 
Közömbös — s ezt úgy mondta, mint valami 
Erzsinek is szóló szemrehányást.

— Furcsán élünk mi mégis mostanában — 
mondta Erzsi, s mintha az arca egy árnyalattal 
pirosabb lett volna. — Ez úgy jptott eszembe, 
hogy szinte elcsudálkoztam, mikor a vonatból 
láttam, hogy kint igazi nyár van. Az idén a ta
vasz is úgy jött és múlt el, hogy észre se vet
tem. Nemsokára a nyár is elmúlik. Bent a vo
natban erj-e megfájdult a szívem és elfogott a 
kívánság. . .  Nem, nincs igazad, jó a föld.

— Jó?
Erzsi nevetett. Csengő, titokzatosan gondta

lan, szabad nevetésével. Ha nevetett — ezt 
most vette észre Báti — ellágyult az arca.

— Elég egy ilyen kis darab zöld, mint ez 
itt — mondta Erzsi — és az ember már vaká



ciót szerzett magának. Ez is azok közül a böl
csességek közül való, amelyeket tízéves korom
ban szereztem meg. Azt hiszem, akkor is nyár 
volt — otthon nálunk megint egyszer vad és 
csúnya háborúság, s nem is tudom hogyan, 
csak felkeltem, betettem magam mögött az aj
tót, és kinn voltam az utcán. Nem, azt hiszem, 
még csak harmadik elemibe jártam. S elindul
tam.

— Ment a kislány, mendegélt — mondta ne
vetve Báti, aki előtt a Jutka szobájából ismert 
fénykép elevenedett meg, s akit valami furcsa, 
boldog és mégis szorongó hangulatba hozott, 
hogy Erzsit így látja: soha még Erzsi így nem 
beszélt magáról őhozzá. Mert az akkor é jje l. . .  
az más volt.

— Sokáig, nagyon sokáig — Erzsi megint ne
vetett—, míg kiértem a város végére, oda ahol 
már nem volt ház, csak zöld föld és szép szemű 
tehenek. Olyan zöld földet azóta se láttam. Me
ző és hegyek és leültem a földre, aztán lefeküd
jem. Nem a fáradtság érzésével.

— Hanem, mintha az embernek nagyon fáj 
a szíve, és szeretné valakinek a kezét, aki jó 
hozzá, a szívéhez szorítani — mondta Báti.

— Azt nem tudom. Nem voltam soha olyan 
okos, hogy így tudjam — mesélt tovább Erzsi. 
— Csak arccal előre feküdtem rá a földre. Eny- 
nyi volt az egész kaland. Délben mentem el 
hazulról, és estig feküdtem ott kinn. Akkor vet
tem csak észre, hogy már sötétedik, mikor az 
egyik hazamenő tehén meleg nyelve megnyalta 
a nyakamat. Próbáld meg, arccal a földnek, jó 
magas fű közé szorítani az arcod — halkan, aj
ka körül vibráló mosollyal, úgy beszélt, mint 
aki titkot bíz valakire — próbáld meg egyszer, 
s meglátod; jó, jó a föld, a fű, a fák. Te azt mon 
dód, közömbösek, én azt mondom, jók, mert 
nem akarnak semmit, nem állítanak feladato
kat. Magunkfajta rossz embereknek ez kell. 
Próbáld meg egyszer.

— Megpróbálnám, megpróbálnám — lelken
dezett Báti, és a kezet nézte, mely most szét
nyílt újjakkal, a tövig levágott rózsaszínű kör
mökkel mozdulatlanul pihent a füvön, míg a



másik a fejet tartotta. Erzsi csodálkozó tekinte
tére, halkabban folytatta: — Szeretnék oda
menni, ahol az a kicsi lány leült, és arccal előre 
ráfeküdt az azóta se olyan zöldet nem látott 
zöld földre, és leülni melléje.

— öt perc múlva elszaladnál, nem tudna az 
semmi okosat mondani neked — nevetett Erzsi.

— Csak leülni melléje szótlanul — mondta 
Báti komolyan. — Erzsi, mégsincs rettenetesebb 
a halálnál. Látod most itt ülsz, én nézlek és tu
dom, hogy holnap, nem, már ma estére, az hogy 
te itt könyökölsz a füvön, már csak émlék lesz. 
Kiabálni tudnék, feltépni a számat és úgy kia
bálni, hogy segítség, segítség — a perc, a perc 
tovatűnik, elröpül.

— Ha az ember beszél róla, akkor már el is 
röpült — Erzsi hangjából volt valami rosszallás. 
— És különben is, a tele perceket nem kell saj
nálni . . .  Csak azokat, amelyek üresen múlnak 
el. üres percek, erre azonban ugye — kérdezte, 
s fejét felemelve nézett Pest felé’ — mostaná
ban nem panaszkodhatunk?

S egyszerre mintha csakugyan egy messze, 
más világból jöttek volna vissza — egy távoli
ból, melyben most jártak először együtt, mind 
a ketten elhallgattak, mintha még egyszer visz- 
szanéznének.

— Milyen odakint? — kérdezte aztán Báti. ■— 
Láttad a hulláját is?

— Nem is néztem meg — felelte Erzsi. — A 
temetésről se tudok sokat mondani. A svájci, a 
török, a lengyel, a görög, a bolgár munkásság 
éppúgv deputációkkal volt képviselve, mint az 
oroszok és mi. Tán ezer koszorú is volt ott, a 
sírnál Lévi és Zetkin Klára beszéltek — de ezt 
mind olvashattad. Én alig tudtam másra gon
dolni, mint arra. hogy Rosa Luxemburg teme
tésén a berlini földalatti éppúgy, mint a villa
mosok — üzemben volt úgy mint más napokon. 
Mert éppúgy üzemben volt. Az üzletek is nyitva, 
az utcán tisztek, német tisztek, tudod, olyanok, 
amilyeneket itt a háború alatt láttunk. Azt nem 
tudom, tudod-e, hogy a német szociáldemokrata 
párt ugyanaznap tartott pártkongresszust Wei- 
marban. Noske beszédet mondott a munkások



bérkövetelései ellen, és hálát és köszönetét 
mondott a német önkéntes csapatoknak, akik 
a német hazában rendet teremtettek. Egyik 
oldalon ennek az asszonynak a vízben fel- 
puffadt hullája, a másik oldalon Noske ezzel 
a beszéddel és mégis Luxemburgot elföldelték, 
Nosket pedig megtapsolták, és a német mun
kásság nem hördült fel, nem tört-zúzott: dolgo
zott és rendet tartott Ez nagyon megdöbbentett, 
gondolkodóba ejtett: minek kell jönni, mi min
dennek kell még jönni, ha ez se elég?

Erzsi felült, két kezével átfogta felhúzott 
térdét, fénylő szemekkel nézett a lebukó napba. 
Ami még jönni fog — gondolta Báti, és hango
san kérdezte:

— És a konzekvencia, Erzsi? Mit beszéltél te?
— Rátettem a sítra a magyar szovjet koszo

rúját, és mondtam, amit ilyenkor mondani kell
— felelte Erzsi. — De rád gondoltam, arra amit 
a vasútnál mondtál nekem. Gyakorlatban, lám, 
úgyis tudod: a ne ölj-nél igazabb parancs a pa
rancs, hogy ne hagyj ölni.

Báti felnézett rá és azt kérdezte:
— Ha valaki az ellenforradalom napján oda

ment volna a József telefonközpont elé, hogy 
belekiáltsa az öldöklésbe: nem szabad ölni, dob
játok el fegyvereiteket, s azt az embert aztán 
elfogják és te eléd hozzák, mit tettél volna te 
vele?

— Az elvtársaknak, akik hozzák — felelte Erzsi 
és felállt és egyenesen állt az alkonyodó ég alatt, 
egyenesen és nyugodtan, mint — gondolta Báti
— egy titokzatos kis fa, melynek mélyre nyúl
nak a gyökerei. — Az embereknek azt monda
nám: jól tettétek,, hogy elfogtátok, nem szabad 
tűrni, hogy a cselekedő embert az ő lelkiismere
tében bárki megzavarja — de annak magának, 
ha négyszemközt maradnék vele, megmonda
nám: kilátástalan tömlöc volna az élet, ha nem 
volna igazság, mely nem volna különb a mai 
nap szent igazságánál. A te igazságodnak meg 
kell maradni az enyém mellett, az én igazságo
mat azért szeretem, mert a tiedet akarja, mert 
hiszek a tiedben. A mi életünkben a kettőnk 
igazsága tán nem fog találkozni, de mit tesz az?



— És ha például, akit elém hoznak — és 
Erzsi odahajolt Bátihoz, megfogta a fejét, és 
úgy ült vissza a fűbe, hogy a Báli feje az ölébe 
került — ha az, akit elém hoznak, te volnál, és 
a feleletem miatt nagyon elszomorodnál, tudnék 
tán még valamit mondani. Azt, hogy nem baj* 
hogyha fái. Minden, ami ma van, minden, ami 
körülöttünk és bennünk eleven, az csak kor
bácsol,, hogy vágyjunk, vágyódjunk egy szépség 
után, melyről tán nem is tudunk többet, mint 
azt, hogy az valami egészen más, mint ami van, 
bár még nincs, de mindenünk már vágy alak
jában él. És te is mindig inkonzekvens leszel, de 
csak annak, aki kívülről nézi a dolgaidat, ami
ket teszel, és a gondolataidat — de mindig va
lójában konzekvens fogsz maradni. Ez a vágy. 
az, amiben mindig konzekvens fogsz maradni.

Báti hallgatta, gyönyörűséggel, szédülten, 
boldogan, dé egyszerre ijedten ugrott fel és me
redt rá Erzsire:

— Olyan különös vagy, Erzsi, úgy beszélsz, 
mintha búcsúzni akarnál tőlem. Mi van veled, 
beszélj Erzsi? v

Erzsi felkelt.
— Menjünk most vissza — szólt kissé zavar- 

' tan.
Igen. akkor válik keménnyé, mozdulatlanná 

- az arca. ha szomorú — gondolta Báti, s mentek 
egymás mellett a girbegörbe, lejtős, kanyargós 
kis utcákon. Mindig közelebbről hallatszott át 
az esti fényben még csendesebb Budára a túlsó 
partról a város hangos, zavaros élete. Olyan 
volt, mint egy szemrehányás.

— A Bimbó utca! — kiáltott fel hirtelen Báti.
— Kozma Györgynek hallani kellett a lövöldö
zést!

— Nekem is eszembe jutott még Bécsben, mi
kor megtudtuk mi történt Pesten — szólalt, meg 
Erzsi. — Náluk voltam, mielőtt hozzád mentem 
Tőle, azt hiszem, csakugyan búcsút vettem. 
Ilyen fiatalon már kezdünk nem fiatalok lenni. 
Szaporodnak a sírjaink. Mindenféle sírok.

— Mindenféle? Meghalt valakid?
Erzsi csak kisvártatva felelt.



— Nem igaz, amit mondtál, hogy a halál oly 
rettenetes. Temetni, az rettenetes. Embereket 
eltemetni, akik még élnek. Embereket, akikkel 
együtt magunkból temetünk el egy-egy dara
bot. Nem hiába beszél az ember sírjairól. Lám, 
az egykori filológus! Nem, az ember nem las
san, az ember egyszerre öregszik meg.

— Az em'ber? Te? — kérdezte fojtott lélegzet
tel Báti. Épp mert Erzsit még nem látta így, úgy 
érezte, hogy többet, valamit is kérdezni tőle, 
amit nem mond magától, visszaélés volna, mint
hogyha síró vagy részeg embernek csalják ki a 
titkait.

— Látod — szólalt meg Erzsi, mintha a kér
désre felelne — Kozma György egy hazugság 
.alapján fog boldogan meghalni. Mikor az ellen- 
forradalom volt, azt mondták neki, hogy tüzér
ségi gyakorlatokat végeznek a városban.

— Meghalni lehet tán boldogan, de élni!? Ha
zugsággal senkit se lehet boldoggá tenni, egy 
életre — mondta Báti, s aztán kimondta azt is, 
ami már régóta a nyelvén volt: — Ezt meg
mondtam Lénártnak is.

— Tudok róla — vágott a szavába Erzsi, és 
meggyorsította a lépteit. Egy idő múlva mondta 
csak: — Neked csak abban nincs igazad, hogy 
egyszerűen hazugnak nézed a hazugot. Janó bá
csi és Rózsi tán már maguk is hisznek a saját 
meséinkben. Legalábbis néha. Mint egy felhő, 
úgy fogja be őket. Más munkáscsaládok is lak
nak ott, de ők a betegágy körül, mint egy szige
ten élnek. És még valami: Kozma György, biz
tosra veszem, lelke mélyén gondol rá, hogy a 
magyar diktatúráról alig beszélnek neki, de két
ségbeesetten fél és kétségbeesetten ragaszkodik 
a meséhez. Biztos gondol rá, mert mért várná 
különben oly fanatikusan az orosz Vörös Had
sereget Pestre? Aki belép hozzá, az ennek a me
se-akaratnak kénytelen engedelmeskedni. Ne
kem is mesélnem kellett, arról hogy milyen volt 
Rosa Luxemburg temetése. Hogy Berlinben 
minden állt. Hogy minden gyáron, még a nagy 
áruházakon is, minden üzemen nagy fekete 
zászló, és mellette piros. Hogy katona, katona
tiszt és rendőr, egy se mert mutatkozni az ut



cán. És olyan szép volt — az ember érezte, hogy 
víz fakad a kősziklából, élet forrásai a halott 
asszonyból. És a félig hulla Kozma György 
olyan szemekkel hallgatott engem, hogy majd 
sírva fakadtam a , keserűségtől. És most jön a 
java. Mikor Janó bácsi a kapuhoz kísért, és az 
öreg szemeivel rámnézett, és szorongva kér
dezte: De, elvtársnő, az nem olyan tüzérségi 
gyakorlat ugye, amit a temetésről mesélt? — 
nem vitt rá a lélek, hogy azt mondjam, de igen. 
Azt mondtam, hova gondol, pontosan úgy 
volt. . .  Sokáig élhet hazugságból, aki akar!

— Igen, Erzsi, de én mégis hálás vagyok érte, 
hogy te nem kíméltél, nem hazudtál nekem, ha
nem tudtál szívtelen lenni. . .  mint egy mészá
ros — mondta Báti. — Jó volt, mégis jó volt, 
hogy megmondtad! Mert ez az, amiért nyílt fáj
dalommal nézhetek a szemedbe — kettőnk kö
zött világosság, láthatlak és hogy ezt a világos
ságot teremtetted köztünk, ezzel jobban idead
tad magad,, igazi magad, azt, aki vagy, mint
ha . . .  Nincs az a mese, amelyik többet adhatott 
volna nekem, mint az, hogy megengedted, hogy 
láthassalak, s hogy szerethetlek úgy, ahogy 
vagy. De féltelek, Erzsi, mert tudom, van még 
valaki, akihez igazság nevében mászárosként ir
galmatlanul állsz: te magad. Péltelek.

Báti hazafelé kísérte Erzsit. Leeresztett redő
nyökkel, csak takarékosan világítva, a város 
már csak fáradtan zsibongott körülöttük. Az el
lenforradalmi kísérlet leverése óta minden ut
casarkon falragaszok hirdették a statáriumot. 
Az utcák már elnéptelenedtek.

— Féltesz? — kérdezte Erzsi. — Nem leszek 
rosszabb, mint te. Manapság nem illik, hogy az 
ember a saját bajába haljon bele.

Báti mondani akart valamit, de Erzsi hirtelen 
megállt. A másik oldalon, a ház előtt, melyben 
Erzsi lakott, Jutka sétált fel és alá. Hosszú, ko- 
káig érő kék szoknyában és fehér blúzban járt 
fel-álá a ház egyik végétől a másikig, egyforma, 
gyors, rövid léptekkel. Ha a ház végére ért, fe
jét fel se vetve, gépiesen fordult vissza, s néha 
mozgatta a kezét, mint aki magában beszél.
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Mintha Erzsinek idő kellett volna, hogy rászán
ja magát az átmenésre.

— Szervusz Jutka — állt elébe. — Rám 
vársz?

— Jó estét — ütötte fel Jutka a fejét, s az
tán felváltva beszélt höl Erzsihez, hol Bátihoz.
— Maga is itt van? Nem baj, valahol kell lenii. 
Hát te megérkeztél? Már sokkal előbb kellett 
volna jönnöd. Hallom, nem volt vonat. Zavar 
a közlekedésben. Megjöttél. Németországból. 
Mért nem volt maga is Németországban?

— Menjünk talán fel hozzám — ajánlotta Er
zsi, s Jutka mindjárt élesen megfordult: — 
Nem kell udvariaskodni — mondta Jutka és sie 
tett előre.

Erzsi alig zárta ki az ajtót s gyújtott villanyt 
az előszobában, Jutka még ott kint Bátihoz for
dult:

— Magával rég nem találkoztam. Volt a 
fronton? Sokan járnak ki a frontra. Miden 
front. En a napközi gyermekotthon-fronton va
gyok. Mindenki fronton van. Nem igaz?

Jutka nem vette le a kalapját, s benn a szo
bában éppúgy járt fel-alá, mint az utcán a ház 
előtt. Erzsi előrehajló fejjel ült le egy kis asz
tal mellé. Ezt a lakást is így bútorozva az apja 
vette. Itt kevesebb holmi volt, mint a villában
— de egy sarka nem volt a szobának, egy tárgy 
nem volt benne, mely valahogy Erzsire vallott 
volna. Akkora volt benne a rend, mint egy la
kásban, mely még csak vár a lakójára.

— Láttad Magdust is? — kérdezte átmenet 
nélkül Jutka, s meg se várta a feleletet, melyet 
tudni vélt, fordult Báti felé: — Most gravid. 
Gravid a Magdus. Látszik már rajta? — kérdez
te Erzsit. — Báti, maga csodálkozni fog. Tudja 
mikor lett gravid? Akkor, mikor én kint a vil
lában, mikor Erzsi beteg volt, azt a kravallt 
csináltam. Az emberek betegek, aztán meggyó
gyulnak. Mikor akkor Lénárttal hazakísértet
tem magam. Akkor Magdus bebiztosította ma
gát. Az egy olyan ember, aki bebiztosítja ma
gát. Graviditással. Valami nem tetszik, Erzsi? 
A graviditás? Miért? Az emberi dolog. Állati



és emberi dolog. Állati és emberi. Mért ne le
hetne beszélni róla?

— Hogyne, lehet — mondta Erzsi, s kérdez
te: — Nem akarsz egy teát?

— Felesleges.. Teát nem akarok. Hanem — 
mondta Jutka, és megállt — tudod, én olyan 
ember vagyok, aki gondolkodik. Én gondolkod
tam, és most a kép világos. Előttem világos. 
Jött Báti és mindent kicsit felzavart. Megboly
gató ember. Aztán jöttem én. Maga haragszik 
rám? Az emberekre nem kell haragudni. Én 
próbára teszem az embereket. Beszélek és né
zek. Mikor abortáltam, s maga akkor reggel 
otthagyott, jött fel Lénárt, s megmondtam neki, 
hogy maga ápolt és csodálkozott, hogy maga 
csodálkozott, amiért Lénárt felém se néz, mi
kor ő az oka. Mindjárt láttam, megijedt. Fél 
magától. Magdus is fél magától. Mért fel? Fél. 
Szimatja van. De mást is mondtam neki. Ha
ragszik rám, Báti, ezért?

— Talán üljön le, Jutka, egy kicsit — mond
ta Báti. — Nem tudom, mért gondolja, hogy 
haragszom magára.

— Lehet állni is — válaszolta Jutka, és el
kezdett megint fel-alá járni. — Nem is igaz. 
Nem Lénárt jött fel hozzám. Tudta, hogy abor
táltam és még mindig nem jött fel. Én keltem 
fel és mentem el hozzá. Mindjárt felkeltem, 
amint maga elment. Én olyan ember vagyok, 
aki mindjárt felkel. Magát láttam, még a sar
kon állt, újságot olvasott. Nem igaz? Szóval el
mentem.- Odamentem. Jó napot — mondja Mag
dus, aki már akkor rég gravid volt, de én nen\ 
tudtam. Én abortáltam. Jó napot mondom én, 
és megyek be Lénárthoz. Örülök — mondom 
neki. — Erzsi most már el van látva, Báti a 
szeretője, Bátitól tudom. Csak hallgasson, Báti. 
S azzal még ülök és beszélgetek. Beszélgetünk. 
Én szoktam beszélgetni. Egy óra múlva mon
dom csak: jó napot, jó napot. Lent megálltam 
a sarkon. És látom Lénártot szaladni, Erzsihez 
szaladt. Az ember mindent tud, ha lát. Szóval 
jött maga, akkor jöttem én, és Magdus előbb 
örült, mert azt hitte, maga és Erzsi, de aztán —



gyorsan bebiztosította magát — már előbb, 
mert van szimatja.

— De Jutka, én sose mondhattam magénak 
valami ilyet. . .

— Engem nem is érdekel a mások dolga. Én 
olyan ember vagyok, aki önállóan intézi a dol
gait. Soká hallgat és aztán beszél. Másnap már 
jött Lénárt. Elővettem. Mi van Erzsivel? — kér
deztem. Nem tudom — mondja. Mi van Erzsi
vel? Mi van Erzsivel? — Nem tudom. — De én 
tudom. Tegnap mindjárt odaszaladtál. Mert. . .  
mert — mondta — féltettem Bátitól. — Mért — 
mondom — egészséges ember, nekem szimpati
kus. Mért kell félteni Erzsit? Nekem nem lehet 
hazudni. És mondtam, Báti is mondta nekem, 
ennek véget kell vetni, nem lehet mindig abor- 
tálni és feküdni, mint egy kutya egyedül, és vé
get vetek. — Nem ölhetem meg Magdust — 
mondja ő, s akkor vallotta meg, hogy Magdus 
gravid. — Úgy- És Erzsi? — kérdem. — Csak 
nem gondolod, hogy azt is megölné? — Az kez
dettől fogva inkább intellektuális viszony volt 
— mondja ő. — Te vagy a szerelmem. — Hát 
jó most tudok mindent, és vártam és vártam. 
De ha akarod tudni, Erzsi, azért van most Bécs- 
ben, mert Magdusnak szimata volt, a Magdus 
csinálta, hogy a bécsi követséghez küldjék őket. 
a Magdus csinálta, mert még jobban be akarta 
biztosítani magát.

Erzsi sápadtan állt fel.
Ez nem igaz. Becsben kellett valaki, és itt

hon nem volt munkája.
Jutka majd kicsattant a pirosságtól.
— Szóval te véded? Mit beszéltél vele Bécs- 

ben? Miben állapodtatok meg? Hisz két napig 
ültétek Bécsiben — én tudom.

— Nem kerestem fel Bécsben — felelte Erzsi.
— Nem kerested fel? — állt meg Jutka. De 

hiszen .. odaútban is átutaztál és . . .  nem kel
lett visszaútban két napot Bécsben ülnötök?

— De kellett. Én nem akartam vele talál
kozni. Most egyedül akarom hagyni. Neki ma
gának kell eldöntenie, mit akar és mit tud.



— Szóval passzivitás! — kiáltott fel Jutka.
Női passzivitás! Levelekkel, levelekkel aka

rod . . .
— Nem is írtam, és neki is mondtam, ne is 

írjon. Csak ha már döntött — mondta Erzsi, és 
bement a szomszéd szobába, mely sötét volt. 
Jutka nyomban utána sietett. Az ajtó nyitva

' maradt, s Báti azon gondolkodott, hogy nem 
kellene-e elmenie. Meggömyedve hallgatta mi 
folyik odabenn. Hallotta; mint kel fel Erzsi, és 
teszi be a nyitott ablakot. Csak Jutka beszélt, 
szakadatlanul beszélt, időnként sikoltóvá váló 
hangon. Szemrehányásokat tett. Hogy Erzsinek 
kötelessége lett volna Lénártot Bécsben felke
resni, mert Lénárt elhagyatottnak fogja érezni 
magát, és Magdusnak könnyű lesz egészen be
fonnia .. . mint egy pók fogja befonni Lénártqt. 
Lénárt, mikor Pesten volt egy napra, mindent 
megígért — de aztán, most megint a régi nóta 
a leveleiben.

— Annyival tartozol nekem — kiabált Jutka 
— hogy megvédj. Az egész úgyis a te bűnöd. Te 
beszéltél mindig úgy, mintha a Krisztus lenne. 
Én neked hittem el, hogy csakugyan az. Vagy — 
vagy talán magadnak akarod? Nekem kijelen
tette, hogy inkább intellektuális a hozzád való 
viszonya. Neked meg kell vele értetned, hogy 
Magdus nem fog belehalni, ha otthagyja.

Jutka lármájánál rettenetesebb Volt az, ahogy 
Erzsi csak hallgatott. Mikor Báti bement hozzá
juk, és villanyt gyújtott, Erzsi sápadtan, meg
meredve ült. Jutka pedig az ágyon vad síró
görcsben hempergett.

— Szívtelen kutya voltál mindig, s maga 
is . . .  maga is Báti egy szélhámos . . .  Lénárt me
sélte, magának már a szem&be is mondták, a 
Magdus barátja, az a híres Kilinyi, az is egy fi
nom ember, mint Magdus, mint maga. . .  Én tu
dom Seiden doktortól, hogy maga miféle mű
vészasztaltól szakadt ide. . .  és ha akarod tudni, 
ez a kávéházi, asztali szónok igenis próbálkozott 
nálam, de nekem nem kellenek uraságoktól le
vetett ruhák!

Az ajtó nagyot csattanva csapódott be. Jutka 
elrohant.



— Ilyenkor hagyni kell — mondta Erzsi Há
tinak, s még mindig mozdulatlanul ült. Egész 
egyenes derékkal.

— Én azt hittem — mondta Báti — hogy má
jusban, mikor beszéltem Lénárttal, mindent 
megmondott nekem.

Erzsi merev tekintetét Bátira emelte:
— Szegény gyerek, ezzel vendégellek én. 

Menj möst haza, és ne haragudj rám.
— Csak egy kicsit hagyd, hogy még marad

jak — kérte Báti, és hogy Erzsit látta, egyszerre 
valami nagyon emberi, s nagyon embertelen re
mény, majdnem öröm villant meg előtte. — Mi 
lesz most?

Erre a hangra, mely tán elárult valamit, Erzsi 
arca megmozdult. Mintha lágyabbá vált volna.

— Mikor Ágost akkor feldúlva beállított, én 
akkor feküdtem, tudod visszaestem a spanyolba. 
Olyan volt, mint a téboly — kint az utcán a tö
megek, s itt 5, azt mondta, nem bírja ki, hogy 
téged szeresselek. Én nem mondtam meg neki, 
hogy Jutka nem mondott igazat. Azt mondtam: 
ha nem bírod ki, akkor nem. De csodálkoz
tam. Egész addig mindig elhittem neki, hogy az 
csak az én rosszaságom, ha fái nekem, ha éjsza
kákat titokban átsírok amiatt — amire most ő 
mondja, nem bírom ki Magamat akartam ösz- 
szetömi emiatt. Nem tudom, valami ösztön volt, 
hogy nem mondtam meg neki, hogy én nem 
szeretlek. És mert azt gondoltam, hogy amit te 
akarsz, azt úgyse tudom adni neked, még el is 
kerültelek. Nemcsak ezért, őmiatta is. És ha ő 
azt kívánta volna tőlem. . .  akármit mondott 
volna, én megtettem volna. De csak addig, amíg 
hiszem, hogy neki pótolhatatlan vagyok.

— D e  de nekem ezt mondta — nyögte
Báti.

Erzsi mosolygott. Báti nem tudott ránézni, 
olyan kínos volt ez a mosoly.

— Ha ez nem igaz, akkor minden az értelmét 
veszíti. Mind a hazugság, minden, amit évek óta 
viselek, teszek. Akkor. . .  Ezt most tudtam meg. 
Neki magát és mindenkit mindig el kell árulnia. 
Neked, amit neked mondott — neked nem



mondhat mást, hisz azt hiszi, 6 kergetett el tő
lem, s azt hitte, hogy te tudod.

— Mi lesz most? — ismételte Báti a kérdését.
— Magamért harcolni nem tudok. Sose tet

tem. Mondtam neki, hogy neki kell döntenie. 
De azt hiszem, én már döntöttem. Nem én — 
csak össze . . .  össze . . .  összedőlt minden — és 
szegény Jutka, Magdusnak lesz igaza! D e ... de 
Ágost is szegény, hidd el.

Erzsi álla reszketett.
— Menj most haza — ismételte — és . . .  ugye, 

most, ezt megérted, jó időre kibeszéltük ma
gunkat?

. — Hát akkor — kiáltott fel Báti — hát akkor 
ez mégis búcsú volt?

— Nem — mondta Erzsi és felállt — nem, 
nem — és még a fejét is csóválta hozzá, mikor 
Bátit az előszobába kísérte.

Báti már kívül volt az ajtón, mikor vissza
szólt: — De ezt a nem-et, nem úgy mondtad 
nekem, mint Janó bácsinak?

Erzsi visszafordult és nevetett.
Előttem se akar sí mi, azért küld el. Mint Lá

nyit és Vértest a kolbásszal akkor, engem is 
csak úgy küld el most. Ott ül egyedül, — ab
ban a lakásban! — és sír. És nem rám gondol 
— mondta magában Báti, és nehéz lábakkal 
lassan ment le a lépcsőkön, ki az utcára, s fájt 
minden lépés, mely onnan messzebb, mindig 
messzebb vitte. Aztán ő is lehajtotta fejét, mint 
Erzsi, mikor felszállt a vonatba.

. . .  Az ember járja a maga utait, hadakozik, 
örül és szenved, és számontartja azt a néhány 
embert, akikről érzi, hogy szemükkel és gondo
lataikkal követik. Az ember természetesen tudja, 
hogy ki az a néhány. Tudja, hogy felelős nekik 
és értük is. Láthatatlan tájként ott vannak min
denütt. És az ember, mint a legszebb tájékon is, 
egyedül van, mindig kevesebbet tud adni an
nál, mint amennyit adnia kellene és minden, 
amit kap, csak ezt érezteti vele. És mikor eg 
órában egész szegénynek, egész tehetetlennek 
érzi magát, egyszerre egy világból, mely távol 
volt, mint egy emlék, melyet eltakar a jelen, ne
vetve és ragyogva felbukkan két meleg szem,



és néz boldogan és azt mondja: milyen büszke 
vagyok rád, milyen erős, milyen szép, milyen 
nagyszerű vagy!

így állított be Bátihoz Palkó, az öccse, a kis 
öcskös, akiről ő csak annyit tudott, hogy otthon 
neki a szobájába harapnivalót készített be, hogy 
meglepje, ha késő éjjel hazajön. Neki még az 
volt a diktatúra, ami Bátinak, amikor még csak 
várta.-Boldog, ragyogó diadal — és hozzá még 
a bátyó diadala. Megint meglepte a bátyót, most 
úgy, hogy eljött, átszökött a határon. És bátyó 
állt, és ráncolt homlokkal, mélységes ijedelem
mel nézte .a megnőtt kisfiút, aki legény lett, aki
nek egyetlen gondja csak az volt, hogy még 
csak tizenhat éves, és lehet-e majd beprotezsálni 
a Vörös Hadseregbe.

— Mert én nem azért jöttem, hogy a te fé
nyedben sütkérezzem, én nem olvastam század- 
annyit se, mint te. De nekem az elég, hogy te 
harcolsz egy ügyért, az akkor biztosan szent
ügy-

— Igen, szent — mondta Báti.
— Bátyó, most magyarázd el nekem a politi

kai helyzetet.
És a bátyó elmagyarázta. Most mér azt kel

lett elmondani, hogy Pistukának volt igaza, meg
csaltak, becsaptak bennünket, mert azt ígérték, 
hogy ha kivonulunk Szlovákiából, békét kötnek 
velünk, s most, hogy kivonultunk, hiába hivat
kozunk az ígéretre, a románok nem is felelnek, 
és az antant a blokádot továbbra is fenntartja 
a magyar szovjet ellen. Az öcskös úgy beszélt, 
mint januárban Báti, mikor Berlinben mészá
rolták a spartakistákat. Most kinyílik a munká
sok szeme! Az öcskös azt mondta: Látod, ilye
nek ezek! Te mindig mondtad hogy ilyen a 
burzsoázia! Hanem most többet ugye szóba se 
álltok velük? Meg kell mutatni nekik, ha ilyen 
gazemberek! Tudtam, hogy te nem fogsz kivé
telt tenni, neked nem leszek kedvesebb, mint a 
többi vöröskatona! — kiáltott fel, mikor Báti 
azt mondta, hogy majd „beprotezsálja” — a 
Vörös Hadseregbe, s a nyakába ugrott, mikor a 
bátyó azt mondta, hogy együtt mennek ki.

De nem mentek együtt.



— Délután el kell mennie a VI. kerületbe, 
most sokkal intenzívebben kell belefeküdni az 
itthoni agitációs munkába. A cseh visszavonulás 
demoralizálta a munkásságot — mondta Vértes.

— Nem lehet, nem mehetek — felelte Báti. 
— Megjött az öcsém, meggyek vele még ma a 
frontra.

Palkó is ott állt.
— A bátyja itt marad, rá itt van szükség — 

mondta neki Vértes.
— Azt értem, nagyon is értem — szólt Palkó 

büszke tekintettel a bátyjára:. S Palkó beöltö
zött, és egyedül ment a frontra. — Köszönöm 
bátyó — mondta Bátinak, mikor megöledte.

Ha még mindig lehetett volna, mint azelőtt, 
éjszakánként Vértessel beszélgetni, ha nem kel
lett volna minden este a munkások lázongó elé
gedetlenségét a kis zsíradagok, a dohos és kevés 
liszt miatt újra és újra csillapítani, Báti meg
kérdezte volna Vértest, hogy van az a hittel, ő  
nem tudta, hogy van-e hite, de mióta Palkót 
beprotezsálta, tudta, hogy nem az idegei, ha
nem az akarata volt az, mely az ellenforrada
lom napján a forradalom akaratának rendelte 
alá magát. Báti most már nem félt Steiner elv
társsal találkozni. Üdvözletét kellett neki át
adni, a korrekt Zsámboki elvtárs hozta, aki 
szintén megjött Szlovákiából. Üdvözletét ho
zott Bátinak. S Bátin keresztül Steiner elvtárs
nak. Az ő ezredének volt a katonája Koczián, 
aki nem engedelmeskedett a visszavonulási pa
rancsnak. Ott maradt Kassán, ö  ott marad. Mert 
Pest szép város lett, de Kassa is lesz még, ha 
ott nincs is opera. Ott maradt, hogy megmagya
rázza a cseh katonáknak, hogy milyen szép volt 
Pesten az operába menni, s hozzá még páholy
ba. Zsámboki elvtárs ezt az üzenetet hozta és a 
Vörös Újság a híreket, hogy Szlovákiában a 
magyar tanacskormánynak a cseh kormányhoz 
intézett tiltakozó jegyzékei ellenére is kínozzák 
és ölik a kommunistákat.

Nagy árnyékait előre küldte az, ami még jön
ni fog, s Báti néha úgy érezte, hogy csak azért 
lehet még élnie, mert ő is kint van valahol a 
tűzben, mióta Palkót kiküldte. És nemcsak



Palkó, Koczián is ott volt vele, Koczián és Pis- 
tuka és Sárosi Pali, mind. Láthatatlan légió élén 
érezte magát, Hertingtől Palkóig álltak mellette, 
mögötte, hosszú, mindig sűrűbb sorokban és ad
tak erőt, követeltek erőt, hogy kitartásról be
szélhessen a munkásoknak, akik között ellen- 
forradalmi röpcédulák járnak kézről-kézre élel
miszeres vonatoknak, demokráciának, tejnek- 
méznek ígéretével — ha megdöntik a diktatúrát.

— Helyesnek tartja, Báti elvtárs, hogy a lu- 
dovikásokat csak javitó-nevelőmunkára ítélték? 
Nem fogják ezt majd úgy fel, mint a mi gyenge
ségünk jelét? — kérdezi Steiner elvtárs a béna 
lábával. Már nem fekszik, de még nem járhat ki.

— Néni, nem Steiner elvtárs, sőt . . .  — bi
zonygatja Báti, de ámilyen fontos ez § kérdés 
akkor volt, ahhoz képest most nem tud még 
foglalkozni sem az ítélettel. Semmi mást nem 
szabad most, mint dolgozni. Nem, semmi mellett 
sem szabad megállni, még a hír mellett sem, 
hogy Kozma György meghalt..

Janó bácsi jött el Rózsival, hogy megmondja. 
— Még azt egész tisztán megértette, hogy az 
Urálban most jobban állunk, mint a Kolcsak 
offenzívája előtt — mondta Janó bácsi.

Báti, mintha egy nagy fenyegetés múlt volna 
el a feje fölül, a halálhírre fellélegzett. Csak
úgy kiszaladt, neki magának is furcsa volt hal
lani, mikor kiszaladt a száján, a szó: — Szeren
cse.

Janó bácsi értetlenül nézett Bátira.
— Arra értettem — sietett Báti hozzátenni —, 

hogy még meghallotta az uráli győzelmet.
Rózsi, mintha Rózsi, aki sokat állt sorba az 

élelmiszerüzletek előtt, nem hitte volna el, hogy 
Báti az uráli győzelemre érti. De Rózsi mindig 
azzal a bizonyos titkos, egyetértő mosollyal né
zett Bátira és — különben is, emellett se lehe
tett megállni. Koczián Kassán tán már nem is 
dolgozik, Báti Pesten kell, hogy dolgozzék Ko
czián helyett, és Steiner elvtárs helyett is, aki 
csak annyit tehet, hogy kivágja a szociáldemok
rata cikkeket és mutatja Bátinak, mindig mu
tatja: itt az ellenség, itt benn. Hogy szabad ilyen 
cikknek megjelenni? — kérdi Steiner elvtárs és



mutatja: — „Intézményeket, melyek évtizedeken 
keresztül fényesen beváltak, nem lett volna sza
bad egyik napról a másikra megsemmisíteni. 
Autoritás kell és nem munkástanácsok.”

Steiner elvtárs nem Kozma György, még ha 
Báti Janó bácsi és Rózsi szerepét is akarná be
tölteni mellette.

— Így csak két magánember vagyunk, akik 
beszélgetünk — mondja. — De ha volna most, 
ha még megvolna egy kompakt, szervezett régi 
kommunista párt, akkor. . .  lám Kun is mond
ja, hogy a szegedi ellenforradalmi kormány röp- 
céduláitól, amiket egy Horthy nevű úriember 
aláírásával terjesztenek, nem kell félni, de hogy 
veszélyes az az ellenforradalom, mely szociális 
jelszavakkal dolgozik. Rámutat a szociáldemok
ratákra és a szakszervezetekre — de mit ér ez?

Báti azonban komoly, jó hírrel is jöhet hoz
zá, ha ki-kimegy Újpestre. Kim és Szamuelly 
megbeszélést tartottak a csepeli, a kőbányai és 
a Ganz-féle vagongyár bizalmiaival. Arról ta
nácskoztak, hogy újra meg kell alakítani a kom
munista pártot. S a hírre, hogy július 21-én a 
világ munkásai sztrájkkal demonstrálnak az 
orosz és a magyar szovjet mellett, mintha a 
munkások Pesten felfigyelnének, mintha valami 
feltámadna abból az időből, mikor lázasan néz
ték, lesték, mi történik Herting Németországá
ban.

Steiner elvtárs azt mondja: — Igen, a MÁV- 
gépgyári és a csepeli munkások, azokról elhi
szem.

Nem, azokról Báti nem tud, oda nem kell ki
menni, mert oda még most is öröm kimenni. 
Menni oda kell, ahová nem öröm, /ahol még a 
hírre is, hogy a vörös csapatok kemény harcok 
árán elfoglalták Túrkevét, a felelet csak a csüg
gedt, keserű, sokszor dühös kérdés: minek eről
tetni, ami úgyse megy? De a július 21-ikére 
hirdetett világsztrájkra még itt is felfigyeltek.

Ez volt azonban az utolsó jó hír, amit Báti 
Steiner elvtársnak hozhatott. Július 21-ike 
után, mikor sorba jöttek az értesítések: Fran
ciországban nem sztrájkoltak, Angliában nem 
sztrájkoltak, Berlinben is csak részben, mert a



szakszervezetek ellene voltak, és Noske meg
tiltotta, akkor már minden pártértekezleten, 
miden gyűlésen azt mondták az emberek: itt 
a bizonyíték, mért legyünk épp mi, magyar 
munkások, különbek, mint a többiek. Oroszor
szág messze, mi pedig egyedül vagyunk, éhe
sek, rongyosak vagyunk — nem akarjuk to
vább.



Mindenki rekedt, fáradt, agyoncsigázott, aki 
a szovjet házban megfordul. A szőke Lányi h, 
aki sohase tudott nyilvános üléseken beszélni, 
most bevonul az agitátorok sorába. És néiha ké
ső este azzal az arckifejezéssel bukkan fel, mint 
amelyikkel Újpestről jött a szovjet házba — 
megdöbbent, rémületes csodálkozással.

Akkor éjjel Báti Kispestről jött vissza. A 
szovjet ház előtt álló autók egyikéből Vértes 
nézett ki és hívta maga mellé. A vonathoz in
dultak az autók, kommunista népbiztosokat vit
tek ki a román frontra.

— Hátha meg lehet még menteni valamit — 
mondta Vértes. Báti megértette. Megértette azt 
is, hogy a másik autóban ott ül Kun és Szamu- 
elly és Vágó és Landler . .. Minden arra vallott, 
hogy valami rendkívüli történik. De hogy ő jött 
Kispestről, s épp utolsó percben, s hogy mind
járt úgy ahogy volt, beszállt az autóba és ment 
ki a vonathoz, ebben volt valami kedélyes, hi
szen még a terrorista is, aki indulás előtt gyor
san revolvert hozott neki, tréfálkozott, vigyáz
zon, nehogy csokoládénak nézze a sötétben, 
mert a revolver olyan kicsi és lapos volt.

A pályaudvaron mindnyájan sietve mentek 
a különvonathoz, szótlanul és libasorban a va
sutasok között, akik komoly arccal álltak.

Mindez olyan simán és főleg gyorsan történt, 
hogy csak mikor már egy lökést kapott a vonat, 
s megindult, csak akkor ötlött eszébe a kérdés: 
vajon hogyan jövünk majd ide vissza? A vonat 
ment, s mindig messzebb vitte el, vörös Buda-'



pestről vitte el, s nem egy hétre, nem is egy 
hónapra, nem is egy évre. Mennyi időre búcsú
zott el búcsútlanul a vörös Budapesttől? Min
denfélére gondolt. Gondolt arra, amit az esti 
előadásán, melyet vita követett, Kispesten lá
tott, hallott, arra, hogy mit kellett volna, s mit 
lehetett volna másképp és jobban mondania, 
arra is természetesen, hogy ugyan mi vár rá
juk a fronton — de ez az egy kérdés, mely ettől 
a naptól fogva nem szakadt le életéről eszébe se 
jutott. Hiszen Vértes is, amint beszálltak, kinn 
maradt Bátival a folyósón, szép csillagos, vilá
gos nyári éjjel volt, álltak az ablaknál, és úgy 
látszott, Vértes érdeklődéssel hallgatja mi volt 
kint Kispesten, és Báti megörült annak, hogy most 
Szolnokra mennek. Találkozni fog Kálmánék- 
kal és Palkóval is, akit hozzájuk küldött. S 
Vértesnek Kálmánról beszélt és Kálmán becsé
ről, Lajosról, s valóssággal a vakáció érzésével 
nézett ki az éjszakába. Voltaképp olyan jó volt 
kicsit szabadulni ettől a deprimáló Pesttől. Hol
nap nem kell gyűlésre menni. S olyan jó volt az 
is, hogy megint beszélgethet Vértessel.

— Látja — mutatott ki Vértes nevetve — a 
csillagos ég fölöttünk és a morális törvény ben
nünk . . .  Kár azért a mi tervünkért: a kommu
nista etika propagálása . . .  emlékszik?

— Igen, sajnos most nincs rá idő — mondta 
Báti. — Pedig lettek volna nagyon alkalmas 
embereink előadásokra. Hisz valami olyan van 
itt kialakulóban., aminek az emberek belső éle
tében is a vallás helyét kellene majd elfoglal
ni.

— Hallom, az ifjúmunkásoknál volt egy ér
dekes vitaest, lesz-e valamiféle vallás a kom
munista társadalomban — érdeklődött Vértes, 
de Báti se volt ott, ellenben elmondta, hogy 
Borsi Kálmán öccse egy érdekes vázlatot adott 
neki egy könyvről, melyet Adyról akar írni, s 
melyben azt akarja bebizonyítani, hogy Ady- 
nál a vallásos költészet nem összeomlás, ha
nem csúcspont, jnellyel az egész Ady-oeuvre 
egy egész új és mélyebb jelentéssel gazdagodik, 
hogy Ady maga se érthette önmagát, 1 a saját 
élete tendenciáit, mert a művész munkája el



választhatatlan a művész életétől, s egyiknek is 
másiknak is az összefüggései csak az út végéről 
látszódhatnak meg.

— Akárhogy is, de mint Ady, egy harcos 
élet végén Krisztushoz érni — mondta Vértes 
— hajótörés jelent.

— Ez tulajdonképp nincs ellentétben azzal, 
amit Lajos mond. O is azt mondja, szimbolikus 
jelentőségű, hogy Ady első nagy kötete a Vér 
és Arany, és utolsó verskötete a Halottak élén. 
ö  is azt mondja, hogy ez összeomlás, de nem 
Ady személyes összeomlása, hanem ellenkezőleg, 
annak a következménye, hogy Ady épp az empí
riából indul ki, hogy számára a szó nem eszköz, 
kimenekülni az empíriából, hanem mindig mé
lyebben és mélyebben épp az empíriába kapasz
kodik bele, s így jut el oda, hogy az életigenlés 
maximumából elindulva szükségképpen rábor
zad a nihilre. Azt mondja: Ady ellentéte a gon
dolkodónak, nem akar semmát, prédául dobja 
magát a saját éhségének, de azért, kezdettől fog
va azért, mert benne élménnyé vált a föld meta
fizikai elsötétülése, nem maradt más centrum, 
mint Erósz és mikor a Vér és Arany világa ben
ne egész színpompájában kibontakozik, akkor ki
derül, hogy azért olyan világítóak ezek a színek, 
mert az ég elsötétült. S abban, azt hiszem, feltét
lenül igaza van Lajosnak, hogy Ady vallásossága 
ellentéte minden romantikának, mert Ady szá
mára mindig kiáltóan jelen van a megváltatlan 
föld. A Lajos konzekvenciája épp az, hogy Ady 
nem metafizikából, hanem az empirikus való
ságból indul ki, s az empírián keresztül jut el 
odáig, hogy . . .

, Szörnyűséges lehetetlen,
Hogy senkié, vagy emberé .
Az Elet, az Elet, az Elet.”

— Ma egy a probléma — emlékeztette Vértes 
egy beszélgetésükre Bátit — az, hogy katakliz
mákon, háborúkon és polgárháborúkon keresz
tül szakadatlanul egy nagy munka folyik, a 
föld megváltása. Ilyen értelemben a szenvedés 
csakugyan a megváltás eszköze, de csak a har-



cos szenvedése. A kereszténység bűne a földdel 
szemben, hogy a passzív szenvedést hirdette a 
megváltás eszközének. Nem! Még nem próbál
tuk meg, mit, mennyit köszönhetne az embe
riség az örömeinek. A proletáriátus harca a 
szenvedés ellen való lázadás történlmi aktu
sa. Én — nevetett Vértes — az öröm pártján 
állok. Legalábbis választhassunk — mert ma 
nem választhatunk. ^

A folyosó végében egy ismerős, nagy kalap 
tűnt fel. Az elnök elvtárs is itt utazott. Vértest 
hívta, Kun keresi, megbeszélést tartanak Kun 
fülkéjében. Báti egyszerre feleszmélt attól, 
hogy az elnök elvtárs arcát látta. Megdöbben- 
ten nézett utánuk.

A vonat megállt, megérkeztek. A román 
front összeomlott, mondta Vértes, összeomlott? 
Melegen sütött a reggeli nap, és amerre néztek, 
mindenütt katonák, előttük szép rendben gú
lába rakott fegyverek, s a kotonák jó ruhákban 
jobb cipőkben, mint a háború utolsó éveiben, 
sok, rengeteg sok katona pipázgatva, beszélget
ve. összeomlott? Az arcok is frissek, mint a fü, 
melyen még ott csillog a harmat. Egy-egy 
népbiztosban a katonák a cseh frontról való is
merősre ismernek, s jószívvel, mosolyogva kö
szöntik. összeomlás? Itt állnak frissen, épen 
rendben, csak az kell, hogy elinduljanak, és a 
románok éppúgy futni fognak előlük, mint 
ahogy a csehek futottak. Ha rongyosak, ha két
ségbeesettek lettek volna, ha nem álltak volna 
hosszú sorban gépfegyverek, ágyúk — de így 
olyan esztelen, olyan félelmesen megfoghatat
lan volt minden! Báti látta Túrkevén a két pa
rasztot lefeküdni, látta Hertinget okosan, ra
vaszul, lelkesen a pincérekhez beszélni, látta 
Kálmánt parancsolni, látta Kozma Györgyöt 
vadul és kétségbeesetten hadonászni, hogy 
tenni kell valamit — és most ott állt Kun a ka
tonák előtt, Kun egy személyben mindezt még 
egyszer végigcsinálta, fenyegetett és kért, sá
padt volt és próbálkozott tréfákkal, és így és 
úgy, újra és újra kezdte. S egy fallal állt szem
ben, merev, megmozdíthatatlan, süket ember
fallal. Próbálta megbontani a falat, próbált kü



lön kisebb csoportokkal beszélni — ha legalább 
egyetlen ellenséges szó hangzott volna fel 
Kun vagy a diktatúra ellen! De nem, ez rosz- 
szabb, ez megközelíthetetlenebb volt, mint min
den rosszindulat, mint minden gyanú: közöm
bösek voltak. Nem elkeseredetten, csak kiáb
rándultán legyintettek: hisz a cseheket is hiá
ba kergettük ki. Nem számonkérőn, csak bizo
nyítékként mondták: hol vannak a pesti mun
kások? órák után egyszerre Kun úgy eresztet
te le a két kezét, mint egy ember, aki véresre 
marta tíz ujját, mert fából akart tüzet csiholni.

A népbiztosok visszamentek Pestre.
Báti Kálmánékhoz ment, akik Szolnok köze

lében állomásoztak. Kálmánt a paranscnokság- 
nál találta meg Báti. Durig főhadnagy úr is ott 
állt. Most már nem állt haptákba. Mosolygott. 
Báti pár nappal később Pesten száz és száz ar
con látta ugyanezt a mosolyt. Mikor Kálmánnal 
négyszemközt maradtak, megkérdezte:

— Mit lehet itt még csinálni?
— Tisztességgel meghalni — mondta Kál

mán. — Itt az öcséd is.
A vonaton örült Báti, alig várta, hogy talál

kozzék Palkóval. Most az is mindegy volt, 
mindegy volt, mert Kálmán mondta, hogy már 
minden veszve. Ez nem volt kétségbeesés, csak 
valami tompaság, mintha átragadt volna rá va
lami a katonákból, akik közül az egyik — Báti 
ezt az arcot sose tudta elfelejteni — tagbasza
kadt harminc év körüli ember lehetett — egy 
bárányfelhőt nézett az égen, míg Kun ott az em
bereknek, neki is, a lelkét beszélte ki.

— Késön jöttél — mondta csak Palkónak 
Báti.

— Legalább melletted lehetek — mondta 
Palkó.

Pistuka optimista volt. Hívta Bátit, jöjjön 
segítsen Lajosnak, aki beszél és magyaráz az 
ezrednek. Kálmán hitetlenül rázta a fejét, s 
akkor se bízott, mikor azzal jöttek vissza, hogy 
vagy háromszáz embert összeszedtek, akik har
colni akarnak. — Ezredparancsnok elvtárs — 
vélte Palkó, aki még csak egyszer se használ-
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hatta a fegyverét — ezek magukkal ránthatják 
az ezredet, a mi ezredünk a többieket. ..

— Történtek már csodák — mondta Lajos.
S csakugyan, mintha csoda akart volna tör

ténni. Reggel az ezred elindult a románok elé
be, akik sehol ellenállásba ütközve jöttek 
előbbre, mindig előbbre. S egyszerre itt a falu szé
lén katonákkal találkoztak az előreküldött ro
mán katonák. Katonákkal, akik feküdtek, pus
kával a kézben, és lőttek. A románok futva for
dultak vissza. Pistuka mindjárt rákezdte:

„De szeretnék, de szeretnék Kun Bélával be
szélni . . . ”

Ezúttal az emberek vele énekeltek. Tetszett 
nekik, hogy így megijedtek a románok.

A románok azonban csak azért mentek visz- 
sza, hogy megszólaltassák a tüzérségüket, és 
egyszerre hogy híjogva röpült a fejük fölé va
lami, az emberek, akik még hat hét előtt gép- 
fegyvertűzben rohamra mentek, fent Szlová
kiában, most felugráltak és futottak.

— A . . .  a Pistuka! — kiáltott fel kezét a 
szájához szorítva Palkó, és a másik kezével a 
piros fűre mutatott, ahol véres roncsok feküd
tek.

— Aki szalad, azt lelövöm — ordította Lajos, 
és elővette a revolverét és aztán, hogy körül
nézett és látta, hogy Kálmán és Báti csak tét
lenül állnak, lehullt a keze és megállt Pistuka 
mellett. Tanácstalanul, mintha ott lenne még 
valami elrendezni való. Báti is odanézett. Csak 
nem lehet így itthagyni Pistukát? Otthagyják.

— A Vörös Hadsereg utolsó harctéri halottja 
tán — mondta Kálmán. — Most pedig, mint 
Túrkevénél, fussunk a futók után.

Mikor az ezred megint együtt volt, Báti meg
kérdezte az embereket: — Akarnak-e Pestre 
menni s harcolni Pestért?

— A munkásokkal együtt, igen — mondták 
az emberek.

— Akkor — szólt Kálmán — maradjunk 
együtt.

A dandártól másnap lóháton egy tiszt jött 
utánuk a paranccsal, forduljanak vissza, nem 
szabad Pestre menni. — Fütyülök a dandárra



— felelte Kálmán, és az ezred ment tovább. A 
tiszt a lovon azt mondta: — Rajcy kapitány a 
nevem. Majd találkozunk.

— Remélem — felelte Kálmán.
Vasárnap volt. Amerre elhaladtak, az embe

rek vasárnapi ünneplőben. A vidék épp olyan 
volt, mint mikor Báti lenn járt. Az első hely
ségből, ahol telefon volt, Báti Pestre kért kap
csolást. Á szovjet házat hívta fel. A portás azt 
mondta, várjon, meg kell néznie, van-e még va
laki a szovjet házban. Vértes jött aztán a te
lefonhoz. /

— Mi van Pesten, Vértes elvtárs? Borsi Kál
mánnal egy intakt ezreddel jövök.

— Telefonon nem mondhatok semmit. Hagy
jon mindent, jöjjön, amilyen gyorsan csak tud. 
Megvárom.

— Vértes elvtárs .. . csak annyit: rend van 
Budapesten?

— Igen. De nem a mienk. Sieásen.
Kálmán tartotta a másik kagylót.
— Akkor csak menj — mondta —, s ha még 

van valami parancs a mi számunkra, gyere elénk 
Kőbányára.

Néhány emberrel kiküldték Palkót a közeli 
uradalomba, hogy kocsit, lovat kerítsen. Két fé
nyes szőrű barna lóval, melyeket kis sárga 
bricska elé fogtak be, jöttek vissza. Hívták a 
kocsist, nem akart velük jönni, vitték nélküle a 
kocsit, s Palkó ült a bakon és hajtott. A pihent 
lovak — vasárnap volt — frissen szedték a lá
bukat, s Palkó néha hátranézett a bátyóra — 
olyan szemekkel, mint az a vonaton az elnök 
elvtársra, mikor Vértest Kunhoz hívta. Palkó
nak már az volt a'áorsa, hogy bátyja rá se néz
zen. Otthon is úgy volt, hogy észre se vette, 
most is. Először akkor szólt hozzá, mikor Pestre 
értek; nem akart a szovjet házig hajtatni. Palkó 
a lovakra nézett, mi történjék a lovakkal? Ott
hagyták őket, csak Palkó fordult vissza, Palkó 
még ráért, hogy a lovak sorsa miatt is aggód
jon. Palkó odahaza is látott katonatiszteket az 
utcán, odahaza is a szép utcákon vasalt nadrá
gokban jártak a férfiak, és elegánsak voltak az 
úrinpk. Palkó életében először találkozott egy



olyan perccel, mely egy piros arcú, meleg lehe- 
letű élőből piszkos, véres, csúnya halottat csi
nál. S ez jobban megzavarta, mint minden más, 
még annál is jobban, hogy a román front össze
omlott. Csak nézte a bátyját,, aki azt mondta, 
hogy gyorsan kell hajtani, s most lassan járt, 
mintha minden nemzetiszínü zászlót, mely a há
zakat díszítette, külön meg akart volna nézni. 
Mindenkit, mindent megnézett — sietni kellene, 
s Palkó nem értette, mit keres a tekintetével a 
bátyja.

Budapestet kereste. A házak itt álltak, az ut
cák a régi utcák voltak, és mégse volt Budapest. 
Több volt az, mint egy város, ami itt állt, élt 
és most eltűnt, egy világ volt, mely most egy
szerre mintha sose lett volna. Nem lehetett meg
érteni, mit keresnek, honnan jönnek Budapest 
utcáira a hetykén csörgő sarkantyúk, a hosszú 
tiszti kardok és magas gallérokon pöffeszkedő 
asanycsillagok. Ez már elmúlt, hogy lehet ez itt? 
Hisz ez már akkor is messzi, örök múltnak lát
szott, mikor ő októberben Pestre indult. Hol 
vannak, hová kerültek innen az élők? Csak kí
sérteteket lehet látni, s a kísértetek közt fehér 
és tarka ruhákban, nevetve és csevegve, mellü
kön nemzetiszínű kokárdákkal, kezükben színes 
napernyőkkel nők — rengeteg hölgy, rengeteg 
katonatiszt — és sehol egyetlen munkás vagy 
munkásasszony. Az emberek városából az ele
gancia városa lett. Budapesten az ember ember
arcokat, szabadon, fesztelenül mozgó népet lá
tott — most fantomok, csak fantomok járnak itt, 
akik sarkantyúkat, kardokat, divatáruházak ki
rakati holmijait aggatták magukra, s ékszere
ket, csillogó ékszereket — az ember nem jut 
odáig, hogy az arcra nézzen, ékszer, mindenkiről 
ékszer csillog a szemébe s a sarkantyúk, a kar
dok, az ékszerek viselői egyetlen pagy család, 
mintha Budapest egyetlen nagy épület volna, 
melynek termeiben vidám bankettre adtak volna 
egymásnak randevút. Ki a bankett ünnepeitje? 
Ügy tisztelegnek egymásnak, úgy emelik meg 
kalapjukat, a hölgyek úgy biccentenek egymás-* 
nak, mintha mindenki mindenkinek gratulálna



— lakkcipők és fehér kesztyűk és nem látni egy 
embert.

Palkó mondja: Nézd. A falon két falragasz. Az 
egyik a kormányzótanács lemondása, a másik az 
új, a szociáldemokrata kormány első kiáltvá
nya: demokrácia . . .  rend . . .  a magántulajdon 
teljes visszaállítása és tiszteletben tartása. Ez a 
szociáldemokrata Peidl kormány első szava — 
nem a munkássághoz, a polgársághoz.

A Duna-parti korzóról fiatalurak, nagyon jól
öltözött fiatalurak kanyarodnak be a szovjet ház 
bejárata elé. Az ember úgy tudta, hogy Buda
pesten nagy a ruhahiány — s mennyi a jó ruha! 
Az ember úgy tudta, hogy még margarint se le
het kapni, s a gyerekeknek se jutott tej — s 
mennyi a jóltáplált fiatalúr,! Mikor a két vörös
katona lassan bemegy a szovjet házba, mögöt
tük nevetés hallatszik. Min mulatnak a fiatal
urak? Benn a szovjet ház tágas halijában is cso
portosan sétálgatnak. Kezükben könnyű séta
pálca — nem egyszerű sétapáíőa, mindegyiknek 
a fogója elegáns, csillogó kalapácsszerű holmi: 
fokost forgatnak a kezükben. Sétálgatnak és né
zelődnek. Báti most már csak sietett, s oda az 
egyetlen szembetűnő ismerőshöz: a frakkhoz. A 
frakk a portás volt, Báti hívta frakknak, mert 
olyan komikus volt a szovjet házban egy frak- 
kos úrra találni, mikor annak idején szobát ka
pott itt. Akkor a frakk szaladt előtte és vezette 
fel a szobájába. — Megfelelő lesz? — kérdezte 
akkor a frakk Bátit. Mire Báti nevetve felelt:
— Ha tudná, milyen ágyakban aludtam én már! 
És a frakkból akkor kielevenedett egy arc, meg
vetéssel és fölényesen: — Csak ha megfelelő, 
elvtárs. — Most szinte megörült vele Báti.

— Itt van Vértes elvtárs? — kérdezte tőle.
> A frakk kijavította:

— Vértes úr fenn van, a Kovács úr szobájá
ban várja.

Kovács \̂ r? Egy pillanatig Éáti nem tudta, ki 
az. Aztán ment fel. Nem is hallotta, hogy a sző- 
nyeges lépcsőkön valaki utána siet, csak mikor 
mellette állt már Janó bácsi, akkor fordult fe
léje.

— Még valaki vár lenn, Báti elvtárs.



Báti nem is értette. Csak meredt a szeme Janó 
bácsira. Annyi ránc volt az arcán, mint olyan
kor, mikor nevetett. Pedig most fehér volt az 
arca.

— Segítségért jöttem, Báti elvtárs. A grófék 
sürgönyöztek, hogy jönnek. A többiek már mind 
kimentek, vissza a régi lakásukba. Csak a Koz- 
máné nem akar. Én megpróbálnék, mire a gró
fék megjönnek, kicsit rendbehozni mindent. . .  
és tán ha Báti elvtárs mondaná neki, akkor ki
menne Kozmáné. Vissza a pincébe.

— És Rózsi?
— A leányka nem szól, csak áll az anyja 

mellett.
— Janó bácsi, majd eljövök — mondta végre 

Báti. ,
— Ne haragudjon, Báti elvtárs — mondta 

Janó bácsi, és kezében a kalapjával csak nehe
zen szánta rá magát, hogy megforduljon és men
jen.

— Ki ez? — kérdezte Palkó, mert már a la
kájruha is a szemébe ötlött.

— Egy . . .  egy jó elvtárs . . .  egy nagyon, na
gyon jó elvtárs — válaszolta Báti.

Palkó kint maradt a folyosón, Báti egyedül 
nyitott be Kovács elvtárs szobájába. Az íróasz
talnál, melyen most egy szál papír se hevert, 
ujjaival a zöldemyős lámpán babrálva, Vértes 
ült. Kovác$ elvtársat Báti nem is vette észre 
mindjárt, ott ült az ágya szélén, s csak akkor 
kelt fel, mikor Báti mar Vértestől hallotta, hogy 
nem kell Kőbányára rpennie az ezred elé. — 
Idejekorán fogják megtudni, mi történt.

— Dehát. . .  mi történt? — kérdezte Báti, s 
Kovács elvtársra nézett, aki valahogy úgy állt 
itt a saját szobájában, valami furcsa frissesség
gel, mint aki utazásra készül. Még egy szürke 
porköpeny is feküdt az ágyon.

— Mikor Szolnokról visszajöttünk — mondta 
Vértesv— Kunt még akkor éjjel Bruckba hív-

• ták. Kiderült, hogy a szociáldemokraták hetek 
óta tárgyalnak titokban a bécsi antant-misszió
val. Bruckban még Kun kijelentette az antant
misszió előtt, hogy szovjet maradunk, és hogy 
a munkásság akár utcai harcok árán is, fenn



fogja tartani a diktatúrát. Másnap azonban ‘a 
szakszervezeti tanács 93 szavazattal 3 ellen a ta
nácskormány azonnali lemondását követelte. 
Erre aztán a kormányzótanácsban már csak egy 
kisebbség volt amellett, hogy Budapestért to
vább kell harcolni. A többség mást határozott.

Mikor Báti belépett, s csak Vértest látta, még 
feltűnt neki, hogy Vértes úgy néz rá belépése 
pillanatában, mint akit egy beszélgetésben za
varnak meg. Ügy látszott, ezt a beszélgetést 
folytatta most tovább Kovács elvtárs, mikor 
megszólalt:

— Tegnap,' az utolsó >munkástanács ülésen 
Kun elvtárs pontosan megmondta, mi történt. 
Három feltétele volt a diktatúrának: a nemzet
közi szolidaritás, az orosz segítség és elsősorbán 
a magyar munkások áldozatkészsége: a három 
közül egyik se vált valósággá. Majd jönni fog

/ a fehér terror és akkor a munkások megtudják, 
mit vesztettek — mondta Kun, s én úgy talá
lom, hogy nagyon precízen beszélt, pedig nagyon 
fel volt indulva. Azt mondják, sírt.

— 'De hol van most? — kérdezte Báti.
— Az osztrák kormány menedéket adott — 

mondta Kovács elvtárs. — Még nem kaptunk 
hírt, de most már biztos Ausztriában vannak. 
Még az éjjel mentek különvonaton. A bécsi szo
ciáldemokraták elkövettek mindent, hogy me« 
buktassanak bennünket, most ez a legkevesebb, 
amit értünk tehetnek.

— De mért nem ment Kovács elvtárs is?
— Kovács elvtárs — mondta Vértes — a nép

biztosok elutazása előtt az illegális pártmunka 
megszervezésére kapott megbízást.

— S Vértes elvtárs?
— Többen maradtak még — mondta Vértes, 

és Kováos elvtárssal együtt még egyszer meg
nézték az íróasztalfiókokat, nem maradt-e ben
nük semmi.

Kint kopogtak. Báti egész elfelejtkezett Pal
kóról.

— Azt hiszem, menni kellene. Mindig többen 
jönnek be — súgta Palkó. — Ne haragudj, hogy 
zavarlak.



Kovács elvtárs, mikor meghallotta, hogy Báti 
öccse van kint, behívta.

— Legjobb lesz, ha visszamegy — szólt aztán 
Kovács elvtárs. — Nem tudok neki is búvóhe
lyet adni, sajnos, takarékoskodnunk kell a he
lyeinkkel. Ha legközelebb feljön hozzánk Pestre
— ifiondta aztán Palkónak — jobban fogjuk vi
selni magunkat.

Palkót, aki még csak fel sem eszmélhetett, 
levetkőztették, és Kovács elv társ szekrényéből 
adtak rá civil ruhát. Báti csak most vette észre, 
hogy Kovács elvtárs milyen magas. Palkónak, 
aki pedig jól megtermett, nagy fiú volt, nem is 
volt túl rövid az idegen ruha.

— Ügy, a legjobb lesz, ha előremegy. Vonat 
tán már nem is megy, vágjon neki az országúi
nak — tanácsolta Kovács elvtárs, és mikor se
gített Palkónak katonaruhája zsebeit kirakni, s 
látta, hogy üres a pénztárcája, pénzt is tett bele.
— A bátyjára majd vigyázunk — mondta.

Palkónak nem volt ideje megérteni, mit csi
nálnak vele. itt. Tőle nem kérdeztek semmit, 
még a bátyjától se, s csak meg kellett csókol
nia és mennie.

— Szervusz Pistuka . . . Palkó — javította ki 
magát Báti.

— Ügy — mondta Kovács elvtárs, amint Palkó 
elment. — Magának Báti elvtárs, majd másutt 
kell szerezni civil ruhát.

Báti azt mondta, hogy itt az övé a szobájában. 
De Kovács elvtárs azt mondta, hogy már nincs 
ott. A távollévők szobáit átvizsgálták, hogy min
dent, amit kell, megsemmisítsenek, s Báti ruhá
ját egy másik hosszú elvtársnak adta. Báti a 
Palkó katonaruháját nézte, ott feküdt még Palkó 
testétől melegen a földön. Ez is itt marad. Kp- 
vács elvtárs nem akart bőrönddel a kézben el
menni. Amije volt, ott hagyta a szekrényben.

— Vértes elvtársnak már megmondtam, hol 
bújnak el maguk ketten. Most megyek én, az
tán maguk együtt — intézkedett Kovács elvtárs.

— Nem — mondta Báti — nekem előbb Koz- 
máékhoz kell mennem. Kovács elvtárs ismerte 
Kozmát, emlékszik, a Bimbó utcában, az a rok
kant, most a felesége . .



— Sehova se fog menni, Báti elvtárs — szólt 
rá Kovács. — !̂n mondom meg, mit kell csi
nálni. Most nincs ideje sétáknak.

S hogy aztán Kovács elvtárs a kezét nyújtotta 
— bal karján a szürke porköpenyeggel, mintha 
Báti csak álomban járt volna, most ráeszmélt: 
Palkó elment, most megy, megy, Palkó Pesten, 
mint gazdátlan kutya, aztán országúton .. . most 
Kovács is megy . . .  egy ellenséges, gonosz, félel
mes gonosz világ nőtt itt a fejünkre. . .  S csak
hogy még egy percig ne menjen, megkérdezte:

— A . . .  a ludovikásokról mi hír?
— Naív ember — csóválta meg a fejét Ko

vács elvtárs.1— Mi hír? Fehér terrort fognak 
csinálni.

Ez volt Kovács elvtárs utolsó szava Bátihoz. 
Vértes azt mondta Kovácsnak: Viszontlátásra — 
az erre nem felelt semmit, csak még egyszer 
körülnézett a szobájában, s lehajolt, s úgy tette 
el az útból Palkó vöröskatonai egyenruháját.

Pár percig vártak. Aztán elindultak ők is.



A F I A T A L U R A K

A kapuban terroristák álltak, egyenruhában, 
derékszíjukon revolverrel, majdnem úgy mint 
máskor. Csak most körülöttük mosolygó arccal 
fiatalurak sétálgattak, most már még többen, 
mint mikor Báti jött. Most érkeztek a frontról a 
Lenin-fiúk, és kérdezték, hogy mi van, mi lesz. 
Nem lehetett még beszélni se velük, itt lökdö
sődtek körülöttük a sétapálcás fiatalurak.
— Fertelmesen gyávák — mondta Vértes a fia
talurakra. — Még mindig nem mernek többet, 
mint szemtelenül mosolyogni. Ámbár a munkás- 
negyedekben . . .  ott tán már elkezdődött, Ko
vács, akiről tudott, gondoskodott

— De mi lesz?
— Az ellenforradalmat a forradalom egyik 

fázisának kell tekinteni — mondta Vértes, az
tán anélkül, hogy hátranézett volna, folytatta:
— Vigyázzon, valaki jön utánunk.

Befordultak egy mellékutcába. De egyszerre
eléjük állt valaki és megemelte a kalapját. B>áti 
nézte, mert az is őt nézte.

— Józsikám, nem ismer rám?
Báti felkiáltott s ugyanannak az ijedtségnek 

az érzésével, mint amikor Palkó toppant elébe. 
Nem, nem ismerte volna meg, mert a bozontos 
Flucknak rövidre volt nyírva a haja, az arca 
hosszabb lett — úgy nézett ki, mint egy őszülő 
szerény kisiparos.

— Konspiratív vagyok én, Józsikám. Nem 
akartam a szovjet ház előtt megszólítani, mert 
azt akarom, hogy biztonságban legyen majd ná
lam. Hiába, kis időre most legjobb lesz elbújnia, 
Józsikám.



— Ismeri jól ezt az urat? — kérdezte Vértes 
Bátit.

Báti, szemében még mindig az előbbi oktalan 
ijedséggel — nem attól ijedt meg, hogy nem is
merte meg, hanem attól, hogy ráismert — hi
deglelős nevetéssel felelt:

— Ez volt az első ember, aki nekem hitről be
szélt.

— Rám senki sem gyanakodhat — mondta 
Fluck. — Egy muzsikus, aki nemcsak mímeli, 
hogy utálja a politikát, hanem csakugyan utálja.

— Nagyon jó — mondta Vértes. — Fogadja 
cl, Báti elvtárs, mert takarékoskodnunk kell a 
búvóhelyekkel.

Fluck készségesen elővette noteszét és ceru
záját, hogy felírja a címét Vértes számára. De 
Vértes megfogta a kezét: Majd megjegyzem in
kább fejben. S aztán, mielőtt elváltak, Vértes 
félrehívta Bátit: — Nincsenek-e Pesten Fluck- 
hoz hasonló ismerősei?

Báti Eisingerre gondolt, aki kisebb szolgála
tokat őneki tán nem tagadna meg, de vele az a 
baj, hogy a házigazdái tán megtagadnák, hogy 
valaki Eisingernél bújhasson.

— Legjobbak ilyen célra entellektüelek — sür
gette Vértes. — Nem tud senkit?

— Megbízhatót. . .  de igen. Politikailag szin
tén sohase szerepelt, csak annál is van egy baj: 
egy napközi gyermekotthonban dolgozott.

— Ilyen nagy igényeket nem támaszthatunk
— nevetett Vértes. — Kovács elv társsal sorba 

'vettük a számbajövő entellektüel ismerősöket,
s kiderült, csepp vörös folt majd minden, tisz
tességes emberre esett. Ez a Fluck, ez fehér 
holló, valóságos kincs most.

— Mikor találkozunk megint? — kérdezte 
Báti, miután megadta Flamm Jutka címét.

— Mi ugyan hivatalból optimisták vagyunk
— felelte Vértes — ám azért jó lesz hozzászok
ni az időt nem hetekben, hanem hónapokban 
számolni. De siessen, hogy mielőbb négy fal kö
zött legyen — mondta Vértes és mielőtt elin
dult, levette és zsebretette szemüvegét.



Báti ott maradt Fluckkal, s mikor elindultak 
a városban, mely most majdnem olyan idegen 
volt, mint a város, ahol azelőtt járt Fluckkal, 
komoran, szemrehányóan kérdezte: — Hogy ke
rült maga most ide?

— Józsikám, régóta Pesten vagyok én már, 
csak .. . ahányszor újság került a kezembe, min
dig, majd mindig ott láttam a maga nevét is. S 
tudja közgazdaságtan, természettudomány és po
litika — ezek engem nem érdekelnek, nem ér
tek hozzájuk, s maga valami olyan volt, mint 
azok, akik ilyen ügyekkel foglalkoznak, meg
mondom, néha gondoltam rá, hát ő is a győz
tesek közé került, mint annyian . . .  de mindjárt, 
mikor megláttam, nyugodt, lettem, s most majd 
megint tudunk egymással éppúgy beszélgetni, 
mint régen.

— Nekem is sokszor kellett magára gondol
nom — szólt Báti, és futni szeretett volna, mesz- 
szire elfutni. És megborzongott, mikor Fluck be
lekarolt éppúgy, mint régen. A Váci utca, me
lyen át Fluck vezette, máskor ilyenkor csendes 
volt. Most csak úgy hemzsegett az ember, par- 
fümös, elegáns délutáni korzózás folyt, de a fe
hér kesztyűk és lakkcipők tömegében mindun
talan különös csoportok is feltűntek: piros képű, 
csizmás vidékiek, bőrkamásnival, bricsesznad- 
rágban, félrecsapott kalappal, furkósbottal a 
kézben és fenyegető hangossággal. Még Fluck is 
utánuk fordult: — Nem volna jobb, ha csende
sebb utcákon mennénk? — kérdezte.

— Nem, nem — kiáltott fel Báti, s Fluck 
nyomban megnyugodva helyeselt: — Ugye, most 
majdnem olyan, mint amikor Odahaza sétáltunk 
ketten a korzón át.

Báti hevesen rántotta ki a karját Fluckéból. 
Erre az úgy nézett rá, olyan ijedten, hogy Báti- 
nak úgy tűnt, mintha Janó bácsihoz hasonlítana. 
S B̂ áti visszadugta a karját, és görcsösen bá
mulva a halotti tort ünneplő idegeneket, nevetve 
mondta:

— Lám, maga állja a szavát. Mikor utoljára 
így sétáltunk, megígérte, hogy Pesten vendégül 
fog látni.



— ó, mi minden történt azóta. Tudja, Józsi
kéin, hogy én boldog ember vagyok?

Báti egy pillanatra csodálkozva nézett rá, de 
aztán már megint csak az utcát látta. Fluck 
azonban mesélt. Gyorsan el akart mindent mon
dani, mielőtt hazaérnek. A legelején kezdte. Mi
kor ő Seiden doktor házából akkor hajnalban 
hazament. . .

- -  Seiden doktor? — kiáltott fel Báti.
— Mi van vele?
— Semmi — mondta Báti. — Csak meséljen 

tovább, drága Fluck.
S Fluck \ mesélt tovább. — Tudja, Gortvay 

Anna Mária . . .
— Igen, a barna dzsentri lány, az ezredes 

lánya . . .
— Akkor már három napja várta, mikor uta  ̂

zunk Pestre. Eladott már mindent, minden be
csomagolva, s várta azon az éjszakán is — mi
kor én a kapujából visszafordulva Seiden Mó
richoz jöttem. Hajnalban — emlékszik a házi
asszonyomra, a Mayer nénire — ott ül a szo
bámban Annamá a kofferjei tetején, és azzal fo
gad: Most utazunk Pestre. És én hiába mond
tam, hogy ő tizenkilenc éves, és én utolsó disznó 
vagyok, de annyi tisztesség van bennem, hogy 
nem vállalhatom a felelősséget a sorsáért. Ne
vetett és azt mondta, hogy ki is kémé magá
nak, mert az ő sorsáért ő a felelős. Pedig nekem 
volt igazam, aki ott akartam maradni lenn — 
szebb volt, valahogy reményteljesebb volt azt 
hinni, hogy királyi Nabukodonozor rejtőzik ben
nem, miközben nő rajtam az állati szőr, mint a 
saskeselyűknek a tollaik. Most csak boldog em
ber vagyok.

Kísérteties volt Bátinak Fluckot hallgatni, 
egy-egy szónál, mintha a saját régi hangját hal
laná egy régi lemezről lejátszva. Fluck azon
ban ehhez a régi Bátihoz beszélt, s nem tudta, 
hogy Báti számára ő világos nappal, rémes órán 
megjelent kísértet.

— Nagy lendülettel kezdtem, dolgoztam, és 
tudja, Annamá néha úgy nézett rám, mint ka
tona a diadalmi- zászlóra, melyet ő tűzött ki a 
várra. Nem unta el órákig hallgatni, ha gyako-



roltam, s nekem éreznem kellett, én vagyak a 
kártya, akire ő mindent feltett. Józsikám, nem 
szálltak le még az olümposzi istenek is, pedig 
igazi istenek voltak, hol bikának, hol pásztor
nak, hol más vadállatoknak? Mért tették? Mert 
tudták, hogy disznók és nem bírták ki, hogy 
annyi naiv szeretet száll feléjük a halandók sze
méből. S nekem nem lett volna szabad leszáli- 
nom, mert én vagyok a kártya, akire mindent 
feltett! Mondja, szerették már magát olyan ret
tenetesen nagyon? Én nem értem, hogy bírják 
azt ki mások. Azt hittem, vége lesz mindennek, 
ha látja, hogy én nem vagyok a bolygó hollan
d i . . .  Mert nem vagyok az. Háromszobás laká
som van, és kitűnően érzem magam, bár rájöt
tem, hogy lent csalt a perspektíva: csak szere
tem a nagyot, de csinálni nem tudom. S most 
jön a java. Még boldogtalan se vagyok emiatt, 
és ő — őneki így is jó vagyok. így, közepes mu
zsikusnak, a jó étvágyammal, azzal, hogy dél
után lefekszem aludni, szeret, mégis szeret. Es 
én tudom, mi lesz a vége. Ha a bolygó hollandi 
lennék megszöknék Senta elől, de így is meg 
fogok szökni, mert azt se lehet kibírni, hogy az 
embertől semmit, semmit se követelnek. Nem 
lehet kibírni.

Rájukalkonyodott már, a Váci utca forgalmas 
részéről rég kiértek, a Boráros téren már égtek 
az első lámpák. Mikor kiértek a sötét Mester 
utcába, ahol Fluck lakott, és Báti nemzetiszínü 
zászlókat látva a házakon, melyekben proletá
rok laknak, újra és újra megállt, Fluck csak le
gyintett:

— Nefn kell vele törődni. A háborúban is . 
minduntalan fel kellett lobogózni a házakat. Ná
lunk is káromkodott ma a házmester, hogy fel 
kellett másznia a padlásra, kitűzni a zászlót.

Fluck számára zászló az zászló volt, hogy fe
kete, — sárga-e, piros-e vagy piros-fehér-zöld-e 
— ez éppoly kevéssé érdekelte, mint a termé
szettudomány, a politika vagy a közgazdaság-, 
tan, s épp ezért, mikor* Fluck megállt egy ház 
előtt és azt mondta: most itt felmegyünk, fel a 
magasba — Báti szívszakasztó szomorúsággal 
lépte át a küszöböt, olyannal, hogy Janó bácsi



jutott megint eszébe, aki egyszer nevetve me
sélte, hogy neki, kis mezítlábas tót .gyereknek, 
aki világéletében volt, hogy elszorult a szíve, 
mikor 'először adták rá a finom lakáj ruhát és 
a hegyes orrú, csatos cipőt. Csak most tudta 
meg, hogy hónapok óta, akkor is, mikor egész 
egyedül érezte magát, mindig egy zárt család
ban élt, hisz egyetlen ismerőst sem tudott Vér
tesnek mondani, aki nem lett volna ennek a 
nagy családnak tagja — most a nagy család 
szétszórva, és mintha elsüllyedt volna, és itt az 
idegenben egy zászló az, mint a többi zászló — 
az a zászló, melyet mikor a diktatúra másnap
ján hajnalban a budai váron meglátott, szívébe 
szökött tőle a vér a boldogságtól.

Fluck fenn, valahol az ötödik emeleten nyi
tott ajtót. Az előszobán keresztül beértek egy 
tágas szobába, villany égett, és egy magas, fia
tal barna hölgy, magas szemöldökkel, nagy fe
kete konttyal, nyakán könnyű, kék selyemsál
lal, felállt, lealdotta a kis, fehér kötényét és 
elébük jött. Vajon megteszi-e Fluck, hogy el
megy megnézni, mi van Kozmáéknál — kér
dezte magában Báti, mert Janó bácsi jutott 
eszébe megint, amint kék munkakötényét a 
kertben leoldva sietett elébe, mikor a dikta
túra alatt először ment látogatóba hozzájuk.

— Hozta isten nálunk, Báti úr — mondta a 
fiatalasszony, s Báti meghajolt: — Kezét csó
kolom, nagyságos asszony —, s olyan furcsa 
volt, mintha a más hangját hallaná, mert mi
kor még nem volt idegenben, az ember nem ha
jolt meg, az embernek nem mondták, hogy úr, 
és a nőket elvtársnőknek hívták. Most illedel
mesen kell viselkedni, úgy, ahogy itt szokás.

— Érezze magát otthon, nálunk — hangzott 
aztán a fiatalasszony szava, s Báti illedelmesen 
megköszönte és leült, nem messze a zongorától, 
egy kis zsöllyére, horgolt fehér terítővei beta
kart asztal mellé. A lakás, mondta a fiatalasz- 
szony, olyan, hogy jól elférnek majd. Az ő há
lószobájuk a folyosótól jobbra, az udvarra nyí
lik, ez a nappali szoba lesz Bátié, a pamlag jó, 
reméli, jól fog aludni rajta. Báti megint ille
delmesen . biztosította, hogy igen. Aztán egy



idő múlva felkeltek, s átmentek a másik utcai 
szobába, a fiatalasszony megint maga elé kötöt
té a csak térdig érő, kis fehér kötényt, és a li
nóleummal takart asztalra fehér abroszt terí
tett, azután arany szegélyes porcelán tányéro
kat, monogramos csillogó evőeszközöket sze
dett ki a pohárszékből, és az asztalra tette őket.

— Vesz magának, Báti úr vagy adjak én? — 
kérdezte, mikor a vacsora már az asztalon állt.

— Köszönöm, ha szabad kérnem . . .
És csörögtek az evőeszközök, a tányérok. 

Kint meleg volt, s itt is és a szomszéd szobában 
is nyitva volt ablak és ajtó, és égett a villany. 
A falon nagy öreg ingaóra.

— Sikerült elhozni a bútorait ottohnról? — 
kérdi Báti, és az ingaórát nézi, melynek a nagy
mutatója tizenkettőn, a kicsi kilencen áll. Kö
rülbelül most kellene a szovjet házban vacso
rára menni. Lányi ilyenkor már siet a szer
kesztőségbe. Rudas elvtárs, a Vörös Üjság fő- 
szerkesztője, az utóbbi időben gyakran ült az 
asztalukhoz, vitatkozott Vértessel Hegel és 
Marx viszonyáról. Rudas elvtársról kiderült, 
hogy még a diktatúra előtt ismerte Blahát. Pár 
napja mesélte, hogy azt kérdezte Blahától: 
mért beszél mindig úgy az emberről, mintha 
mindig nagybetűvel írná? Mire Blaha mély 
hangon: a természetben az ember csak termé
szeti lényről külön viszonya is, csak azért em- 
szeti lénytől külön viszonya is, csak azért em
ber: van istenhez való viszonyom, azáltal va
gyok ember. Mire Rudas elvtárs azt felelte ne
ki: és egy mészároshoz való viszonyában ba
rom. És Rudas elvtárs hogy elmesélte ezt, úgy 
nevetett a saját tréfáján, hogy a könnye is ki
csordult belé. Hol van most Rudas elvtárs?

— Nagy szerencsénk volt. Nem szívesen vál
tam volna meg ezektől az öreg bútoroktól — 
mondja a fiatalasszony.

— Szépek, igazán szépek — véli Báti hango
san, s arra gondolt, ki fogja most a Vörös Új
ságot írni, mert hiszen Vértes azt mondta, 
hogy Lányi is elbújt.



— Emlékszem jól nagyságos asszonyra. Sok
szor láttam fehér ruhában, teniszverővel a ke
zében — fiatal huszártisztekkel.

A fiatalasszony felel. Beszél ezekről a régi 
ismerőseiről. Puky Laci, szegény, a Doberdón 
esett el, Márffy Gyuri. . .  Báti a nevüket is 
most hallja először, s illedelmesen figyel, s 
csak csodálkozik, mikor hallja, hogy odahaza 
most a szerbek mind nacionalisták, csodálkozik, 
hogy ilyen furcsa dolgokat beszélnek itt az ide
genben, mikor náluk csak az volt a vita tárgya, 
hogy mikor fogja az internacionalizmus a föl
det a maga képére végleg átformálni. A fiatal- 
asszony aztán felkel, hogy leszedje az asztalt. 
Rövidujjú fehér blúz volt rajta, és ahogy kezé
ben egy nagy fehérterítős barna fatálcával 
Báti elől is elvette tányérját, a meztelen karja 
valamiképp hozzáért Báti arcához. A fiatalasz- 
szony észre se vette, de erre az érintésre Báti 
feje még inkább előre hajolt, ráesett a fehér 
abrosszal leborított asztal lapjára. Sírva fa
kadt. Semmit se gondolt ebben a pillanatban, 
rátört a sírás, csak úgy mint tán egy kutyára, 
ha valami okból nem ismeri ki magát, _ talán 
nem is érez semmit, csak hirtelen vonítani 
kezd. Rátört a sírás, ahogy egyszerre verejték 
üt ki az emberen. Mikor isten teremtő kezéből 
a földre hulltak az első magvak, s az első boga
rak, s az első csúszómászók, halak és vadak — 
mondta egyszer később Fluck — az isten látta, 
hogy jó, de lenn itt nálunk biztos pokoli sírás 
támadt, mint ahogy még ma is minden ember 
sír, mikor a világra jön, mert akkor még fris
sen érzi a kitaszított, csupasz és elhagyatott 
kreatúra voltát. Most azonban az asszony csak 
ránézett Fluckra és kisietett. — Semmi, semmi, 
csak honvágy — mondta Báti Flucknak, és már 
maga is mosolygott.

Ha Bátinak később eszébe jutott ez az este, 
mindig irigyen gondolt rá erre a sírásra. Akkor 
volt még egyszer, utoljára gyerek, mikor a fe
je sírva esett az asztallapra. Utolsó nap volt, 
mikor még joga volt hozzá, s még tudta sajnál
ni magát — mert az ember, aki sír, mindig ma
gát siratja. Sírni, az boldog, zavartalan viszony
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a saját szenvedéshez. Kálmán is sírt, mikor ki 
kellett vonulni Szlovákiából. Akkor még lehe
tett. Most már biztosan nem tud sírni Kálmán 
se. Janó bácsi azt írta: „Az úr Jézus is sírt, mi
kor látta, Jeruzsálemet, és én csak egy szegény tu
datlan lakáj vagyok, és sírni se tudok, csak itt 
van a takarékkönyvem, 1726, azaz ezerhétszáz- 
huszonhat koronáról szól, s azt a kommunista 
pártra hagyom és Báti elvtárs hű kezeire bí
zom. Továbbá tudatom, hogy most vitték el a 
detektívek Kozmánét és a leánykát, s engem 
nem bántottak, nekem nem lehet panaszom, de 
én már mást nem tudok.”

Báti nem sírt, mikor Fluck ezt a levelet hoz
ta. — Hogyne mennék el — mondta Fluck, mi
kor Báti megkérte — maga Józsikám csak ma
radjon, amíg megint njrugodtabb idők nem lesz
nek. És Fluck elment, és úgy jött vissza, mint 
aki üldözők elől menekül. Ott volt a Bimbó ut
cában, benyitott a kapun, és egy lelket se látott. 
Báti mondta neki, hogy az udvar végében lakik 
az öreg lakáj. Az ajtó ott nyitva volt, és nagy 
kampószögről combhoz szorított kézzel, arccal a 
falnak fordulva lógott egy ember. Olyan közel 
volt a lábához a zsámoly — tán ugyanaz, ame
lyiket Kozma György egyszer hozzávágott — 
hogy Fluck első pillanatban azt hitte, tán csak 
a zsámolyon áll, s csak mikor közelebb ment, 
rémült a szeme a hullára. Az ágyon, hogy ta- 

' nácstalanul körülnézett, nagy sárga borítékot 
látott a címzéssel: „Tekintetes Báti József elv
társnak saját kezébe.” Fluck zsebretette a vas- 
tag borítékot, és mikor kiért a házból s látta, 
hogy a csendes kis budai utcán senki se jár, 
lopva betette maga mögött a kaput, és még ott
hon is minduntalan az ajtóra nézett, nem jön
nek-e érte — valahogy úgy, mintha ő ölte vol
na meg Janó bácsit.

A levélben a takarékkönyvön kívül egy ha
mis fogsor is volt. Arról az állt a levélben: „To
vábbá a fogaim, mert én a grófékra se panasz- 
kodhatom, ők csináltatták, sokat fizettek értük, 
s kár volna értük, ugyanis a hamis fogakért ” 
Báti csak azt mondta: — Nem is tudtam, hogy 
hamis fogsora volt — és a levelet — mert Ko



vács elvtárs szigorúan meghagyta, hogy semmi
féle írást sem szabad megőrizni, a fogsorral 
együtt kivitte a konyhába, és bedobta a tűzbe;

Sírni? Mondják, a kommunisták sírva, de tap
solva búcsúztak Kuntól a munkástanács utolsó 
ülésén. Akkor még lehetett sírni. De tudott-e 
sírni egy is, mikor jött a hír, hogy Kovács elv
társat az utcán felismerték, elfogták és bevitték 
a Zrínyi utcába? Sírni? Az nem sírás, ha az 
embernek könny szökik a sziemébe, mely éget, 
mint az égő szivar, amilyennel Kovács elvtárs 
húsát csiklandozták — átokmondás, fogcsikor
gató hitvallás és keserű ámen, nem sírás az ilyen 
könny. Kovács elvtárs, mindenkiről tudta, hol 
bújt el, pontosan tudta az utcát, a házszámot, 
az emeletet. A rendőrségen is. tudták, hogy Ko
vács elvtárs sokat tud. Szöges .rendőrcsizmák, 
detektívek térdei, rendőrtisztek lakkcipői tán
coltak a púpján, hogy szóra bírják — és Ko
vács elvtárs hallgatott. Kezek és lábak elfárad
tak a vallató munkában, és Kovács elvtárs nem 
fáradt bele a hallgatásba. Mondták, hogy az 
egyik füle ott maradt egy gyűrűs kézben, de se 
ez a kéz, se azok a kezek, melyek ólombotokat 
suhogtattak a hasára, a lágyékára, a talpára, azt 
nem kapták meg tőle, amit akartak. Kovács 
elvtársról csurgott a vér, de a titoknak, melyet 
őrzött, egy cseppje sem szivárgott ki, mert a 
titok nála abban a koporsóban volt bezárva, 
mely erős és kemény, mint a halál. És a Zrínyi 
utcában összeültek tízen, húszán és gondolkod
tak, hogy melyik kínzást nem próbálták még ki 
rajta — sorba vették a vizet, a tüzet — és min
den új mulatságos leleményből kifogyva, már 
csak az eddigi kínzásokat ismételhették elölről 
— és Kovács elvtárs is csak ismételt: elájult és 
fellocsolták, és ha fellocsolták, éppúgy hallga
tott, mint mikor ájultan feküdt.

A napnak, mely Janó bácsival kezdődött, nem 
akart vége szakadni. Más napokra éjszakák kö
vetkeznek. Budapesten nem volt többé éjszaka. 
Annamária most már nem volt olyan tapintatos, 
mint az első este, mikor egy szót se szólt arról, 
ami kint történik. A magyar ezredes lánya cso
dálkozva kérdezte: — Mért lobogózták fel Buda



pestet a románok bevonulásának tiszteletére? 
Mardarescu román generális megtiltotta, hogy 
este emberek járjanak az utcán. Csak román 
katonák jártak a sötét Mester utcán, román ka
tonák és a magyar fiatalurak, akik a szovjet ház 
előtt még gyáván ácsorogtak, és akik most már 
vállalkozó kedvűbbek voltak — mögöttük áll
tak a román katonák, akiket ők vezettek. És 
Annamária és Fluck ott álltak a sötét szobában 
Báti mellett az ablaknál és nézték, hallgatták, 
mi történik lenn a sötét utcán. S a fiatalurak 
vezették a román katonákat és jutalmul nekik 
is szabad volt ütni, ha a román katonák pesti 
munkásokat és zsidókat botoztak. Nem azért 
választották az éjszakát, mert titkolózniuk kel
lett — nekik rövid volt a nap, hozzá kellett 
tenni az éjszakát is. Felhallatszott az ötödik 
emeletre, ha a Mester utcán világos nappal át
robogott egy ilyen friss vadásztársaság.

Vértes már az első héten felküldte Jutkát ci
vil ruhával Báti számára. Jutka hozta a híreket 
arról, hogy mi történt Kovács elvtárssal a Zrí
nyi utcában, Jutka mondta, hogy Bátinak nap
pal még az ablakhoz sem szabad mennie, mert 
egy ifjúmunkást, akit ő bújtatott el egy biztos 
harmadikemeleti lakásban, úgy fogtak el, hogy 
a szembenlévö házból valaki meglátta a csukott 
ablak mögött. És azért nappal csak Annamária 
és Fluck ment az ablakhoz. Vagy már a földön 
fekve, vagy pedig futva egy-egy rongyos em
bert láttak, aki után botokkal, fokossal vagy 
revolverrel a kézben egy tucat jólöltözött úr 
szaladt, nemcsak fiatalurak, öregurak is, csiz
más, brioseszes vidékiek és keménykalapos vá
rosi urak, sőt nők is, hölgyek, magassarkú ci
pőkben, ügyetlenül, mert azonkívül fűzve is van
nak, de nagy igyekvéssel, kipirultan és lelken
dezve futnak és élénkítik éles hangjukkal a fér
filábak tompa dobogását.

Flamm Jutka ha feljön, nem beszél már szen
tenciákban. Sietnie kell, mert nemcsak Bátihoz 
kell eljönnie, nemcsak másokhoz, hanem siet ki 
Licht doktorhoz is, mert ott fekszik Seiden dok
tor. Még azt sem mondja, hogy a Magdus ba
rátja, csak azt mondja: Kilinyi, Kilinyi, aki még



három hete sírt, mikor Seiden doktor megkér
dezte, mért visel fekete karszalagot, sírt, mert 
meghalt a mamája — Kilinyi az Ébredő Magya
rokkal tart, és mindjárt első nap a népjóléti 
népbiztosság épületében a lépcsőn gurította le 
Seiden doktort.

Seiden az egyetlen ember, akit Fluck ismert, 
Fluck nem érti és kérdi, kik voltak a többiek, 
akiknek a nevét hallja és olvassa. És Báti nem 
tud ismételni. Nem tudja megint benépesíteni a 
Mesterutcai lakást ismerősökkel, akiket csak ő 
ismert — nem tud beszélni Kovács elvtársról, 
meg a többiekről, a sok többiekről, akik min
dennap többen lesznek. Ha tenné, mintha hű
séget szegne azokkal szemben, akik a Bimbó 
utcában lent a pincében ültek vele egy asztal
nál.

Báti éjszakánként nem vetkőzik le, mert várja, 
hogy érte jöjjenek, felöltözve fekszik és figyel, 
s hallja, egész éjjel jól hallani a lövöldözést, a 
románok lőnek, sokat lőnek a románok. Az em
ber felöltözve fekszik és figyel — az utcán egy 
patrouille halad — és az ember csodálkozik, 
hogy nem érte jönnek, továbbmennek. Ilyen
kor, vagy ha éjszaka lépéseket hallani a lép
csőházban, míg a lépések el nem hangzanak, egy 
percre elhallgat Fluck, aki soká ül, néha nagyon 
sokáig a szobában Bátinál és beszél. Nem arról, 
ami kint történik, mert hiszen azért ül itt, hogy 
Józsikám ne gondoljon arra. Fluck arról be
szél, hogy ő nem lesz már soha nagy muzsikus, 
de valamit meg akar írni: egy új, egy igaz mi
tológiát.

— Én az ördögöt akarom dicsérni, akinek 
nincsenek elvei, lángjai, követelései, s csak egyet 
akar: rendezkedjünk be a határokra melyek közé 
helyeztettünk és ami istennek nem sikerült, ne 
próbáljuk azt mi megcsinálni: egy világot, mely
nek más értelme is volna, mint hogy van. Az 
ördög tenyere, ha lakni bírnánk rajta, békés 
mező volna, kövér füvekkel legeltető, de az is
ten tenyere marok, nem ismer tréfát. . .  Mért 
van az, Józsikám, hogy mégis mindig az isten 
tenyere után kapunk és az ördög, szegény, a jó
akaratával mindig elárult, s éppoly tehetetlen,



mint a rettenetes isten? Annamá, te se alszol?
— kérdi aztán Fluck, ha a sötétben, miután 
előbb megállt az ajtóban és megkérdezte: sza
bad? — benyit Annamária is, és leül a zongora
szélre karjával az ablakdeszkára támaszkodva.
— Mindenfélék járnak az eszemben — mondja 
csak feleletül, és Fluck mindjárt elhallgat a 
mitológiájával.

Báti fekszik a pamlagon és nem érti, hogy 
érte még mindig nem jönnek, mikor annyi ezer 
ember van már benn. Benn. Annyi ezer — An
namá se tud aludni, pedig neki csak egy szám, 
nem ismeri az arcokat, nem ismeri, nem látta a 
mozdulatukat, a nevetésüket, ök  nem tudják, 
hogy 'mit jelent az, hogy Steiner elvtársat a 
félszemű Gubi elvtárssal együtt vitték be, Stei
ner elvtársat, akinek a Zrínyi utcában megmu
tatták, hogy be lehet hajlítani merev lábat is, 
s nem tudják, hogy az a név, melyet tucatnyi 
más nevekkel olvasnak abban az újságban, mely 
mindennap újra hasábos vérfagyasztó tudósítá
sokat közöl a kommunisták vérengzéseiről és a 
bacchanáliákról, amiket a szovjet házban ültek
— ez az egyetlen újság, mely a Népszaván kí
vül most megjelenik — nem tudják, hogy az a 
név az elnök elvtárs neve, az elnök elvtársé, aki 
a leónídaszi tettre vállalkozott és akinek most 
egyenként törték ki a fogait, a híres aranyfo
gait is.

Ha Fluck elhallgat, míől lehet beszélgetni? 
Annamá érdeklődik a politika iránt, mert kér
dezi, hogy talán most jobb lesz, hogy régi ma
gyar politikusok is feltűnnek, mégis kultúrem- 
berek. Annamá naív. A Peidí kormány lemon
dott, most Friedrich kormánynak és József fő
hercegnek hívják azokat, akik a fehér terrort 
csinálják. Most Báti mondja, hogy most a poli
tika nem érdekes. Sakálok és más dögevők, 
harca csak a magyar tanácsköztársaság hullája 
fölött, s a kultúremberek, akikben Annamá bí
zik, csak öreg fogatlan sakálok, akiket már a 
Károlyi-forradalom óta holtnak hitt az ember, 
s most fiatalos étvággyal újra életre kaptak.

Annamá különben keveset beszél. Néha el
alszik benn a széken, s akkor Fluck felkelti és



együtt mennek ki lefeküdni. Hosszúk az éj
szakák, de ha nem jár patrouille és a kapu se 
nyílik, Báti akkor sincs egyedül. Három napja 
volt még csak Fluckéknál, mikor megjött a hír, 
hogy Szamuelly nem él már.

— Szamuelly — tört ki akkor Armarná — ezt 
az embert nem tudom sajnálni.

Aztán mindjárt megbánta, hogy kimondta, 
amit gondolt, de Báti épp ezen sokat gondolko
dott, épp ezáltal sokat gondolt Szamuelly re. 
Most már pontos hírek voltak arról, hogyan 
történt. Szamuelly együtt indult el éjszaka azok
kal a népbiztosokkal, akik Ausztriában vannak 
internálva. Pénzt varrt a kabátja bélésébe, te
hát akkor még el volt tökélve, hogy nem áll ki 
a sorból. Győrött szállt ki a népbiztosok külön- 
vonatából, akiknek Ausztria menedékjogot biz
tosított — az egy Szamuelly kivételével. A nép
biztosok, elfogadták az osztrák kormánynak ezt 
a föltételét. Ezért kellett Szamuellynek Győrött 
kiszállni a külön vonatból. Elvtársai nem tartóz
tatták.

Megtagadták. Győrött autóra ül, és a határ- 
állomásra Savanyúkútra viteti magát. Egy bécs
újhelyi elvtárs jön elébe, és hajnalban Sza
muelly osztrák földre ér. Ausztriában minden 
politikai menekültnek menedékjoga van. A szo
ciáldemokrata kormány soha, nem merné az 
osztrák munkások miatt se megtenni, hogy Sza- 
muellyt a magyar forradalom hóhérainak kiszol
gáltassa. Szamuelly tehát célt ért, megérkezett 
oda, túl a magyar határon, túl az életveszedel
men. Csak azért mehetett, mert akkor még élni 
akart. S minden simán ment. A csendőrjárőr, 
mellyel találkoznak, még csak fel se ismeri, s 
csak mint utasokat, akiknek nincsenek papír
jaik, vezeti őt és kísérőjét Lichtenwörthbe, a 
csendőrőrszobába. Útközben talán még beszél
getnek is, mert az őrszobában leültetik őket, és 
a csendőr először Szamuelly kísérőjének a ki
léte iránt érdeklődik s írja fel adatait. Sza- 
muellvre csak aztán kerülne a sor és tudhatja, 
hogy mondhatna, ha itt nem akarja megmondani 
az igazi nevét, akármilyen hamis nevet, talán 
csempésznek néznék, akit aztán a legközelebbi



városba vinnének, a nevét persze a végén meg
tudnák, volna sok hivatalos huzavona — de hi
szen ezért menekült, és Kalocsánál ennél száz
szor nehezebb órákat is úgy élt át, hogy mégis 
megállta a helyét. Most a kísérője kihallgatása 
már a befejezéshez közeledik. Szamuelly kive
szi a zsebkendőjét és megtörli a homlokát. Le
törli a verejtéket. Talán azokra gondol, akiket 
a határon innen hagyott. Talán kinézett, és kint 
sütött a nap és ez juttatta eszébe a pártnapot, a 
munkástanács ülést, a szociáldemokrata cikke
ket, a sok szennyet és rágalmat, a vesszőfutást, 
melyet mindennap megrendeztek neki s biztos, 
hogy a sok vért is, amit neki kellett ontani s azt 
is, hogy százezrekért tette, amit tett, százezer
nyi magyar elvtársért, s most nincs mellette, 
csak egy szál, s az se magyar kommunista — és 
tán nem ez vagy az, hanem mindez eszébe ju
tott, és amit a diktatúra alatt egyszer se enge
dett meg magának, azt mondani: nem bírom to
vább, most tegye más — most szabad volt, most 
egyszerre szabad volt undorodni és fáradtnak 
lennir. A zsebkendőjében egy olyan kis angol 
pisztoly volt elrejtve, mint amilyet Bálinak adott 
át autóbaszálltakor a tréfálkozó terrorista. És a 
tudósítás, ami a .véreb és haramia Szamuelly 
öngyilkosságáról szólt, arról adott számot, hogy 
„miután megtörölte homlokát, úgy tett, mintha 
a zsebkendőt vissza akarná tenni a belső zse
bébe, és a zsebkendőbe csavart kis angol Pfeifer 
pisztollyal szíven lőtte magát.”

Ha az ember fenn a Mester utcában egy ötö
dik emeleti szobában bezárva ül is és Flamm 
Jutkán kívül akinek óvatosságból nem volt sza
bad sokszor feljárni, csak pogromra uszító nyom
tatványokból értesül is arról, mi történik kinn, 
az ember egyet-mást mégis el tud képzelni, ta
lán pontosabban mint azok, akik az utcán jár
nak. A borzalomnak szemei vannak, és a bor
zalomban virrasztó ember mindent képekben lát. 
Egyetlen hosszú nap volt minden, és minden 
annyira ma történt, hogy Báti nem. is tudta, 
melyik előbb, melyik később. Csakis a pórul
járt teremtő isten sajnálatraméltó helyzetét jel
lemzi, hogy az ördög ellenségnek látszik azért,,



mert a kreatúra barátja s főleg, mert realista a 
jóakaratában — így hangzott a Fluck mitoló
giája, s Báti azt mondta: — Ha volt valaki, aki 
igazán semmit, ami a kis szerencsénél nagyobb, 
nem akart, ha volt valaki, aki igazán semmi 
mást nem akart, mint Fluck ördögének tenye
rén szerényen és békésen legeltetni, akkor az 
Eisinger volt, Dénes úr, aki már arra a gondo
latra is elvesztette volna az álmát, hogy az ő 
neve valaha újságba kerülhet. Fluck is ismerte 
Dénes urat, a céltudatos embert, aki nem tudta 
neki megmondani, hogy miért él, és Fluck hozta 
haza az újságot, a nyomtatott fehér újságot, 
mely megírta, hoigy a rendőrség felszólítására 
mind többen jelentkeznek és hozzák a hatóság 
tudomására a kommün idején elkövetett bűnö
ket, s hogy ily módon sikerült a rendőrségnek 
Eisinger Dénest kézrekeríteni. Míg a többi kom
munista igyekszik elrejtőzni, ez a már külsőleg 
is degenerált pincér, ez a zsidó — a fehér új
ság az apatini sváb gyerekből is zsidót csinált 
— Eisinger Dénes azt a rafinált módszert vá
lasztotta, hogy tovább is bejárt a régi munka
helyére, a Párizs kávéházba, melyet annakide
jén ő kommunizált el. A kávéház tulajdonosa 
végre is megsokallta ezt az orcátlanságot, és 
több vendég segítségével sikerült a helyiségből 
eltávolítani Eisinger Dénest. Az ezt megelőző 
dulakodás alkalmával megsérült, úgy hogy mi
kor Kulpátyné, egy előkelő családból származó 
nyugalmazott pénzügyigazgató neje, a rendőr
séget bizalmasan értesítette, Eisingernek nem 
volt módja rá, hogy elmeneküljön, a rendőrség 
közegei ágyban fekve találták. A szobájában 
még most is ott függött a kommunista apostol
nak, Marxnak nagy keretes képe . . .  És Dénes 
úr bűnlajstromában ott találta Báti a saját ne
vét „sűrűn fogadta egy kommunista vezér láto
gatását, akit még az októberi forradalom idején 
mint rokonát csenmpészett be az úri lakásba’' — 
ott találta a bűnlajstromban a házkutatás al
kalmával megtalált diktatúra előtti kommunista 
folyóiratnak egy példányát is, több ezer ko- 
rpna kék pénzt, melynek eredete „különböző 
zsarolások, melyeket mint házbizalmi követett



el” , és egy nagy értéket képviselő menyasszonyi 
ruha is ott szerepelt, mint annak bizonyítéka, 
hogy Eisinger Dénes válogatás nélkül mindent, 
ami elemelhető volt, elrabolt. Eisinger ,,a sú
lyosan terhelő, kézzelfogható bizonyítékok • sú
lya alatt se roppant össze, cinizmusában odáig 
ment, hogy tiltakozott éjszakai nyugalmának 
megzavarása és a házkutatás aktusa ellen.” S a 
tudósításból kiderült az is, hogy Dénes úr nem
csak a kávéházban a főnökkel, hanem a rend
őrségi közegekkel is dulakodni kezdett. . .  Báti 
maga előtt látta Eisingert a vékony, szőrös lá
bával, amint a detektívek kicibálják az ágyból, 
s mert a detektívek közt, mint az utcán a va
dásztársaságok közt a hölgyek, ott áll a delikát 
háziasszony is, Eisinger biztos zsenírozza magát, 
és még pardont is mond a hiányos öltözetéért. 
Hogy bámulhattak Eisinger kis vaksi szemei — 
nem is a rémülettől, a csodálkozástól csak. És 
akkor arculverték és még jobban csodálkozott 
— és akkor talán kiabálni, talán, nem, biztosan 
sírni is kezdett, és az olyan lehetett, mint egy 
csecsemő nyivákolása, ha fáj neki valami—  és 
akkor még jobban verték — a tudósításból ki
tűnt, hogy a házkutatás megejtése után kór
házba szállították. Fluck azt mondta, abban nem 
lesz semmi feltűnő, ha ő mint egykori földije 
bemegy meglátogatni a rendőrségi kórházban, s 
el is ment, de Dénes úr aktája akkor már el 
volt intézve. Dénes úr kórházban halt meg, 
mint az apja.

Augusztus végén hirdetményeket ragasztottak 
ki Budapest utcáin. Figyelmeztetést a lakosság
hoz, hogy aki kommunistát rejteget, a fejével 
játszik. Erzsi a közoktatásügyi népbiztosság 
egyik volt tisztviselőjének lakásán paláit búvó
helyet, s mikor még augusztus végén detektívek 
jöttek oda és elvitték Erzsit, Jutka, aki a hírt 
hozta, azt mondta, hogy csak maguk a lakásadók 
jelenthették fel, mert szégyellték, hogy a hirdet
ményre való hivatkozással megtagadják a to
vábbi szállásadást De Jutka se sírt. Csak mi
kor ezt a hírt hozta, akkor nem ment el mind
járt, hanem leült Báti mellé a pamlagra, egész 
közel hozzá, egé9z összehúzódzkodva, és Báti hal



lotta, hogy vacog a foga. Aztán felkelt, és négy 
nap múlva jött csak megint: Erzsi már a gyüj- 
tőfogházban van, a rendőrségen nem bántották. 
Ez a nyár éppúgy őszbehajlott mint más nyár, 
és Báti ült fenn a Mester-utcai ház ötödik eme
letén — és élt. Ez, csak ez volt a különös, a 
megfoghatatlan és a hosszú egy napnak nem 
akart vége szakadni. Furcsa volt, ahogy szinte 
minden és mindenki berendezkedett erre a má
sik életre — mert még az is elrendezést jelen
tett, hogy valaki ott ül a börtönben együtt a 
többiekkel, s úgy érezte, hogy csak ő maradt 
kívül.. Török Géza mindjárt a diktatúra bukása 
után átmenekült a határon, s most levelet írt 
Licht doktornak, melyben Seiden doktornak is 

•ajánlja, kövesse a példáját, mert nézete szerint 
évekig fognak még tartani a mai viszonyok. 
Évekig? Nem tartanak-e már is évek óta? — 
kérdezte Báti és aztán utánaszámolt és kiderült, 
hogy még csak október van. És csak bólintott, 
mikor Török Géza leveléből értesült, hogy Palkó 
hazaért és — egyelőre Szemendrovóba inter
nálták, mert kommunistagyanús, s mert annak
idején engedély nélkül ment át Magyarországra, 
Szemendrovó — hol hallotta már ezt a nevet? 
Aztán eszébe jutott: Lajkó Jóska ott ül és a 
Sárosi Pali bátyja is. A Sárosi Pali bátyja most 
megtudhatja Palkótól, hogy az öccse még ide
jében halt meg.

Annamária és Jutka felváltva mentek ki a 
gyüjtőfogház elé és álltak 9orba a csomaggal 
Erzsi számára. Reggel négykor kellett elindulni, 
hogy ötre a gyűjtőfogház elé érhessenek. A Nép
színház-utcai megállónál nagy embertömeg várt 
mindig a. gyűjtőfogház elé menő villamosra. A 
villamoson s a gyűjtő előtt várva sem beszéltek 
az emberek. De .Annamá azt mondta, hogy sze
ret köztük lenni, mert akkor az ember nyugod- 
tabb lesz. Annamá nem lett kommunista, de mi
kor egyszer a gyűjtő elől visszajött, a hűvös, a 
mindig tartózkodó és csendes Annamá szeme 
égett és azt mondta:

— Ezt a magyar tisztet én is fel tudnám 
akasztani! — és mutatta az újságot. Kecskemét
ről szólt a tudósítás. Kecskeméten éjnek idején

\



tucatszámra rakták szekérre a kommunista fog
lyokat. Zörgött a szekér, és Vince elvtárs feje 
tán oda-odaütődött Blaha elvtárs fejéhez, mert, 
mint a baromnak össze volt kötözve kezük- 
lábuk, úgy dobták őket szekérre. Ha Vince elv
társnak nem tépték ki a nyelvét, tán odasúgta 
Blahának: még az ápolónőnek is nagyobb volt 
az igaza, mint Blaha elvtársnak. És mentek ki 
a szekerek Orgoványra az erdőbe, és vidám le
gények ittas fejjel nagy mészárlást csaptak. Tu
catszámra, sok-sok tucatszámra, mert az erdő 
és a bor együtt jó inspirátorok. Blaha elvtárs
nak elég erős volt a hite, hitte még kint az er
dőben. is, hogy az emberek jobbak mint a cse
lekedeteik? Nevek még nem voltak, csak az ál
dozatok száma, s csak a név, a nemzeti hadse- * 
reg tisztjének a neve, a tiszt neve, aki a börtön
ből azzal hucolta el a- foglyokat, hogy a nem
zeti hadsereg nem ér rá bírósági ítéletre várni: 
Héjj asnak hívták a tisztet, Héjjasnak hívták a 
tanyát, ahol a szentkirályi ellenforradalmi ösz- 
szeesküvést szőtték, és Héjjasnak hívták azt a 
fehér hajú embert, ennek a tisztnek az apját, 
akit Blaha elvtárs, mikor az ő kezében volt az 
a hatalom, mely most a fehér hajú ember fiának 
a kezében volt — oktatómunkára ítélt.

Báti a fiatalasszonynak csak azt mondta:
— Az a Szamuelly Tibor volt tán az egyet

len, aki tudta, hogy így lesz, ha megbukik a 
diktatúra.

Mikor Vértes Bátitól címeket kért, az egyetlen 
ember, aki nem fordult meg a fejében, az Licht 
doktor volt. Nem gondolhatott rá, hogy Licht 
doktor hajlandó legyen valamit is kockáztatni, 
emlékezett rá, hogy ha Seiden doktor nem lett 
volna, milyen könyörtelenül elküdte volna a 
vérző Jutkával. Annamá se lett, és sose lesz 
kommunista, de azt mondta, hogy néha szégyellj 
magát, hogy szabadon jár. És Jutka egy nap az
zal jött, hogy Licht doktor felajánlotta, szerez 
hamis útlevelet és kiviszi Bátit Bécsbe. Adok 
rá egy sofőr-ruhát, ami jól fog állni neki — 
üzente Licht doktor. Az is lehet — mondta 
Jutka — az is lehet, hogy nemsokára én is me
gyek . . .  Mit gondol arról, hogy én is menjek?



Ha Jutka jött, Annamá mindig bekísérte >a 
szobába Bátihoz, és aztán mindjárt kiment.

— Látja — mondta Jutka — a maga barátjá
nak a felesége is sokkal fiatalabb, mint a ba
rátja.

És Báti erre azt felelte — és igazat mondott 
— hogy talán senki annyiszor nem jut eszébe, 
mint Seiden doktor, aki azt mondta: Nem tud
ják, milyen szerencsések — és most tudja, hogy 
Seiden doktornak igaza volt, mert most az az 
érzése, hogyha tudták volna, hogy mit veszthet
nek, akkor — talán nem is veszett volna el, 
ami volt.

— Tudja — mondta Jutka — én olyan ember 
vagyok, de igazán, akinek mindig kell egy fel
adat.

— Tudom — mondta Báti és erről nem beszél
tek többet. És Licht doktor üzenetét is csak át
adta Jutka, és nem beszélt róla többet, de egy 
napon Vértestől hozott levelet, mert Licht dok
tor Vértest vitte ki sofőrnek öltözve hamis út
levéllel Bécsbe. S Vértes a levélben azt írta, 
hogy most kintről kell folytatni a munkát, és 
nem szabad kétségbeesni, mert a diktatúra nem
csak a magyar munkásság forradalmi nevelése 
szempontjából nem volt hiábavaló, hanem fenn
állása ideje alatt maga ellen vonultatott fel és 
tartott lekötve erőket, melyek magyar diktatúra 
nélkül Szovjet-Oroszország ellen vonultak volna 
fel.

Erzsihez ekkor már jóideje csak Annamá járt 
ki, mert Jutka Erzsi apjával volt elfoglalva, 
akit az újsághír hozott Pestre, hogy a lánya 
börtönben van. S mikor Jutka azzal jött Báti
hoz, hogy el akar köszönni, mert Seiden doktor
ral lemennek oda vissza, ahol Seiden doktornak 
megint lesz munkája, Báti tudta, hogy ez azt 
jelenti, hogy Erzsit az apja ki fogja szabadítani. 
És a furcsa az volt, hogy nem/ örült. Valami 
tompa rémülettel látta, hogy ő is mint szokik 
hozzá, mint olvassa nap nap után a híreket, a 
pusztulás, a vérontás, az irtózat híreit és — 
nem történik semmi. Aki föld alatt, az föld alatt, 
aki börtönben, az börtönben, aki megmenekült, 

/ az megmenekült — mindez azt jelentette, hogy



aki nem halt meg, annak erre a világra kell be
rendezkednie. Erre a világra, ahol a véres ősz
ben még véresebb tél vetette előre árnyékát. Á 
nemzeti hadsereg már közeledett, és Orgovány 
csak útjának egyik állomása volt. Orgovány ter
mett mindenütt, amerre a nemzeti hadsereg, 
melynek a románok csak szálláscsinálói vojtak, 
elhaladt. És új neveket kellett megtanulni, fehér 
tisztek neveit. Falvak és városok, melyeken át
haladtak, próféciaként sikoltották a világba az 
új neveket, annak a sorsnak próféciájaként, 
mely Budapestre vár. Budapestnek, ahol május 
elsején tízezrével vonultak fel a vörös zászlós 
városon végig a fegyveres munkások. — Buda
pest népének most az is remény volt, hogy Mar- 
darescu román generális marad itt egy hónap
pal tovább, hogy egy hónappal később vonulnak 
csak be tán a nemzeti hóhérok A Népszava, a 
szakszervezetek most a lefegyverzett, a román 
katonáktól és Ébredő Magyaroktól botozott 
munkásoknak a román hadsereg és az antant
demokrácia segítségét ígérték a közeledő új, 
még vadabb terrorhullám, a nemzeti hadsereg 
ellen. S ha Kozma György élne, most orosz hí
rekkel se lehetne a lelket tartani benne. Jude- 
nics Pétervár előtt, Kronstadt lángokban, és Bu
dapesten szeptember vége óta lábra állt a pol
gári sajtó, harminc napilap ontja a rágalmat és 
okádja a gyűlöletet a magyar munkásokra és a 
magyar munkások hőseire, és harminc lap or
dítja boldogan a moszkvai jelentést: „Moszkva, 
október 20, szikratávirat: A pétervári szovjet a 
frontra ment. Trockij terve nemcsak a front 
azonnali megerősítésére, hanem Pétervárnak a 
védelmére is kiterjed, utcáról utcára, házról 
házra. Munkások fogják az ablakokat és ház
tetőket fegyverekkel megszállni, Pétervár egyet
len óriási labirintussá alakul át, melyet az ellen
ség nem fog a hatalmába keríteni.”

És Annamá, aki nem kommunista és sose lesz, 
Annámé kérdi: — És ha így csinálták volna 
Budapesten is, több vér akkor se folyt volna, 
mint most — s ha így csinálták volna Buda
pesten is? Fluck nem ért a közgazdaságtanhoz, 
de ha jön az utcáról és látja a társzekereket,



amelyeken romén katonák hordják ki a vasútra 
a pesti munkások gyárainak gépeit, egész gyár
berendezéseket, akkor azt kérdi: — Miből fog
nak a munkások élni, ha románok nemcsak a 
fegyvereiket, hanem a termelőeszközöket is el
rabolják?

Októberben Annámé Lénáirtot vezette be a 
szobába, s mikor meggyőződött róla, hogy csak
ugyan nem rendőrségi ember, mert Báti felki
áltott örömében, mikor meglátta, akkor szokása 
szerint mosolygott és csendesen rájuk csukta az 
ajtót. Lénárt, akit Bécsben ért a diktatúra bu
kása, másodszor volt most hamis útlevéllel Pes
ten. Lányit nyolc nap előtt sikerült átcsempész- 
tetni1 a határon. De nemcsak azért jött, hogy az 
emberek szökését elősegítse, hanem mert a párt
munkát is meg kell indítani, ki kell építeni az 
illegális szerveket. A párt új központi bizott
sága már dolgozik kint, s most jobban fog dol
gozni, mint azelőtt: a diktatúra tanulságait ér
tékesíteni kejl. Elölről kezdjük a munkát s 
jobban.

Megint majdnem úgy ültek, mint akkor a \ 
szovjet házban. Báti a pamlagon és Lénárt szem
ben a zongoraszéken. Szineváralja hangzott fel 
akkor a szovjet ház szobájába, és most Judenics- 
ről és Denikinről beszélt Lénárt, mert a magyar 
lapok hallgattak az orosz győzelmekről, s nem 
írták meg, hogy Denikin tizennyolc ezredét az 
oroszok megsemmisítették, Őreit visszafoglalták, 
és hogy a pétervári munkások is ellentámadás
ba mentek Judenics ellen, és Krasznoje-Szelo 
már megint vörös. Azt sem írták meg, hogy két 
hét előtt, vmikor még Judenics és Denikin az 
orosz proletariátust a magyar sorssal fenyegette, 
késsel a nyakán az orosz proletariátus a ma
gyar testvéreire gondolt, és Lenin szikratávirat
ban tudatta az ellenforradalmi magyar kor
mánnyal, hogy ,,a szövetséges magyar tanács- 
kormány” tagjainak és a többi kommunistáknak 
életétől és sorsától függ azoknak a magyar ka
tonatiszteknek élete és sorsa, akik Oroszország
ban hadifoglyok.

Lénárt volt az első kintről jött ember Bátinál. 
Egy másik világból jött. Mint mikor egy beteg-



szobába, ahol az ember el is felejti, hogy más is 
van, mint seb és láz, az egészségesek világából 
jönnek látogatóba. Lénárt arról be&zélt, hogy 
kint nagy viták folynak, pártfrakciók vannak 
kialakulóban, s hogy a nagy hiba, a végzetes, 
nem is a cseh visszavonulás, hanem az volt, hogy 
a diktatúra nem osztott földet a szegényparlisz- 
toknak. Báfci örült neki, hogy kint már vitat
koznak és munkához látnak, de talán, úgy, 
ahogy Kozma György az ablakból a rózsáknak, 
amelyek lenn az udvarban virulnak. Ha Lénárt 
a földprobléma körül elkövetett hibáról beszélt, 
Báti a két mezítlábas túrkevei parasztra gon
dolt-, akik lefeküdtek puskával a földre és a 
szabómunkásra, aki mikor Sárosi Palival járt a 
vidéken, utánaszaladt — és a kérdés, hogy mi 
lett velük, jobban foglalkoztatta mindennél. És 
mikor Lénárt a Szlovákiából való visszavonu
lásról beszélt, az jutott eszébe, hogy Zsámboki 
elvtárs a diktatúra bukásakor korrektül golyót 
röpített a fejébe, és hogy Lajosnak nincs mit 
ennie, mert, mint annyi ezer tanárnak, neki is 
elvették a katedráját, és hogy Kálmán bujkál 
valahol, de ki tudja van-e mit ennie és mindig; 
mindig nevek és arcok jutottak eszébe, míg 
Lénárt a dolgokról beszélt.

De Lénárt azt jelentette, hogy van folytatás, 
és nemcsak láz, hanem egészség is van, és Báti 
azt kérdezte tudja-e, hogy Jutka Seiden doktor
ral ment? Lénárt tudta, és Seiden doktor felöl 
kérdezősködött. Furcsa volt, oly különös volt 
megint arról beszélni, ami nem börtön, nem em
berkínzás, nem akasztófa', nem Orgovány — 
kérdezni, hogy mi lesz, mikor olyan érthetetlen 
volt, hogy ő maga még egyáltalán van.

— Nemsokára megszületik a gyerekem — 
mondta Lénárt — és akkor Magdus boldog lesz.

— És maga? — kérdezte Báti. Lcnárt legyin
tett.

— Hogy mondta Levine Münchenben, mikor 
halálra ítélték? Mi kommunisták csak szabad- 
ságos halottak vagyunk. Látja, hogy tévedtünk 
mi a diktatúra alatt!



— Miiben tévedtünk? — kérdezte Báti és nézte 
Lénártot, aki két kezével a zongoraszék ülő
kéjét fogta.

— Miben? — kiáltott fel Lénárt. — Végleges 
formákat kerestünk a saját személyes életünk 
számára, mintha már a végleges formáknak el
jött volna az ideje. Káosz! — s a  széles mozdu
lat, mellyel a szót kísérte, olyan volt, mintha a 
káoszt, melyről beszélt, át akarná ölelni.

Báti nézte. Kicsit megőszült és az arca be
esett, de megint jobban hasonlít a mozdulatai
ban, a hangjában, a nevetésével ahhoz a Lénárt- 
hoz, akit a diktatúra előtt ismert. S egész vá
ratlanul szólalt meg most Lénárt:

— Maga boldogabb ember, mint én. Én nem 
tudok egy emberben úgy feloldódni.

És aztán egyszerre megdermedt a mosolya és 
azt mondta:
, — Szegény Magdus. Ha tudná, mennyit kín
lódik.

— Miért kínozza? — kérdezte Báti. — Mért 
hazudik neki?

— Ne felejtse el — mondta, Lénárt — neki 
alig van köze ahhoz, amiért én most, azzal, hogy 
lejöttem ide, a fejemmel játszom. És mégis ki
tart mellettem.

— Tudom, maga azt mondja, hogy Magdus 
belehalna, ha maga megmondaná neki, amit 
úgyis tud, osak nem akar tudni. Azt hiszi, se
gítség az, ha hazudik neki? Valamit, ami való
ság, elrejteni, azt jelenti, hogy az ember a má
sik ember sorsává tolja fel magát. Ami belül 
külön van, azt kívülről is ketté kell tömi.

— Nincs annak értelme, hogy most ilyesmi
ről beszéljünk! Lehet, hogy ma este már a Zrí
nyi utcában ülök — kiáltott fel Lénárt.

— Ha tudnám, hogy egy óra múlva mind meg
halunk — mondta Báti — úgy érezném, hogy 
annál inkább értelme van, hogy erről beszél
jünk.

Lénárt a fejét rázta:
— Erzsi most úgyis börtönben van.
— Ez nem változtat a dolgon — mondta Báti. 

— De azonkívül Annamának ma mondta az ügy-
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véd, hogy ideiglenesen szabadlábra fogják he
lyezni.

Lénárt örömében felugrott és kikérdezte Bá- 
tit, hogy és mint történt, s hogy csakugyan 
biztos-e.

— Már arra is gondoltam — mondta neki 
Báti —, hogy hátha nem hazugság, amit Jutká
nak mondott? Arra is gondoltam,, hogy tal,án 
csakugyan nem szereti Erzsit.

Lénárt ott állt Báti előtt, aki a pamlagon ült, 
s a két kezét Lénárt most Báti vállára tette és 
ahogy talán még soha nem nézett a szemébe, 
úgy nézett most egyenesen a szemébe és lassan, 
minden szót megnyomva mondta:

— Soha nem voltam boldog, csak mikor ő volt 
mellettem. Sohase tudtam volna meg, mi az sze
retni, ha őt nem szerettem volna. Sohase tud
tam volna, mekkora egy ember szeretete, ha ő 
engem nem szeretett volna. Hogy én szeretem-e 
Erzsit? — és két karját úgy nyomta Báti vállá
ba, Báti érezte, meg akarja rázni.

Báti elsápadt. Lénárt látta, s akkor levette a 
karját és mosolygott:

— Csakhogy Erzsi már elvesztette a hitét. A 
bennem való hitét.

— Hit? Megint a hit? — kérdezte Báti.
— Tudja, mi' az a muspili? — kérdezte Lé

nárt. — A régi germánok hívták így azt a nagy 
tüzet, melyet a világ végére vártak. Ennek kel
lett volna mindent, követ, vasat, még a vizet is, 
mint egy nagy tűzvésznek, felégetni. Így szere
tett Erzsi. Csak úgy tud szeretni, hogy azt akar
ja, minden égjen hamuvá benne, ami nem tűz
— és azt hitte, én vagyok az, aki oda felemel
tem, ahonnan minden ami az embert köti, lét- 
telenül maradt alatta. Es én is elhittem. És most
— két szegény ember — nézzük egymást a szo
morú földön.

Lén.árt a kezét nyújtotta.
— Ha Erzsi kijön, mondja m eg. . .  nem, nem 

üzenek neki semmit. Erzsi úgyis tud mindent.
- Báti nem tudta képzelődik-e, de mintha va

lami ellenséges düh lobbant volna egy pilla
natra Lénárt szemében. Aztán Lénárt az ajtó



bán úgy rázta Báti kezét, mint szokta és ne
vetve búcsúzott:

„Komáin, eltévedtünk.
Nagy ez a sötétség.
Fölgyújtottuk a világot
S nem látunk egy lépést.”

A hosszú egy napnak, mely azóta tartott a 
Báti életében, mióta Fluck oldalán felment a 
Mester utcai lakásba, „fel a magasba’V Lénárt- 
nak ezzel a látogatásával vége szakadt. Lakott 
lakásban majd mindennap szól a csengő, hol 
postás, hol iriasgyerek, hol kéregető, hol valaki 
osak tévedésből csönget be, s most már egy- 
egv ilyen csengetésnél nemcsak az a gondolat 
villant meg, hogy most jönnek érte; most már 
hogy mindennapra várhatta Erzsit, türelmetle
nül várta. Odakint javában folytak a barátsá
gos tárgyalások a román és a közeledő magyar 
nemzeti hadsereg parancsnoksága között: azt 
kellett elrendezni, hogy a nemzeti hadsereg be
vonulása napján ne legyen már szálláscsinálói- 
ból, a román katonákból egy se a fővárosban. 
És Annamá, aki azelőtt dúdolt néha régi ma
gyar nótákat, most már soha, mert elvették tőle 
a kedvét is, a nótáit is a hírek, melyek nagy 
pesti bankettekről szóltak, melyeken kivilágos- 
virradatig az ő nótáit énekelték a közeledő nem
zeti hadsereget várva, a román puskák védelmé
ben, fiatal és öreg mindkét nembeli úri magya
rok. Az ősznek már vége volt, amit abból le-, 
hetett látni, hogy Annamá befűtött a cserép
kályhába.

Már korán sötétedik. Annamá mindig neszte
lenül jár-kel, s az ember nem is tudja, hogy 
otthon van, vagy nincs^e otthon, mert különö
sen, ha Fluck ott ül a oserépkályha mellett, bár
miről is beszél Fluck, vagy ha hallgat is, az 
egész szobával, minden kis terítővei, a rend
del, mely nem kínos, csak kellemes, a mindig 
rendes, a nyugodt és takarékos szavú, magas 
fiatalasszony valahogy mindig jelen van. Báti 
néha meglepetten veszi észre, mikor bejön, hogy 
csak most jött be.



Fluck ül a szürke cserépkályha mellett — itt
hon egész másképp fest, mint ahogy az utcán 
akkor, mikor Bátiért jött — szemében van va
lami állandó nyughatatlan s mégis lágy sugár
zás, ami furcsa kontraszt az arcához, mely így, 
rövidre nyírt hajjal, még keményebb és csonto
sabb, mint azelőtt —, s Fluck arról beszél, hogy 
nincs más ideál, mint hogy megszűnjön a föl
dön éppúgy a gonosz, az emberi bestialitás, mint 
az odaadás, megszűnjenek a nagy szívek exces- 
susai, s az volna az igazi megváltó, aki azt vinné 
keresztül, hogy szép rózsaszínű legyen az em
berek arca, és a szemük az elégedettségtől tompa 
legyen anélkül, hogy azért barátságtalanul néz-' 
nének egymásra.

— Hál’ istennek, drága Fluck, maga egy csöp
pet se hasonlít az ideáljához.

— Mert az is hiba — válaszolja Fluck — hogy 
egyáltalán ideáljai vannak az embernek. Nem 
vette észre, Józsikám, hogy senki se hasonlít az 
ideáljához? Én mondom magának, hogy a ki
lencedik szimfónia az halálos bűn az emberi
ség lehetséges boldogsága ellen: Minek olyan le
hetetlen boldogságokat csillogtatni az ember 
szeme előtt, amelyek csak meghasonlást terem
nek az ember és az ő lehetséges, kicsi boldog
ságai között? Ez az oka, Józsikám, hqgy az em
ber nem tud egy helyben ülni, és úgy jár fel- 
alá naphosszat, mint maga. Mert látja, volta
képp nem jó magának itt nálunk? Mért nem 
marad itt, mikor nekünk is jó, hogy itt van? 
Az ember mindig megy, és amit elér, csak any- 
nyi, hogy mindig több olyan hely lesz mögötte, 
ahová visszafáj a szíve. Én tudom, maga most 
menni fog . . .

A szobában égett a villany, Fluck a kályha 
mellett állt, s Báti azt kérdezte, mért gondolj ar 
hogy ő menni fog, mikor megszólalt a csengő. 
Fluck egy lépést tett a kályha mellől, s úgy né
zett Bátira, hogy az egyszerre bizonyossággal 
érezte, most jönnek érte. Az üldözöttség is álla
pottá válik, mint egy betegség, melyhez idővel 
hozzászokik az ember. De most, hogy ránézett 
Fluckra, mintha először hallotta volna ezt a 
csöngetést. S csak azért is leült a pamlagra,



hogy ülve fogadja, s lehetőleg nyugodt arccal, 
az urakat.

— Annámé nincs itthon? — kérdezte, mikor 
Fluck ment ki ajtót nyitni.

Fluck nem felelt, csak előrehajló fejjel sie
tett ki. És Fluck nem jött vissza, Annámé sem 
éllt meg az ajtóban. Báti a pamlagon ülve csak 
maga elé nézett akkor is, mikor nyílt az ajtó. 
Erzsi hangjára ütötte fel a fejét.

— Elkéstem kicsit, de nem jöhettem előbb. 
Teneked nem is mondták, hogy ma jövök?

Ez Erzsi volt, s Bátinak nem mondták előbb, 
mert már annyiszor volt úgy, hogy biztosan jön
ni fog, és mindig újból valami akadály merült 
fel.

— De most már csakugyan itt vagyok — állt 
ott Erzsi. Erzsi volt, de annyira Erzsi, hogy Báti 
nézte, annyira Erzsi voit, hogy alig tudta el
hinni — nem, annyira ő volt, hogy nem tudott 
mindjárt ráismerni. Hisz most ez itt a Mester 
utcai lakás és szalvétával és a szerencsés bal
kezével nem Dénes úr futkos itt, és a lány még
is itt áll s néz körül fekete prémsapkájában és 
feketeprémes télikabátjában, és veti le a ka
bátját, s mielőtt még segíteni lehetne neki, már 
akasztja is fel — csak épp nem ahhoz az asztal
hoz ül le, ahol azok a szép fejek hajolnak ösz- 
sze, hanem a kályha mellé a székre. Báti tekin
tete önkéntelenül a cipőjére siklik, s Erzsi ke- 
resztbetett lábbal ül, hogy csak az egyik cipője 
orra éri a földet.

— Erzsi — s Báti szinte csodálkozik, hogy már 
tudja a nevét, hiszen csak a lábát, a cipője tal
pát látta. — Erzsi, ugye, tavaly ilyenkor is no
vember volt?

Erzsi nevet és ez a nevetés híddá lesz Báti 
számára, híddá, mely a Párizs kávéházbeli ide
gen leánytól Erzsihez vezeti, akit Budán látott 
a fűben ülni.

— Látod — mondja Báti — akkor mégis bú
csúztunk. Borzasztó - volt benn, ugye — kérdi 
Báti.

Erzsi a fejét rázza: — Jobb volt, mint kint. 
Engem még csak nem is bántottak. T e . . .  te



csakugyan miattam nem szöktél ki eddig? — 
kérdezte aztán majdnem ijedten.

— Tudod, hogy az arcod most teltebb, mint a 
diktatúra alatt volt, most egészen olyan, mint 
a betegséged előtt. . .  mint amikor kint Hűvös- 
völgyben a folyóiratnak adtunk nevet.

Erzsi hallgatott egy darabig, aztán azt mondta:
— Az apám se tudott, szegény, mást mondani, 

mikor meglátott. Jó színben vagy — mondta, 
ő  cseh állampolgár, s külföldi misszióknál sza
ladgált ügyvéddel, nem tudom mennyit, s ott 
biztos erélyes volt és tán még az öklével is az 
asztalra ütött, s ugyanez az ember attól, hogy 
csak rácson keresztül beszélhetett velem, s mö
göttem szuronyos őröket látott. . .  olyan gyá
moltalan lett, olyan zavarban volt s oly izga
tott . . .  úgy féltem, hogy még egyszer meglá
togat. De csak elintézte, hogy ideiglenesen sza
badlábra helyezzenek s pénzt hagyott az ügy
védnél, hogy majd megszökjem. Egy szót se 
szólt, üzenetet se hagyott, hogy hozzá szökjem, 
de tudom, erre vár, érzi a jogát hozzá.

— És az emberek benn? — kérdezte Báti.
Erzsi két szemöldöke között megjelent az is

merős szigorú ránc.
— Kovács elvtárs anyjától jövök most. Egy

szer a háború alatt voltam már fenn nála — 
mondta Erzsi. Az arca megrángott s azzal, hogy 
túl meleg van a kályha mellett, felkelt és úgy 
folytatta. — Mikor bevittek a rendőrségre, az 
udvarban a rendőrök a himnuszt énekelték, s a 
himnusz felhallatszott a szobába, ahol én a ki
hallgatásomra vártam. Ennél sokkal kisebb szo
ba volt és tömve emberekkel. Olyanokkal, akik 
mint én, még csak vártak a kihallgatásukra s 
olyanokkal, akik már túl voltak rajta. Láttam 
megvert nőket kibomlott hajjal, ideggörcsökben 
sikoltozni, láttam nálad magasabb és vállas ha
talmas férfiakat, a ruhájuk ronggyá tépve és 
kékre vált arcukon könny csurgott. Ültem és 
vártam a kihallgatásomra, és a zárt ajtók mö
gül, ahol a kihallgatások folytak, hangok hallat
szottak ki, amelyeket sose lehet elfelejteni, ame
lyeknek a hallásától, aki csak egyszer hallotta, 
sohase fog, sohase lehet meggyógyulni. De a leg



szörnyűbb, de a legszörnyűbbet, azt most lát
tam egy óra előtt. Jó volt, hogy felmentem Ko
vács elvtárs anyjához. Az most bélpoklos házja. 
Azt nem lehet elfelejteni, hogy csodálkozott az 
az asszony azon, hogy őhozzá valaki jön. Olyan 
arcot nem láttál még. Nem fekete karikák a 
szem alatt, az egész arc, mint egyetlen fekete 
karika a két szeme alatt, két mély fekete karika. 
Most is a nagyúri lakásában jár fel-alá. Amerre 
nézel, újságokat látsz s minden újságban arról 
olvas, kivétel nélkül csak azt olvassa, hogy a 
fia micsoda szörnyeteg volt. És csak kétszer be
szélt Kovács elvtárs anyja. Először, mikor be
eresztett. — Hát énhozzám is jön valaki? — És 
aztán, mikor bevezetett s ott ültem szembe 
vele. — Hát maga nem hiszi el az én fiamról, 
amit róla írnak? — És én megmondtam . . .

Erzsi sírt. Előbb csak remegni kezdett az álla, 
aztán elgörbült a szája, olyan volt, mint akiben 
felszakad valami, s olyan nyers erővel, hogy be- 
letántorodott. A földön térdelt, feje Báti tér
déhez ütődött, s mintha mindig újabb siratni- 
valók szakadnának fel benne, sírt, hangosan sírt, 
egész testét rázó zokogással.

Ez, voltaképp ez volt Erzsi búcsúja Bátitól. 
Az árnyékok a szobában a készülő akasztófák 
árnyékai voltak és börtönné lett városukban 
nem tudtak egyedül, nem lehetett csak ketten 
lenni. Erzsi azok közül jött, akikről minden kis 
hírt, ezeket az ellentmondó és ellenőrizhetetlen 
híreket, csak úgy lesett naphosszat mindenki, 
aki kinn volt, és aki kinn volt, annak azokról 
kellett beszélnie, akiknek sorsáért a bentiek — 
hír nélkül — aggódtak. Erzsi az öklével törül- 
getve az arcát csodálkozott azon, hogy ők ott 
bent mindenről többet tudtak, bent még azok
ról is többet tudnak, akik kinn vannak. S azt 
mondta, hogy igaz, Kovács elvtárs ellen a terro
risták parancsnoka, Dani, aki a Margit körúti 

\ katonai fogházban ül nehéz bilincsekben, Dani 
a «legelkeseredettebb, legfőbb koronatanú. Elhi
tették vele, hogy nem fogják felakasztani, ha 
jól vall. És hogy meg legyenek vele elégedve, 
Dani nagy igyekvéssel vall és vall. — Té is
merted Danit — kérdezte Erzsi — kommunista



volt csakugyan vagy pusztán eszköz a forrada
lom kezében.

— Mikor én megismertem, jó elvtárs volt de 
tönkretette a hatalom, amit rá bíztak. Most, 
hogy nincs már kezében a hatalom, most ki
derül, hogy mennyire tönkretette a hatalom. 
Gyáva. Kovács elvtárs, aki azonban nem élvez
te, hanem teherként csak vállalta a hatalmat, 
ő ugye nem tagad, ő erősebb, mint a volt ha
talma, ő vállalja amit tett. . .

— Mikor tapostak rajta, mesélték nekem, akik 
látták — mondta Erzsi — csak annyit mondott: 
Mindennek így kellett jönnie.

— Igen és azért, ha nem is ismertem volna, 
én nem tudom nem sajnálni Danit, de Dani, 
akinek most ígérik, hogy nem fogják felakasz
tani, Dani megint be lesz csapva Megint, mert 
a mieink is megcsalták. Első gondolatuknak kel
lett volna lenni, hogy épp róla s a többi Lenin- 
fiúról gondoskodjanak.

Annamá kopogott az ajtón és kérdezte: sza
bad? — és aztán bejött egy percre, hogy figyel
meztesse Erzsit, mennie kell már, mert kilenc 
után nem szabad az utcán igazolvány nélküf 
járni. Báti, amint Annamá kiment, ráadta Er
zsire a feketeprémes kabátját, aztán Erzsi fe
jére vette a sapkáját. Aztán mind a ketten úgy 
néztek körül, mint akik menőben vannak, és 
az az érzésük, hogy itt felejtettek valamit.

— Holnap reggel indulok — mondta Erzsi — az 
ügyvéd mondta, siessek. Jutka, mielőtt elment, 
már mindent előkészített. Tudta, hogy nem az 
apámhoz fogok menni.

— Hova?
— Most ki az országból s aztán. . .  ahová a 

párt küld.
— És én? — kérdezte Báti.
Erzsi megfogta Báti kezét.
— Most te is menni fogsz. Talán hamarosan 

látjuk egymást — talán évek múlva, talán sok
kal később. !Ha talán az lesz a sorsom, hogy hoz
zád is mindig csak rossz legyek, mint az apóm
hoz — te legalább tudni fogod, hogy . . .  hogy — 
Erzsi a szót kereste, s aztán csak annyit mon
dott — hogy én is tudom.



Mikor a kilincsre tette a kezét, a feje úgy 
lehajtott, hogy a prémgallér nem takarta el a 
nyakszirtjén aranyló pelyheket. Báti megfogta 
a kezét a kilincsen és megcsókolta a nyakszirt- 
jét haja alatt. Erzsi gyorsan megfordult, szára
zon csillogó szemekkel nézett rá, s mielőtt ki
ment, azt mondta:

— Köszönöm.
Pár nappal később Fluck kísérte Bátit a Nyu

gati pályaudvarhoz. Ködös, sötét téli hajnal volt, 
jó idő olyan embernek, aki nem akarja, hogy 
felismerjék. Hamis papírok a határig a zsebé
ben, a határon már ott vár az elvtárs, aki is
meri az utat. Fluck is felhajtja a kabátja gallér
ját.

—  Józsikám —  kérdi Fluck —  és maga most 
megint politikát fog űzni?

Bátinak olyan ez a kérdés, mintha azt kérdez
nék tőle, hogy hű marad-e ehhez a városhoz, 
ehhez az országhoz, ahol — mintha látná a sö
tétben — százezer és százezer börtönrácshoz szo
rított arcból százezer és százezer szem néz utána.

— Mindig, mindig és tán nem mindig inkon
zekvensen, drága Fluck — mondja Báti s a nyir
kos, ködös hajnalban hosszú sor emberbe ütköz
nek, némán, lehajtott fejjel, egyetlen lázadozó 
szó nélkül állnak sorban egy bolt előtt, mely
nek az ajtaja még zárva. Két rendőr áll a le- 
eresztet redőny előtt.

— Látja Fluck — mondja Báti — itt állt egy
szer egy barnakendős pesti proletárasszony s 
Budapestet, még Budapestet is könnyebb volna 
elfelejteni, mint azt, pedig nem beszéltem vele, 
csak hallottam. Látja Fluck — mondja Báti, mi
kor a Párizs kévéház előtt elmennek — itt egy 
év előtt egész egyedül ültem, s azt hittem, so
hase leszek, nem lehet még inkább egyedül 
lenni.

Aztán elmentek a Nyugati pályaudvarnál egy 
pad előtt, amelyen most két rongyos román ka
tona ült, és Báti úgy ment el a pad mellet, 
hogy véletlenül hozzáért a keze a támlájához, 
és csak azt mondta Flucknak:

— Nem mindegy, hogy hogyan van egyedül 
az ember, mint ahogy nem mindegy, hogy mi



miatt kerül börtönbe. Az életemet venné el tő
lem, aki ezt az évet akarná elvenni tőlem.

— Ne búsuljon Józsikéin, meglátja, egy nap 
megint talán valahol Dahoméban szaladok maga 
után az utcán. . .  egy nap, ha megszököm An
namá elől, a boldogság elől, mert nem disznó az 
ember, annyira nem disznó, hogy kibírja.

— Igen, ha húsz év múlva találkozunk és ha 
Annamának már szürkülni fog a haja — szere
tem Annamá sötét halját — harminc év múlva 
is, drága Fluck, ugyanezt fogjaxmondani, és ha 
semmi más se volna magában, már ezért is meg
érdemelné, hogy Annamá szeresse.

Fluck ijedten állt meg és fogta meg Báti kar
ját:

— Józsikám, maga nem tudja, mit beszél. 
Megérdemlem?

Báti felszállt a vonatra, s Fluck ott állt a pe
ronon, míg a vonat el nem indult. Csak mikor a 
vonat elindult, vette észre, hogy az izgalomban 
nála maradt a kezében a kis csomag, amit An
namá adott az útra Bátinak.

—  V é g e  —
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